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Predsedoval: Miran Goslar, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 
50. sejo republiškega zbora. 

Za današnjo sejo so se opravičili poslanci: Jože Brilej, Jože Deberšek, Franc 
Kuhar, Boris Vadnjal, Miran Cvenk, Zora Tomič, Miha Prosen, Roman Pirjevec, 
Karel Forte in. Franci Gerbec. 

Predlagani dnevni red dopolnjujem s priporočilom odbora za finance in 
proračun republiškega zbora o varčevanju z družbenimi sredstvi ob novem letu. 

Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 49. seje republiškega zbora; 
2. predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; 
3. predlog zakona o poravnalnih svetih; 
4. predlog zakona o obveznem pošiljanju tiskov; 
5. osnutek zakona o javnih shodih in prireditvah; 
6. osnutek zakona o vojaških pokopališčih; 
7. predlog odloka o financiranju izgradnje novih objektov ekonomske 

fakultete v Ljubljani iz republiških sredstev; 
8. priporočilo delovnim organizacijam in drugim upravljalcem družbenega 

premoženja za varčevanje ob novem letu; 
9. volitve in imenovanja; 

10. poslanska vprašanja. 
Se strinjate s tem dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Dnevni red je 

sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 49. seje republiškega zbora. Zapisnik ste prejeli. Ima kdo morda kakšno 
pripombo? (Ni pripomb.) Zapisnik 49. seje republiškega zbora je odobren. 

Prekinjam sejo in vas vabim v veliko dvorano, kjer bomo skupaj s socialno- 
zdravstvenim zborom poslušali obrazložitev k 2. točki dnevnega reda. 
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(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala skupno s socialno- 
zdravstvenim zborom ob 9.20.) 

Predsednik Miran Goslar: Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Poleg predloga zakona ste prejeli še stališča in amandmaje izvršnega sveta, 
poročilo o pripombah in predlogih iz javne razprave o osnutku zakona, predlog 
statuta skupnosti pokojninsko-invalidskega zavarovanja in več amandmajev. 

Predlog zakona in druga gradiva so obravnavali odbor za socialno politiko 
in zdravstvo republiškega zbora in pristojni odbor socialno-zdravstvenega zbora, 
ki sta dala skupno poročilo. Danes ste prejeli še dodatno poročilo. 

Zakonodajno-pravna komisija je dala: dve poročili, komisija za vprašanja 
borcev pa eno. 

Prejeli ste tudi poročilo skupne komisije republiškega, gospodarskega in 
socialno-zdravstvenega zbora za proučitev sistema zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, amandmaje gospo- 
darskega zbora in amandma poslanke Ele Ulrih. 

Začenjam razpravo. Besedo ima Drago Benčina. 

Drago Benčina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da predloge odbora za socialno politiko in zdravstvo, ki ste jih 
prejeli šele danes, še dodatno obrazložim. Zadržal se bom predvsem pri naj- 
pomembnejših predlogih za spremembe in dopolnitve predloga zakona. 

Odbora predlagata, da se 23. člen črta. Razlogov za to je več. 
V javni razpravi je bilo večkrat opozorjeno, da je pokojnina kategorija, ki 

temelji na minulem delu. Zato je nedotakljiva, in ni prav, da bi omejevali ali 
ukinjali, če bi imel upokojenec dodatni dohodek. Pri tem pa sta bila odbora 
mnenja, da je mogoče z davki celo bolj učinkovito odpravljati socialne razlike 
med upokojenci. Odbora sta pretehtala vse argumente, za in proti. Ugotovila sta, 
da je celo komisija delno odstopila od prvotnega stališča, da se v dodatni doho- 
dek vštejejo vsi dohodki zavarovanca oziroma upokojenca. 

Predsednik komisije, tovariš Hafner, je tudi danes povedal, da so odpadli 
avtorski honorarji, na primer umetnikov. Skratka ugotovili smo, da v 23. člen 
ne bo mogoče zajeti vseh dopolnilnih dohodkov. Ta člen bi lahko sprejeli le 
pod pogojem, da bi bili evidentirani vsi dohodki, ne pa samo tisti, ki jih delavci 
podpišejo na plačilni listi delovne organizacije. Vsi drugi dohodki so proble- 
matični, ker jih je težko ugotoviti. Naj ponovim, dohodki iz avtorskih pogodb 
umetnikov ali dohodki, ki jih ustvarja zavarovanec s kmetovanjem ali s kakšno 
drugo dejavnostjo, se ne vštevajo v dohodek po tem zakonu. 

Drugi razlog za črtanje člena je ta, da bi bil prihranek sredstev majhen, ker 
bi se zelo povečali izdatki za administracijo. Hkrati bi povečali število upravnih 
delavcev v pokojninskem zavarovanju, čeprav bi lahko vse te probleme rešile 
davčne službe. To se pravi, da bi ustvarili še eno specializirano davčno službo, 
kar bi bilo neracionalno. 

Poleg tega smo bili mnenja, da za omejevanje socialnih razlik ni bistvena 
metoda. Pomembno je, da se zmanjšujejo velike socialne razlike med upoko- 
jenci, zlasti še tistimi, ki se dodatno zaposlujejo. Menimo, da je pot prek 
davčnega sistema veliko bolj enostavna in racionalna. 

Edina vsebinska razlika, ki je bila ves čas prisotna, je ta, da bi del do- 
hodka, ki bi ga zajele davčne službe, obremenjeval pokojninske sklade. Ne- 
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kateri so bili mnenja, da ni pravična rešitev, da bi se del dohodkov pokojnin- 
skega sklada pretakal v proračune družbenopolitičnih skupnosti. To je sicer res, 
vendar je vseeno, kako se zbirajo dohodki družbenopolitičnih skupnosti. V tem 
primeru bodo pač zbirale manj dohodkov iz osebnih in drugih dohodkov. 

Moram pa pri tem poudariti, da odbora ne odstopata od stališča skupne 
komisije, naj se zmanjša socialna diferenciacija med upokojenci. Mislimo, da je 
to mogoče uresničiti tudi tako, da se ne zmanjšajo pokojnine. Dodatno naj se 
obremenijo dohodki upokojencev, kar je dobesedno napisano v sklepih oziroma 
stališčih 3. seje konference Zveze komunistov Slovenije. 

Zaradi tega moram posebej poudariti, da predlagata odbora ta amandma 
samo pod pogojem, če bosta zbora hkrati zadolžila izvršni svet, da predlaga 
skupščini potrebne spremembe v davčni politiki z veljavnostjo v letošnjem letu. 
Z bolj progresivno lestvico je treba obremeniti skupen dohodek občanov, upo- 
števajoč tudi dodatne zaslužke upokojencev ali pa naj se zaostri lestvica pri od- 
meri davka samo za dodatni zaslužek upokojencev. Moram reči, da je bila večina 
poslancev mnenja, da je treba odpraviti sedanjo nepravilnost, ki je v tem, da 
so obremenjeni samo tisti zaposleni upokojenci, ki zaslužijo nad 2 milijona 
dinarjev. Pri tem pa se ne upošteva višina njihove pokojnine. Mislimo, da je 
treba upoštevati višino pokojnine in višino dodatnega dohodka. Če ne, pridemo 
do tega, da bo upokojenec z nizko pokojnino in večjim dodatnim zaslužkom 
plačal večji davek, kot upokojenec, ki ima visoko pokojnino in manjši dodatni 
zaslužek. Te anomalije je treba takoj odpraviti. 

Pri tem moram opozoriti, da je bilo sprejeto stališče komisije glede korekti- 
vov pri določevanju pokojninske osnove. Ti korektivi določevanja pokojninskih 
osnov bodo odpravili nepravične razlike med upokojenci, ki so se upokojevali 
z različnimi startnimi osnovami. Odpravljajo se tudi razlike, ki nastanejo pri 
valorizaciji pokojnin s tem, da se upošteva tudi gibanje življenjskih stroškov 
in osebnih dohodkov. S tem bodo odpravljene slabosti prejšnjega sistema, v 
katerem so bili upokojenci, ki so bili upokojeni v različnih časovnih obdobjih, 
v neenakopravnem položaju in imajo še vedno različne pokojnine. 

Dodatno zaposlovanje upokojencev naj se regulira z davčno politiko, upo- 
števajoč zlasti to, da je pokojnina kot kategorija minulega dela nedotakljiva. 
Toliko k 23. členu. Če bo zbor sprejel predlog odbora, potem je treba spremeniti 
tudi druge člene. Drugi odstavek 25. člena je treba črtati, 119. člen pa spremeniti. 

Oba odbora sta sprejela amandma poslanca socialno-zdravstvenega zbora, 
tovariša Kosmača, k 42. členu. V pokojninsko dobo zavezancev kmetov iz 7. 
člena, tega zakona naj se všteva tudi čas opravljanja kmetijske dejavnosti, če 
za kritje obveznosti, nastalih s tem vštevanjem, plačajo prispevek v obsegu in 
na način, kot ga določi skupnost. Bili smo mnenja, da je treba podpirati razvoj 
kooperacije. S tem amandmajem ne bi povečali bremen, ker morajo kmetje sami 
prispevati sredstva oziroma odkupiti delovno dobo. 

K 42. a členu sta odbora sprejela amandmaje tovarišev Padovana in Šab- 
jana, poslancev socialno-zdravstvenega zbora glede kadrovskega roka. Ta 
amandma je bil sprejet bolj iz protesta, vsaj tak je bil moj občutek, Po 10 let 
trajajočih razpravah to vprašanje še ni rešeno. Pri tem pa se zavedamo, da ima 
amandma določene pomanjkljivosti. Predvsem je v nasprotju s: stališči skup- 
ščine, da novih pravic s tem zakonom ne bo sprejemala. Poleg tega pa niso 
izračunana potrebna dodatna sredstva za izvajanje amandmaja. Mnenje je tudi, 
da bi bilo treba to pravico uveljaviti v vsej Jugoslaviji. Ker to vprašanje v 
drugih republikah še ni bilo obravnavano, smo bili mnenja, naj bo naša repu- 
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blika prva, ki ga bo rešila. Amandma je bil sprejet pod mučnim vtisom, da na 
tem področju nočemo ničesar storiti. Javno mnenje je, da smo priznali vse 
mogoče dobe številnim kategorijam občanov, medtem ko občanom, ki so služili 
kadrovski rok v različnem časovnem obdobju, družba ne priznava teh pravic. 
To so že storile nekatere druge države. 

Dalje moram povedati, da sta oba odbora sprejela amandma, ki ga je dala 
zakonodajno-pravna komisija k 22. členu. Če se črta 23. člen, naj imajo upo- 
kojeni delavci organov za notranje zadeve enake pravice kot drugi državljani. 
Zaradi tega smo bili mnenja, da se ta amandma sprejme. Sprememba besedila 
pa ne pomeni vsebinske novosti. 

108. člen je seveda logična posledica 42. a člena. 
K amandmaju, ki ga je dala tovarišica Ulrihova, imata odbora načelen 

pomislek. Ali je prav, da zakon določi sestav delegatov samoupravne interesne 
skupnosti? Bili smo mnenja, katerega je potrdila tudi zakonodajno-pravna ko- 
misija, da je to stvar zavarovancev samih. S statutom naj podrobneje določijo 
svoje pravice. Predstavniki skupnosti so se zavezali, da bodo v statutu pravice 
invalidov realizirali na ta način, da bodo na seji organov skupnosti, kadarkoli 
bodo ti razpravljali o interesih, pravicah in tudi o obveznostih invalidov, po^ 
vabili delegacije oziroma predstavnike določenih invalidskih organizacij. Ce bi 
to bilo v statutu določeno, bi bila ta pravica invalidov še bolj trdno zasnovana. 

91. člen predloga zakona še ni popolnoma usklađen. Moram reči, da sta 
odbora vztrajala na prvotnem besedilu komisije. Novega nista sprejela predvsem 
zaradi tega, ker usklajevanje pokojnin zelo podrobno ureja zvezni zakon, in 
sicer njegov 34. člen. Ta je dovolj jasen in daje dovolj široko možnost za kon- 
kretno samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje. Mnenja smo 
bili, da je treba pokojnine usklajevati tako, kot je določeno z zveznim zakonom. 
Zato je prvotna formulacija 91. člena ustrezna. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar : Ker je zelo veliko amandmajev, bi bilo 
smotrno, da dopustimo možnost razprave še med glasovanjem o amandmajih. 
To se pravi, da bo glasovanje prekinjeno z razpravami. Pred glasovanjem o 
posameznem amandmaju bo vsak imel možnost, da obrazloži svoje stališče. 
Mislim, da bomo s tem olajšali razumevanje amandmajev. 

Besedo ima tovariš Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Ker so v predlogu zakona o 
pokojninsko-invalidskem zavarovanju le manjše izpopolnitve ne pa korenite 
sistemske spremembe, se pridružujem tistim občanom, ki niso zadovoljni, da 
zakon ohranja anomalije in privilegije določenih kategorij občanov. Večina 
občanov se ne strinja, da bo tudi v bodoče več različnih kategorij upokojencev 
z ogromnimi razlikami v pravicah. 

Dovolite, da jih naštejem vsaj nekaj. 
1. Za veliko večino delavcev bo veljalo določilo, da se jim bo priznal kot 

osnova za odmero pokojnine valoriziran popreček osebnega dohodka v zadnjih 
10 letih. S tem določilom se strinjam. 

2. Borcem priznavamo poprečje osebnega dohodka v zadnjih 5 letih. Stri- 
njam se s to rešitvijo, ker bi verjetno večina zaposlenih borcev že v naslednjem 
letu zaprosila za pokojnino. V to skupino pa spada veliko število občanov, ki 
imajo enako pokojnino, čeprav imajo 15, 20 ali 35 let pokojninske dobe. 
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3. Skupina občanov ima pravico do pokojnine na podlagi poprečja oseb- 
nega dohodka v zadnjem letu. Znano pa nam je, koliko zlorab je bilo pred leti, 
ker so se zadnje leto tem občanom umetno povečevale plače. 

4. Imamo kategorijo upokojencev, katerim pripada pri polnih letih zava- 
rovalne dobe 85 '"/o od osebnega dohodka. 

5. Posebno privilegiranim občanom določa višino pokojnine posebna ko- 
misija izvršnega sveta. 

6. Imamo pa tudi kategorije občanov, ki se jim odmerja pri 35-letni po- 
kojninski dobi pokojnina v višini 100 fl/o osnove. Razlika od 85'% do 100 % 
osnove bremeni republiški proračun. 

Republika torej podpira tiste občane, ki so že doslej pregloboko posegali v 
sklad osebnih dohodkov. Iz republiške blagajne dobijo nekateri letno pol 
milijona ali en milijon starih dinarjev, nekateri pa komaj skromne pokojnine 
ali pa nič. Menda imajo takšni občani celo pravico do pokojnine v višini oseb- 
nega dohodka delavca naslednika. Glede na to imajo ti občani celo za 2500 
din večje pokojnine kot drugi upokojenci. Kdo je lahko zadovoljen s takšno 
delitvijo družbenih sredstev, razen seveda privilegirancev. Strokovna služba bi 
morala javnost informirati tudi o posebno visokih pokojninah ne pa samo 
o poprečjih. Zakon številnih privilegijev, diskriminacij, bogatitev in pretirano 
visoke obremenitve republiškega proračuna na žalost ne odpravlja. 

Se nekaj pripomb k usklajevanju pokojnin. Na zavodu za socialno zava- 
rovanje v Mariboru so mi povedali, da ni računalnika, ki bi lahko izračunal, za 
koliko so se zvišale pokojnine v zadnjih letih posameznim dohodkovnim skupi- 
nam in ali je bilo to zvišanje v skladu z višanjem osebnih dohodkov aktivnih 
delavcev. Konkretnih podatkov torej ni, ocenjujemo le, da se je višina najnižjih 
pokojnin že zelo približala osebnim dohodkom, ponekod pa osebne dohodke celo 
prekoračila. Pokojnine upokojencev, ki so se upokojili pred nekaj leti in so 
zasedali odgovorna in vodilna delovna mesta, znašajo sedaj le 50 do 60(%> od 
osebnega dohodka delavcev, ki so nasledili te upokojence. 

Prav gotovo je pravilno, da se bistveno povečajo nizke pokojnine, toda 
vprašujem, ali so dolžni to plačati pretežno le upokojenci, ki imajo pokojnine 
npr. 150, 200 ali 250 tisoč S dinarjev, ali še kdo drug. 

Tudi novi zakon tega vprašanja ne rešuje, ker ne uvaja samodejnega 
usklajevanja pokojnin z dvigom življenjske ravni aktivnih delavcev. 

Ker pokojninski sistem nekaterim občanom velikodušno priznava pravice, se 
ne morem sprijazniti z dejstvom, da predlagatelj zavrača upravičene zahteve 
članov viničarskih družin, da bi se jim priznalo v delovno dobo leta garanja 
pri zasebnih vinogradnikih. Zavračam utemeljitev predlagatelja. V delovnem 
razmerju ni bil samo viničar, temveč na podlagi viničarske pogodbe vsi člani 
družine. 

Zavedam se, da je treba predlog zakona sprejeti. Ne podcenjujem njegovih 
pozitivnih elementov. Da bi pa lahko dosledneje izvajali socialno politiko, od- 
pravili pretirane privilegije in uresničili naloge, ki jih je dal v pismu tovariš 
Tito, je potrebno takoj revidirati številne zvezne in republiške predpise, ki 
zadevajo pravice upokojencev in njihove delovne obveznosti do družbe. 

K členu 23 imam naslednjo pripombo. Ne strinjam se, da je skupna komisija 
vrgla vse upokojence v en koš. Bolj realna bi bila rešitev, če bi bila osnova pri 
večjih pokojninah ena mesečna pokojnina, pri manjših pa na primer dve 
mesečni pokojnini. Včeraj sem glasoval za predlog odbora, čeprav veste, da ne 
podpiram velikih zaslužkov. Glasoval sem samo zaradi tega, ker sem bil pre- 
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pričan, da lahko z davčnimi ukrepi učinkoviteje preprečujemo anomalije. Ne 
strinjam pa se s formulacijo odbora, naj bi bila osnova za davek skupen do- 
hodek, ker ni realna. Vztrajati moramo pri tem, da bi bila osnova obdavčitve 
dodatni dohodek. Predlagam predsedniku, da povabi strokovnjaka iz sekretarita 
za finance, ki bi pojasnil, ali je ta rešitev možna. Če ni možna, bom glasoval za 
predlog komisije. 

V zvezi s kadrovskim rokom prosim člana komisije za pojasnilo, ali je 
utemeljena pravica žena, ki niso matere, do zmanjšane pokojninske dobe. Bolj 
pereče vprašanje je kadrovski rok in bo treba tudi za to pravico zagotoviti 
dodatna sredstva. 

Predsednik Miran Goslar: Ivan Kreft ima besedo. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Skupna komisija je od- 
klonila vrsto predlogov, za katere je bilo pred leti rečeno, da bodo upoštevani 
takrat, ko bo republika pristojna reševati vsa pomembna vprašanja pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. To pristojnost sedaj republika ima. Kot 
nekatere druge organizacije Zveze borcev, je posebno radgonska neposredno 
ali prek svojega poslanca opozarjala na problem tistih kmetov-borcev, ki so 
vključili v kmetijske obdelovalne zadruge tudi svoje premoženje. V zadrugah 
bi večina bila še danes in bi bila zavarovana, če bi jih kampanjsko ne razpustili. 
Relativno največje število s tem ukrepom prizadetih kmetov-borcev je med 
kolonisti v apaški dolini. Takoj po razpustitvi zadrug so namreč našli zaposlitev 
le posamezniki in le njim se zadružna delovna doba všteva v pokojninsko dobo. 
Tistim pa, ki pol leta po razpustu zadruge niso mogli dobiti zaposlitve, temveč 
šele pozneje ali pa sploh ne, zadružni delovni staž ni štel v pokojninsko dobo. 
Zato so bili prikrajšani in k A borci še posebej prizadeti, saj jim niso bile pri- 
znane pravice, ki so jih pri'.obili kot delavci, zaposleni v zadrugi. 

Ta problem delno rešuje 108. člen predloga zakona s kratko pripombo v 
obrazložitvi, da s tem ni v celoti ustreženo zahtevam, naj se članstvo kmečke 
delovne zadruge ne glede na pogoje, ki jih je določil temeljni zakon o pokoj- 
ninskem zavarovanju, prizna v pokojninsko dobo. Izpolnitev te zahteve, tako se 
glasi obrazložitev, bi pomenila občutno povečanje pravic in s tem izdatkov. 
Zakon bi moral v tem primeru obvezati republiko, da krije tako povečane 
stroške, kar pa sedaj ni mogoče. 

Doseženo je le to, da se prizadetim podaljša šestmesečni rok, ki ga je določil 
temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju. Nekaterim borcem tako še vedno 
ne bo priznana pravica iz minulega dela. 

Članom viničarskih družin pa ne priznava predlog zakona nobenih pravic. 
Skupna komisija daje o pravicah članov viničarskih družin naslednjo obrazlo- 
žitev : 

»Predlog zakona ne sprejema zahteve, naj bi se članom družin viničarjev 
štela ta doba v delovno dobo, ker manjka podlaga za priznanje, to je obstoj 
delovnega razmerja. Menimo pa, da sodi reševanje tega problema k socialni 
problematiki, ki jo je treba reševati z drugimi predpisi, ne pa s pokojninskimi. 
Podobno velja tudi za druge kategorije, kot so koloni in podobno. Pri tem ne gre 
samo za vprašanje ali obstoja podlaga za zavarovanje, temveč tudi možnosti 
kritja takega priznanja. Zaenkrat ne vidimo možnosti, da bi družbenopolitične 
skupnosti lahko zagotovile kritje. Če pa bi zakon to upoštevanje priznal, bi 
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moral zavezati občine in republiko, da krijejo stroške tega vštevanja.« Konec 
citata iz poročila. 

Geprav je članov viničarskih družin, ki so obdelovali tuji vinograd in naj 
bi bili za to delo dobili skromne pokojnine, vse manj, je vsekakor umestno 
vprašanje, na čigave stroške naj bi pokojnine dobivali. Vsekakor na stroške 
odvzetih vinogradov. Ker na Hrvaškem vinogradniki niso zgubili vinogradov, 
čeprav so jih obdelovale viničarske družine, je to vprašanje tam težje rešiti kot 
pri nas, ker odvzeti vinogradi vendarle predstavljajo precejšnjo vrednost. 

Res je, da so vinogradniki dobili za odvzete vinograde tudi simbolično 
odškodnino, še za bolj simbolično odškodnino pa to jih dobili oziroma kupili 
pozneje privilegirani posamezniki. Zato ne bi grešili, če bi ponovno razlastili 
vinograde, ki so prišli nezakonito iz družbene v zasebno last. S tem bi zagotovili 
sredstva za pokojnine članom viničarskih družin. 

Glede pravic borcev-prekomorcev smo se že dogovorili, da jih bomo rešili 
s posebnim zakonom, podobno kot smo rešili problem Maistrovih borcev. Kako 
ogorožena je bila naša severna meja leta 1918 in 1919, se je mlajša generacija 
začela zavedati šele sedaj, ko doživlja šovinistične izpade na avstrijskem Ko- 
roškem z mešanim prebivalstvom. 

Ogrožena pa je bila tudi vselej zahodna meja. Menim, da je prav, da smo 
rešili pravice borcev za severno mejo s posebnim republiškim zakonom, kot 
nameravamo rešiti tudi pravice borcev prekomorcev. Ne razumem pa zakaj 
nismo dosledni in zakaj še vedno z zveznim zakonom rešujemo upravičene 
pravice nekaterih drugih podobnih kategorij borcev. Edina izjema bi naj bili 
le španski borci, ki vendarle bolj sodijo v zvezno kot v republiško zakonodajo. 

Čeprav imamo v slovenski ustavi predvideno reševanje socialnega varstva 
španskih borcev z republiškim zakonom, sem vendarle mnenja, naj problem 
reši zvezni zakon. Osnutek zanj je že pripravljen. Zakon bi lahko izenačil 
španske borce, ki imajo kontinuirano partijsko in revolucionarno dejavnost z 
nosilci spomenice 1941. 

Upravičeno je seveda vprašanje ali vsa bremena, ki jih ustvarjamo z 
zakonom o pokojninsko-invalidskem zavarovanju, res zmoremo. Zmogli jih 
bomo le pod pogojem, če bomo uresničili sklepe, ki so v pismu in vseh drugih 
letošnjih dokumentih, predvsem pa moramo uresničiti nagrajevanje vsakogar 
po uspehih dela, upokojence pa po uspehih minulega dela, to je po resničnih 
in ne po izmišljenih zaslugah, kot se je to do nedavnega dogajalo doslej. Treba bi 
bilo preveriti marsikatero visoko pokojnino, ki jo plačuje sklad, saj nima niti 
sredstev za res zaslužene pokojnine. Iz sklada pokojninskega zavarovanja smemo 
kriti le zaslužene pravice upokojencev, ne pa tudi želje, ki jih ne morejo uresni- 
čiti niti dežele z večjo produktivnostjo. 

Tudi pri zbiranju sredstev za pokojnine je veliko anomalij, ki jih je težko 
razumeti in zagovarjati, posebej še z gledišča enotnega gospodarskega prostora. 
V gospodarskem prostoru so regije, ki so bile v času med obema vojnama brez 
industrije. Dobile so jo v novi Jugoslaviji. Delavci v tej moderni industriji 
bodo še dolgo plačevali sredstva v sklade, preden bodo izpolnili pogoje za 
upokojitev. Kljub temu pa jim primanjkujejo sredstva za izplačevanje pokojnin, 
čeprav bi jih morali imeti na pretek. 

Dokler je veljal zvezni zakon z enakimi pravicami za vse občane, anomalij 
ne bi smelo biti. Ker pa so, me po sprejemu zveznih in republiških ustavnih 
amandmajev močno skrbi dejstvo, da si amandmaje vendarle marsikdo razlaga 
drugače, kot bi bilo treba. Amandmaji naj bi spremenili družbenoekonomski 
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položaj delovnega človeka tako, da bo razpolagal z minulim delom na vseh 
ravneh tudi v pokojninskem skladu. 

Za predlog zakona bom glasoval kljub izrečenim pomislekom, ker bi bilo 
politično škodljivo, če bi sprejem zakona preložili. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Milo Vižintin. 

Milo Vižintin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ko je na dnevnem redu zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, te 
moramo najprej vprašati ali zadovoljuje interese zavarovancev in upokojencev. 
Ker sprejemamo na podlagi široke javne razprave, se moramo tudi zavedati, da 
smo sprejeli vso moralno odgovornost pred javnostjo, pred našimi delavci in 
upokojenci, zlasti še zato, ker zakon ne rešuje vseh problemov. Predsednik 
komisije je povedal, da v zakonu ni bistvenih sprememb, ker temelji na starem 
zaikonu. Zato ga bo treba kmalu spremeniti. Potem je v nadaljevanju rekel, da 
je zakon razširil le nekatere pravice. Kdo ima torej prav, ali res kritiki zakona, 
da ni prinesel nič novega. Menim, da je pozitivna lastnost zakona ta, da je 
odprl možnosti za nadaljnje reševanje perečih problemov. Odpira se predvsem 
možnost, da delavci sami neposredno odločajo o svojih pravicah. Vendar pa 
zakon navzlic temu sprejemamo po klasičnem predstavniškem sistemu odločanja. 
Prav zaradi te dvojnosti ni mogoče vseh problemov pravično rešiti. Tudi z do- 
polnitvami zakona ne bomo bistveno spremenili odnosov. 

Predsednik komisije, tovariš Hafner je prosil skupščino, naj ne kapitulira 
pred kompromisi. Mene je to zabolelo, ker nisem navajen nikdar kapitulirati, 
marveč se boriti za pravico do konca. Zakaj naj bi skupščina kapitulirala, ko se 
prav ona bori za odpravo socialne diferenciacije. 

O različnih pravicah v pokojninskem sistemu so govorili že predgovorniki. 
Zlasti stari upokojenci imajo mnogo manj pravic. Zakaj ni mogoče odpraviti 
teh krivic, ki jih trpijo delavci, ki so delali po 16 ali 18 ur na dan. 

Glede limitov pokojnin je imela komisija več predlogov; zadnji je po mojem 
mnenju najboljši. Izogibati se moramo rešitvam, ki bi lahko povzročile, da bi 
imeli nekega dne kar več davčnih uprav. Imamo sicer sporazum o najvišjih 
osebnih dohodkih, vendar gre pri obdavčenju pokojnin ali osebnih dohodkov 
tudi za vprašanje zaposlovanja. 

Upokojenec, ki želi še delati, naj dela, vendar ne bi smeli dovoliti, da bi se 
lahko znova redno zaposlil. Sklene naj le pogodbo o honorarnem delu, ki mora 
biti registrirana pri davčni upravi. Tedaj ne bi bilo več zlorab, ker bi imeli 
točno evidenco. 

Kdor si je pokojnino tudi v resnici zaslužil, naj še dodatno dela. Vendar, ko 
njegovi skupni dohodki presežejo dogovorjeni cenzus, naj poseže vmes davkarija 
in rigorozno odreže presežek. 

Sedaj še nekaj besed o kadrovskem roku! Včeraj sem glasoval za amandma 
zaradi utemeljitve, ki jo je povedal tovariš Benčina. Če smo priznali delovno 
dobo vsem farovškim kuharicam, duhovnikom, nunam, gostilničarjem, trgovcem, 
obrtnikom itd., potem smo dolžni priznati tudi vojakom, ki so častno sinili 
domovini. Če je ta problem možno rešiti le v okviru Jugoslavije, potem naj o 
tem sklepa zvezna skupščina. Vprašanje je le, od katerega datuma dalje naj se 
staž priznava. Seveda bo tudi takrat prizadeta določena generacija, ker družba 
za vse nima sredstev. 
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Govorili smo o pravicah viničarjev. Na Primorskem imamo briške kolone, 
ki so 10 in celo 100 let delali za veleposestnike. Šele naša socialistična družba 
jim je zagotovila človeške odnose, da lahko živijo in da se lahko razvijajo. 
Verjetno pa bomo morali rešiti tudi pokojnine teh delavcev. 

Ni mi všeč izgovarjanje, da tudi v svetu na Zahodu in na Vzhodu ni 
drugače. Kot socialistična neuvrščena država imamo svojsten sistem in razvoj, 
vendar bodimo pri tem resnicoljubni. V nekaterih zahodnih državah dobi 
delavec, ki gre v pokoj, 40 poprečnih plač odpravnine, kot nekako minulo delo. 
Ta odpravnina znaša celo 12 milijonov. Kaj pa pri nas? Ah ne bi pri nas teh 
stvari mogli urediti tako, da bi se drugi zgledovali po nas in rekli, vidite, tako 
je to urejeno v samoupravni socialistični družbi. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Vlado Črne. 

Vlado Crne: Tovarišice in tovariši poslanci! Dotaknil se bom samo 
23. člena, ki je glede na številne pripombe najbolj problematičen. O upokojencih, 
ki se znova zaposlijo, imamo tri predloge. Komisija predlaga, naj se pokojnina 
zmanjšuje pri dvakratnem poprečnem dohodku, oziroma ko skupen dohodek 
presega 8000 dinarjev. Odbor socialno-zdravstvenega zbora in odbor našega 
zbora za socialno politiko in zdravstvo predlagata, naj se pokojnina ne zmanj- 
šuje, vendar pa skupen dohodek obdavči s posebnim davkom. Komisija za 
vprašanja borcev pa je predlagala, naj se modificira predlog skupne komisije 
tako, da se skupni dohodek regulira z družbenim dogovorom. Ko bi skupen 
dohodek dosegel znesek, določen z družbenim dogovorom, naj se pokojnina 
zmanjša. 

Najprej naj razčlenim predlog skupne komisije. Komisija predlaga, naj se 
skupni dohodek upokojenca omeji na 2-kratni poprečni dohodek v republiki. 
S takšnim kriterijem bi ustvarili razliko med aktivnimi zavarovanci in upoko- 
jenci. Ta je v tem, da je za aktivne zavarovance najvišji možen dohodek 6000 
oziroma 7500 dinarjev. Skupen dohodek upokojenca bi pa lahko znašal 800 000 
dinarjev. Ta predlog stimulira zaposlovanje upokojencev z visokimi dohodki. 
Najvišja pokojnina bo v prihodnjem letu znašala 460 000 dinarjev. Ta predlog 
stimulira zaposlovanje spomeničarjev, ki imajo verjetno zelo visoke osebne 
dohodke. Poleg tega bo pa zvezni proračun zagotavljal sredstva za pokritje 
razlike med njihovim osebnim dohodkom pred upokojitvijo in pokojnino. 

Podatki kažejo, da je zaposlenih še 400 spomeničarjev, med katerimi jih je 
100 na vodilnih položajih. Ker imajo beneficirano delovno dobo, bi lahko kot 
upokojenci ostali na delovnih mestih, ki jih zasedajo. Primer: direktor, nosilec 
spomenice, s 600 000 dinarjev dohodka, ki se znova zaposli kot direktor s 600 000 
dinarjev dohodka, bo imel po predlogu komisije 800 000 dinarjev skupnega 
dohodka. 

Izračun vseh treh predlogov je naslednji: 
Predlog komisije: upokojenec s 400 000 dinarjev pokojnine, ki se ponovno 

zaposli s 400 000 dinarji osebnega dohodka, bo imel skupen dohodek v višini 
800 000 dinarjev. Komisija predlaga, naj se takšnemu upokojencu zmanjša 
pokojnina za 50 Vo 

Predlog odbora: Obdavči naj se skupni dohodek upokojenca. Če ima upo- 
kojenec, ki je ponovno zaposlen, skupen dohodek v višini 800 000 dinarjev, naj 
bo obdavčen tako, da mu bo ostalo 680 000 dinarjev skupnega dohodka. 
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Mislim, da predlog komisije za vprašanja borcev uresničuje stališče, da je 
treba odpravljati socialne razlike. Temu nasprotni so vsi in predlogi, ki stimu- 
lirajo delavce, da se upokojijo z namenom ponovne zaposlitve. 

V Sloveniji je treba stimulirati k ponovni zaposlitvi upokojence deficitarnih 
poklicev. Naj navedem primer: Kvalificiran delavec zasluži mesečno 2500 di- 
narjev. Zaradi beneficirane delovne dobe pa se lahko upokoji, ko je star 58 let. 
Ta delavec, če je zdrav, je lahko še znatno produktiven. Zakaj naj bi temu 
delavcu, ki je voljan znova se zaposliti, zmanjševali pokojnino. Mislim, da je 
takšnih delavcev v Sloveniji veliko. Zato je bil predlog komisije, naj bo omogo- 
čeno vsakemu upokojencu, da zasluži do višine 600 000 dinarjev skupnega 
dohodka. 

Skoda, da ni v dvorani nobenega člana izvršnega sveta. Časopisi so prinesli 
vest, da je bil sklenjen medrepubliški dogovor o najvišjem osebnem dohodku, 
če bo na tej podlagi korigiran naš družbeni dogovor, potem bi morali spremeniti 
tudi izhodišča 23. člena zakona. Koristno bi bilo, če bi predstavnik izvršnega 
sveta obrazložil ta dogovor med republikami. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Bogdan Snabl. 

Bogdan Šnabl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
K predlogu zakona nimam amandmajev, ker so v njem optimalne rešitve. 
Izvršni svet skupščine SR Slovenije je v svojem poročilu pravilno ugotovil, da 
predlog zakona bistveno izpopolnjuje dosedanji sistem pokojninskega zavaro- 
vanja. Vendar je ta zakon prehoden, ker ostaja v pokojninskem zavarovanju še 
veliko problemov. Naj na enega opozorim. Zaradi pospešene urbanizacije to 
kmetje v bližini večjih mest in naselij morali prodati svojo zemljo. Nekateri 
kmetje so izgubili celo vso. Zlasti ostareli kmetje pa si želijo s kupnino od 
prodane zemlje pridobiti pravico do pokojnie. Kmetje so ta predlog dali ko- 
misiji, vendar ga ni upoštevala, čeprav jim je bila ta rešitev obljubljena ob 
sprejemanju zakona o razlastitvi. Glede na to predlagam, da pristojni organi pri 
nadaljnjem proučevanju beneficirane delovne dobe in drugih pravic ta predlog 
upoštevajo. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Stane Jenko. 

Stane Jenko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Člen 
43 predloga zakona naj se glasi: »Republiški svet sindikatov, gospodarska zbor- 
nica, izvršni svet Slovenije in skupnost pokojninsko-invalidskega zavarovanja 
sklenejo družbeni dogovor, s katerim se dogovorijo o delovnih mestih z bene- 
ficiranim delovnim stažom.« 

V zvezi s tem prosim predlagatelja zakona, da mi odgovori na naslednja 
vprašanja: 

1. Kdo bo iniciator za sklepanje družbenega dogovora? 
2. Kakšno vlogo oziroma vpliv bodo imele delovne organizacije oziroma 

prizadeti zaposleni delavci? 
3. Kako bo zagotovljena enotnost na vsem območju Jugoslavije, zlasti na 

področju prometa, kjer ne morejo biti različne rešitve. 
Menim, da je pokojninsko in invalidsko zavarovanje tako družbeno po- 

membno področje, da ga ne bi smeli prepustiti v pristojnost posameznih zava- 
rovalnih skupnosti. Hvala lepa! 
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Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Avgust Majerič. 

Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Se preden bi prešli na glasovanje o posameznih amandmajih, želim svojega 
obrazložiti. 

Skupnost pokojninskega zavarovanja Slovenije s1 sedežem v Ljubljani, ima 
vsa likvidna sredstva na žiro računu pri poslovni banki v Ljubljani. Vsi se še 
spominjate obdobja, ko skupnost za izplačevanje pokojnin ni imela dovolj 
sredstev in je morala najemati kratkoročne kredite. V zadnjih dveh letih se je 
finančni položaj skupnosti tako zboljšal, da je znašal saldo njenih likvidnih 
sredstev celo do 25 milijard starih dinarjev; najmanjši pa 10 milijard starih 
dinarjev. 

To pomeni, da je približno 10 milijard starih dinarjev prišlo v kreditni 
potencial banke, pri kateri ima skupnost svoj žiro račun in s tem seveda tudi 
v kreditni potencial gospodarskega področja, ki ga ta banka ima. Pri tem ni 
pomembno vprašanje lokacije banke. Saj amandma stremi za tem* da bi se 
likvidna sredstva skupnosti uporabljala za družbeno reprodukcijo gospodarstva. 
Ce so ta sredstva likvidna naj jih obrača tisto gospodarstvo, ki jih je ustvarilo. 

S tem bi uresničevali ustavni amandma o neodtujljivi pravici delavcev v 
organizacijah združenega dela, da imajo pravico neposredno upravljati sredstva 
družbene reprodukcije. Pravica in interes delavcev v organizacijah združenega 
dela je, da racionalno koristijo vsa svoja sredstva. Zato predlagam, da zakon 
določi, kdo je lahko upravljal sredstva od dneva vplačila prispevka do dneva 
uporabe, ne da bi pri tem bila ogrožena njihova likvidnost. Seveda je to osnovni 
interes skupnosti pokojninskega zavarovanja. 

Menim, da je s predlaganima amandmajema zagotovljena pravica delavcev 
organizacij združenega dela, da odločajo o uporabi lastnih sredstev, dokler se ta 
ne izplačajo kot pokojnine. 

Pri tem je pomembno predvsem naslednje. Doslej so se vsi prispevki za 
pokojninsko zavarovanje odvajali na žiro račun skupnosti. Žiro račun skupnosti 
pa je pri Ljubljanski banki. Po odbitku obvezne rezerve, ki jo predpisuje 
Narodna banka SFRJ, je saldo potencial za kratkoročno financiranje organizacij, 
ki so partnerji Ljubljanske banke. Iz tega izhaja, da sd gospodarske organizacije, 
ki so partnerji Ljubljanske banke, v ugodnejšem kreditnem položaju. Tudi drugi 
skladi imajo svoje račune pri eni banki. Mislim, da bo ugovor proti mojemu 
amandmaju ta, da bodo v prihodnje računi republiških skladov pri narodni 
banki, ki bo sredstva distributirala na vsem območju Slovenije. Nič nimam proti 
temu, da se to tako uredi! Vendar za čas, dokler tako ne bo urejeno, naj velja 
omenjeni amandma. Mislim tudi, da moramo realizirati jasno politično stališče 
do centrov finančne moči. To je osnovna naloga zveze komunistov, in vseh 
tistih, ki kreirajo politiko. Če pa je razlika med tem, kar govorimo in kar 
delamo, mislim, da moramo potem tudi vedeti, kdo to razliko povzroča. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Dolfka Boštjančič, predstav- 
nik sindikatov. 

Dolfka Boštjančič: Tovariši in tovarišice poslanci! Zveza sindi- 
katov je proučila predlog zakona in ugotovila, da so njegova načelna izhodišča 
v skladu s stališči javne razprave, zlasti s tistimi, ki so izvirna na podlagi 
pooblastil zveznega zakona. Čeprav je bil zakon v današnji razpravi vsestransko 
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obrazložen, naj opozorim na tri probleme, ki so zapisani v stališčih sindikata. 
Zakon rešuje problem pokojninske osnove in njeno usmerjanje tako, da se 
omeji najvišja pokojnina in osnova znotraj kategorij delovnih mest. Poslanci 
tega zbora te boste spomnili, da je predvsem skupnost pokojninskega zavaro- 
vanja nekaj let opozarjala, da ne moremo s pokojninskim sistemom reševati 
anomalije, ki nastajajo v delitvi dohodka. Predlog zakona ta problem rešuje 
tako, kot je to zahtevala javna razprava. 

Večji del javne razprave je bil posvečen težnjam k predčasnemu upoko- 
jevanju na podlagi beneficiranega delovnega staža. Poslancem je poznana ideja 
sindikatov o ureditvi sistema beneficiranih delovnih mest. Zakon vsebuje več 
določil, ki so bistvenega pomena za rešitev tega problema. 

Tretji problem je uživanje pokojnine in dodatni dohodek ob ponovni zapo- 
slitvi. Sindikati so zadovoljni, da zakon rešuje ta problem bolj elastično. Nor- 
malno je, da je upokojencem omogočena ponovna zaposlitev. To so zlasti upo- 
kojenci, ki so uporabili beneficije za upokojitev, imajo pa priložnost se ponovno 
zaposliti. S tem si podaljšujejo delovno dobo in ustvarjajo pogoje za zvečanje 
pokojnine. Podatki kažejo, da imamo večje število delavcev, ki bodo imeli v letu 
1973 to pravico. Med temi so tudi upokojenci-borci in delavci s 40 leti delovne 
dobe, ki si bodo lahko povečali pokojnino za 10%. To so nekateri elementi, ki jih 
je treba upoštevati pri 23. členu. Upoštevana pa je tudi splošna zahteva delav- 
cev, da ni dopustno omejevati ponovne zaposlitve. 

V razpravah v okviru sindikata sta bila dva predloga za obdavčenje skup- 
nega dohodka zaposlenih upokojencev. Po prvem naj bi skupen dohodek regu- 
liral davčni sistem, po drugem, ki je bil sprejet v 23. členu, pa se uveljavlja 
socialno družbeni interes, ki je hkrati tudi političen. 

Z moralnega gledišča so nesprejemljivi veliki razponi med skupnimi do- 
hodki občanov, ki bi nastajali na škodo skladov delavskega zavarovanja. O šte- 
vilkah ne bom govorila. Sprva sem vanj dvomila, vendar če se o njih govori 
tudi v tej hiši, so najbrž resnične. 

Sindikati menijo, da je 23. člen moralno politični ukrep, ki je v tem času 
nujno potreben. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Zoran Lešnik. 

Zoran Lešnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš sekretar naj mi pojasni, če poslovnik omogoča odložitev odločanja v tem 
zakonu. Zelo težko se je namreč odločiti za zakon ob tolikšnem številu neuskla- 
đenih mnenj in amandmajev. Zato predlagam zboru, da odloži sklepanje za štiri- 
najst dni. V tem času naj odbori in službe uskladijo stališča, zlasti pa jih 
argumentirajo z gledišča finančnih možnosti. Verjetno bo ta odložitev potrebna 
tudi zaradi neusklajenosti s socialno-zdravstvenim zborom. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Lešnik! Poslovnik omogoča, da 
lahko zbor vsak trenutek prekine obravnavo in jo nadaljuje na prihodnji seji. 
Potrudil se bom z vašo pomočjo, zlasti pa s pomočjo predlagatelja, tako voditi 
sejo, da bomo pred glasovanjem razčistili vsa sporna vprašanja. Spornih vpra- 
šanj je res več, vendar jih poznamo, saj jih je tudi tovariš Hafner v referatu 
izrecno izpostavil in k njim povedal stališča predlagatelja. Zadeva je kom- 
plicirana, vendar nisem prepričan, da bi odložitev obravnave prispevala k bolj- 
šim rešitvam. » 
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Zeli še kdo besedo? Besedo ima Drago Bencina. 

Drago Bencina: O amandmaju tovariša Majeriča bi rad povedal, da 
odbori o njem niso razpravljali. Bili so le seznanjeni s stališčem skupne komisije, 
ki je zavrnila po vsebini enak amandma republiškega sekretariata za finance. 
Z mnenjem komisije se strinjam predvsem zaradi tega, ker so sredstva za 
pokojninsko invalidsko zavarovanje sredstva zavarovancev in le oni lahko z 
njimi razpolagajo v okviru svojih skupnosti. S temi sredstvi samostojno razpo- 
lagajo in jih lahko naložijo v katerokoli banko. Zato ni mogoče predpisati, pri 
kateri banki naj skupnost deponira sredstva. Če bi tako sklenili, bi bil to 
prejudic za druge skupnosti. Ce je to vprašanje res tako pereče, naj se reši po 
temeljiti proučitvi z zakonom. Hvala lepa! 

Predsednik Miran G osi.ar: Besedo ima Avgust Maj erič. 

Avgust Majerič: Tovariši poslanci! Ce pazljivo prečitate amandma, 
boste lahko ugotovili, da ne gre za nikakršno odtujevanje sredstev. To so sred- 
stva skupnosti, s katerimi suvereno razpolaga. Skupnost in poslovne banke 
uredijo medsebojne poslovne odnose o depozitih na pogled s pogodbo. Pri tem 
ostaja skupnost lastnik in upravljavec sredstev. Lahko celo odloči, da jih banka 
ne sme vezati. Takšna odločitev seveda ne bi bila smotrna, z gledišča bančnega 
poslovanja neracionalna. Dejstvo pa je, da skupnost ne sme imeti sredstev v 
ročni blagajni, marveč jih mora po zakonu naložiti na žiro račun banke, ki jo 
ona sama izbere. Od tu dalje pa naj amandma določa, da se sredstva lahko 
nalagajo na več žiro računov skupnosti in sicer na območjih, kjer so bila 
ustvarjena. Ce se ta sredstva uporabljajo, naj se uporabljajo tam, kjer so bila 
ustvarjena. 

Tovariš Bencina je dejal, da bi morali to vprašanje urediti tudi na drugih 
področjih. S tem se strinjam, vendar v invalidskem in pokojninskem zavaro- 
vanju to lahko storimo že danes. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Gosi ar: Besedo ima Borut Šnuderl, namestnik 
republiškega sekretarja za delo. 

Borut Snuderl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da sem dolžan odgovoriti na vprašanje v zvezi s 43. členom predloga 
zakona, ki zadeva beneficirana delovna mesta.. Ta člen je pomemben, ker daje 
osnovo za zmanjševanje predčasnega upokojevanja zaradi beneficirane delovne 
dobe. 

V uvodu je bilo rečeno, da se predlog zakona bistveno razlikuje od osnutka 
v tem, da zmanjšuje število beneficiranih delovnih mest. Postopoma je treba 
delavce zaposlovati samo na tako zavarovanih delovnih mestih, da se bodo zdravi 
upokojevali s polno pokojninsko dobo. Ta naloga naj se uresničuje s sistematično 
družbeno akcijo oziroma na podlagi družbenega dogovarjanja. Zato je od part- 
nerjev družbenega dogovora odvisno, ali se bodo v prihodnjih letih izboljšali 
delovni pogoji sedaj beneficiranih delovnih mest. Da bi bila iniciativa za skle- 
nitev dogovora čim širša, jo lahko da vsakdo v skladu z 92. členom predloga 
zakona. 

Drugo vprašanje zadeva vpliv prizadetih delovnih organizacij in delavcev 
na družbeni dogovor. Glede na to, da sta zbornica in sindikat podpisnika do- 
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govora, bodo delovne organizacije in delavci imeli možnost vplivati na njegovo 
vsebino. Poleg tega bodo uveljavili svoje interese prek delegatskega sistema v 
okviru skupnosti. 

Tretje vprašanje zadeva enotnost jugoslovanskega gospodarskega prostora, 
ki bo zlasti prihajal do izraza v prometu. Res je, da vsaka republika ne bi smela 
imeti svojega sistema. S tem v zvezi poslanec opozarja na pomembno vprašanje, 
ker je res, da tu ne bi smelo biti velikih razlik. Mislim, da pa je v tej enotnosti 
tudi določena relativnost. Gre za enotnost beneficij pod pogojem, da imajo de- 
lavci na teh delovnih mestih tudi enake delovne pogoje. Če bi se v eni republiki 
delovni pogoji bistveno izboljšali, potem mislim, da samo zaradi naziva delov- 
nega mesta ne bi smeh izenačevati pravic. 

Poznamo že konkreten primer, ko so nekatere republike predlagale, naj 
se na področju gumarstva uvedejo beneficirana delovna mesta, medtem ko so 
slovenske delovne organizacije že tako dobro zavarovale nevarna delovna mesta 
ali jih odpravile, da beneficije niso več potrebne. 

Se nekaj besed o 23. členu, ki je postal osnovni problem invalidsko- 
pokojninskega zavarovanja. Za to razpravo verjetno nisem najprimernejši, 
vendar bi vas želel opozoriti, da je eden od sklepov 3. seje konference Zveze 
komunistov Slovenije, da je treba zmanjševati razlike med upokojenci, ki živijo 
samo od pokojnine in med tistimi, ki imajo poleg pokojnine še dopolnilne 
dohodke. Seveda je treba presoditi, na kakšen način je to najbolje urediti. Tako 
kot je rekel tovariš Majerič v zvezi s svojim amandmajem, bi tudi jaz rekel, da 
je v razpravi zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju. Zato je od 
današnje odločitve odvisno, ali bodo vprašanje rešili s tem zakonom ali ga 
odložili za ureditev v okviru davčne politike. Ali ne bomo kasneje zopet našli 
kup argumentov, ki jih bomo zagovarjali celo z ustavnimi amandmaji, da ne bi 
storili tega, kar bi lahko že danes? Tovariš poslanec Vižintin je v svoji razpravi 
povzel navedbo predstavnika predlagatelja na seji odbora o tem, kako je to 
vprašanje urejeno v drugih deželah. Vendar tujih rešitev ne moremo slepo 
posnemati. Dovolite mi, da vas na kratko informiram o sistemih v drugih 
državah. Tam je pokojnina neke vrste invalidnina, ki jo dobi član družbe, če 
zaradi starosti ni več sposoben delati in z delom pridobivati dohodka za pre- 
življanje. Torej če lahko delavec z delom pridobiva osebni dohodek, potem je 
prav, da mu pripada ves osebni dohodek. Zmanjšuje pa se mu naj pokojnina, 
ker je socialna kategorija. 

Ni argumentirana trditev, da bi bila pokojnina v celoti pravica iz minulega 
dela. Tu ne gre samo za prejemke na temelju 35-letnega vlaganja sredstev v 
višini 12 ®/o prispevne stopnje od bruto osebnih dohodkov. Pokojnina je značilna 
socialna kategorija, ki se bo v prihodnje razvijala tako, da se bodo razlike med 
pokojninami vedno bolj zmanjševale. Na tem izhodišču temelji tudi predlog, da 
se zmanjšuje pokojnina v primeru dopolnilnih dohodkov. Ce smatramo, da je 
pokojnina le pravica, ki nastane na podlagi vlaganja v blagajno, potem ni raz- 
loga ne za socialne korektive in ne za družbeno politiko na tem področju. Potem 
je odločilnega pomena samo višina dejanske vloge. 

Res je, da je prihranek sredstev po tej rešitvi- minimalen. Menim pa, da 
je treba pri presoji upoštevati, več kot pol leta trajajočo razpravo tudi o tem 
členu in dejstvo, da sta najvišja organa socialistične zveze in sindikatov podprla 
izhodišče 23. člena. Menim, da je bolj pomembno stališče sindikatov kot organi- 
zacije vseh delavcev, kot pa ugovori in stališče prizadetih delavcev. 
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Predlog, da bi upoštevali limit iz družbenega dogovora, ni primeren, ker 
je pred nami obširna razprava o funkciji in smotrnosti limitov, ki jih imamo na 
področju delitve dohodka in osebnih dohodkov. Izkušnje so namreč pokazale, 
da imajo limiti tudi določene negativne posledice; pri tem pa ne mislim samo 
na limite glede maksimalnih osebnih dohodkov, ampak tudi na druge limite 
s področja usmerjanja delitve dohodkov in osebnih dohodkov, vendar tudi 
limitov o najnižjih osebnih dohodkih iz družbenih dogovorov ne bi smeli jemati 
kot osnovo za pokojninski sistem. Zato menimo, da je bolj sprejemljiva rešitev, 
ki je predlagana v 23. členu. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Besedo ima tovariš 
Vinko Hafner. 

Vinko Hafner: Tovariš predsednik! Pomisleka vreden je predlog 
tovariša poslanca, da bi odložili sklepanje o zakonu. Opozorim pa naj, da je 
komisija iz množice amandmajev izločila najbolj pomembne in jim posvetila 
posebno pozornost. Danes sta pristojna odbora sprejela k 32. in k 42. členu dva 
pomembna amandmaja, pa tudi amandma tovariša Majeriča je izredno deli- 
katen. 

Glede na to predlagam, da dobimo informacije o razpravi v socialno- 
zdravstvenem zboru in potem presodimo, če lahko — na podlagi potrebnih — 
argumentov sprejmemo amandmaje. Komisija in strokovni sodelavci so pri- 
pravljeni znova obrazložiti razloge za predlagane rešitve, ker so amandmaji 
izredno pomembni glede na posledice. Mislim, da bi lahko žrtvovali še nekaj 
časa, če bi to prispevalo k boljšim odločitvam. Ne gre za to, da se preglasujemo, 
marveč da vsakdo s svojim glasovanjem prevzame tudi moralno odgovornost. 

Ce je podobna razprava tudi v socialno-zdravstvenem zboru, menim, da bi 
bila primerna odložitev sklepanja o zakonu za 14 dni. V tem času naj odbori, 
komisije in tudi skupna komisija znova proučijo vsa sporna vprašanja. Za nekaj 
se moramo odločiti! Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: O tem bo odločil zbor, ker je po poslovniku 
za to pristojen. Pol ure odmora, da premislite o tem vprašanju. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.25 in se je nadaljevala ob 13.20.) 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Nadalju- 
jemo sejo. Po posvetovanju s predsednikom socialno-zdravstvenega zbora in s 
tovarišem Hafnerjem predlagam, da nadaljujemo razpravo o zakonu. Če se bo 
pokazalo, da smo neusklađeni z odločitvami socialno-zdravstvenega zbora, bomo 
lahko kasneje prekinili razpravo in odločanje o zakonu. 

Ali želite, da zbor o tem predlogu glasuje? Kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) 

Ponavljam, da bo pred glasovanjem o posameznih amandmajih vsakomur 
omogočena razprava, da bi sporna vprašanja čimbolj proučili. 

Lahko začnemo z glasovanjem? (Da.) Najprej ugotovimo prisostnost. Prosim, 
da pritisnete na gumb glasovalne naprave, s čimer bo ugotovljena prisotnost. 
(Prisotnih je 61 poslancev.) ■ 

Za glasovanje potrebujete poleg predloga zakona še tri poročila zakono- 
dajno-pravne komisije, dvoje poročil odborov, pismo izvršnega sveta z dne 
21. 11., poročilo skupne komisije, ki je bilo poslano skupščini 11. 12., dopis 
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gospodarskega zbora, amandma Avgusta Majeriča, amandma komisije za vpra- 
šanja borcev, amandma tovarišice Ulrihove in amandma Janeza Verbiča. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih, ki jih je predložil odbor za socialno 
politiko in zdravstvo. 

Najprej glasujemo o nespornih amandmajih k 10., 59. in 107. členu. 
Kdor je za te amandmaje, naj glasuje! (60 poslancev glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) 
Amandmaji odbora k 10., 59. in 107. členu so sprejeti. 
Sledi glasovanje o amandmaju k 11. členu, o katerem ni vsebinskega spora. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da ta amandma ni potreben, predlagatelj 
pa se z amandmajem strinja. 

Kdor je za ta amandma, naj glasuje! (62 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandma k 11. členu je sprejet. 
Sledi glasovanje o amandmaju k 23. členu. Ali želi kdo razpravljati o 23. 

členu. Odbor predlaga, da se ta člen črta. Imamo še amandma zakonodajno- 
pravne komisije, komisije za borce in amandma predlagatelja. Vsi ti amandmaji 
so bili v razpravi obrazloženi. Od 23. člena predloga zakona je najbolj oddaljen 
amandma, da se ta člen črta, zato bomo najprej glasovali o tem amandmaju. 
Kdor je za, naj glasuje! (27 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (23 poslancev.) 
Se je kdo vzdržal? (13 poslancev.) 

Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
S tem amandmajem je povezan amandma odbora k 25. členu. Kdor je za, 

naj glasuje! (26 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (20 poslancev.) Kdo se je 
vzdržal? (11 poslancev.) 

Ugotavljam, da tudi ta amandma ni sprejet. 
Sledi glasovanje o amandmaju odbora k 24. členu. Kdor je za amandma, 

naj glasuje! (60 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(3 poslanci.) 

Ugotavljam, da je amandma k 24. členu sprejet. 
Sledi glasovanje o amandmaju odbora k 42. členu. Bi bilo potrebno, da še 

enkrat slišimo mnenje predlagatelja? (Ne.) Kdor je za, naj glasuje! (62 poslancev 
glasuje za.) Kdo je proti? (1 poslanec.) Kdo se je vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
Sledi glasovanje o amandmaju odbora k 42. členu. 
Zeli kdo razpravljati? Besedo ima Magda Mihelič. 

Magda Mihelič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za finance in proračun mora po poslovniku obravnavati vsak predlog 
skupščinskega akta, ki zahteva finančna sredstva. 

Odbor za socialno politiko in zdravstvo je na včerajšnji seji sprejel amand- 
ma k 42. členu v besedilu, da se v pokojninsko dobo šteje tudi čas služenja 
vojaškega roka v JLA in amandma k 108. členu, da se doda nov 108. a člen, ki se 
glasi: »Jugoslovanskim državljanom se šteje v pokojninsko dobo tudi čas slu- 
ženja vojaškega roka do 31. 12. 1972.« 

Ta amandma nima nobenih finančnih kvantifikacij. Odbor ni bil seznanjen 
z višino potrebnih sredstev, ki bi za izvajanje tega amandmaja bila potrebna. 

Zlasti amandma k 108. členu daje slutiti, da se datum odsluženja vojaškega 
roka ne omejuje. Amandma k 42. členu pa je zasnovan tako, da začne teči 
uporaba tega zakona za tiste tovariše, ki bodo čas služenja vojaškega roka začeli 
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po uporabi tega zakona. Skratka, vse to je velika neznanka, saj nihče ne more 
niti slutiti finančnih posledic. 

Tako neproučen amandma odklanjam. Letos smo združili delavsko in kmeč- 
ko zavarovanje, sprejeli zakon o pokojninah za kmete. Z.a vse te pravice bodo 
potrebna velika dodatna sredstva. 

Zlasti če upoštevamo stanje v gospodarstvu in da bodo gospodarske organi- 
zacije z novimi ukrepi v prihodnjem letu močno prizadete, ne moremo spreje- 
mati amandmajev, za katere ne vemo, koliko sredstev bodo zahtevali od 
gospodarstva. 

Ce bi sprejeli tak amandma, potem upravičeno vprašujem, zakaj ne sprej- 
memo tudi amandmaja o vštetju študijske dobe v pokojninsko dobo, kajti tudi 
to je bila zahteva javne razprave. 

Mislim, da je tovariš Hafner v svoji obrazložitvi dovolj jasno povedal, 
zakaj je komisija zavrnila predloge, ki zahtevajo nove finančne obveznosti. Ze 
sedanja obremenitev gospodarstva z 12,7% od bruto osebnih dohodkov je v 
današnji situaciji velika. 

290. člen poslovnika skupščine SR Slovenije določa, da o amandmajih ni 
mogoče odločati na seji zbora, preden njegov pristojni odbor in zakonodajno- 
pravna komisija ne dasta zboru poročilo o njih. Ker ni mogoče, da bi odbor 
za finance in proračun danes — brez dokumentacije — razpravljal o teh amand- 
majih, predlagam republiškemu zboru, da amandmajev ne sprejme. 

Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Tudi jaz moram, tovariši poslanci, reči, da ni prav nobenih razlogov, da bi 
sprejeli tako neproučena amandmaja. Upoštevajmo preprosti račun, ki pokaže, 
da s temi amandmaji uvajamo pravice, ki bodo realizirane šele čez 13 let. 

Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Torej glasujmo! Kdor je za 
predlog odbora, da se doda nov 42. a člen, naj glasuje! (12 poslancev glasuje 
za.) Je kdo proti? (35 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (15 poslancev.) 

Amandma ni sprejet. 
Sledi še glasovanje o amandmaju k 108. a členu. Kdor je za, naj glasuje! 

(15 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (34 poslancev.) Se je kdo vzdržal? 
(13 poslancev.) 

Amandma ni sprejet. 
Sledi glasovanje o amandmaju odbora k 106. a členu. 
Prosim, Magda Mihelič ima besedo. 

Magda Mihelič: Tovariš predsednik! Mislim, da o tem amandmaju 
ne moremo prej glasovati, dokler ne bomo vedeli, kakšen je dokončno 23. člen. 

Predsednik Miran Goslar: Da, pravilno. Prosim. 

Drago Benčina: Umikam ta amandma. 

Predsednik Miran Goslar: Odbor umika amandma k 106. a členu. 
Imamo samo še en amandma k 119. členu. Glede na to, da 23. člen tako kot ste 
ga predlagali ni bil sprejet, odpade s tem tudi razlog, da predlagate amandma k 
119. členu. 

Ugotavljam, da odbor umika tudi amandma k 119. členu. 
S tem so izčrpani amandmaji odbora. 
2« 
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Prehajamo na amandma Ele Ulrih k 88. členu. Ela Ulrih ima besedo. 

Ela Ulrih: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci, prosim 
za trenutek pozornosti. Prešli smo že na glasovanje, vendar mislim, da lahko 
kljub temu spregovorim o vsebini predloženega amandmaja zla&ti še, ker smo 

se za tak način sprejemanja amandmajev dogovorili. 
Moj amandma je na eni strani redakcija sedanjega 88. člena, ki je bil že 

predmet amandmajev izvršnega sveta in zakonodajno-pravne komisije. Ker sem 
kot zadnja imela oba amandmaja pred seboj, sem si lahko pomagala in do- 
mišljala, da kot zadnja naredim še zadnje izboljšave, da bo ta člen čim jasnejši. 

Drugi del mojega amandmaja, ki je bistven, pa ta člen tudi vsebinsko 
dopolnjuje. Ta dopolnitev je kratka in se glasi: »Poleg aktivnih zavarovancev 
(termin je uporabil tudi tovariš Hafner v svojem ekspozeju) in upokojencev 
(termin ni nesporen) so v najvišjem organu skupnosti ustrezno neposredno 
zastopane tudi republiške organizacije posameznih kategorij invalidov.-« 

Naj utemeljim ta amandma. Sam predlagatelj kakor tudi pristojni odbor 
ugotavljata, prvi v obrazložitvi, drugi v poročilu, da je vrzel in slabost tega 
zakonskega predloga, da zelo slabo opredeljuje organizacijsko fiziognomijo te 
skupnosti. 

Ustavni amandma XLIII k ustavi SR Slovenije ima tam, kjer govori o 
samoupravnih interesnih skupnostih klavzulo, kjer pravi, da zakon lahko določi 
temeljna načela organizacije samoupravne interesne skupnosti in medsebojna 
razmerja delavcev v interesnih skupnostih. 

Predloženi trije členi, ki tvorijo poglavje o organizaciji skupnosti, se tega 
amandmaja niso poslužili, narobe vsa pravica je tu prenesena na skupnost samo 
s tem, da to določi v svojem statutu. Predlagatelj se izgovarja, da še niso jasne 
ustavne dopolnitve druge faze ustavnih dopolnil. Kolikor sem informiran, v 
drugi fazi o interesni skupnosti ne bo posebej govora, temveč bo precizirano 
predvsem delegatsko načelo, katerega pa seveda tu sedaj podrobno ne obrav- 
navam oziroma se ga s svojim amandmajem sploh ne dotikam. Dotikam se samo 
enega od načel organizacije interesne skupnosti in to, kako naj bo globalno 
sestavljen najvišji organ interesne skupnosti. 

Poleg te formalne obrazložitve mi dovolite tovarišice poslanke in tovariši 
poslanci, da se sklicujem na to, da ta zakon ureja zelo občutljiva vprašanja, kjer 
se element osebnih pravic, ki izvirajo iz naslova minulega dela in iz naslova 
osebnih prispevkov prepleta z elementom solidarnosti vseh, ki so zajeti s tem 
zakonom. Zato mislim, da mora zakon spoštovati in zagotavljati uveljavitev 
obeh teh načel. Pokojninsko zavarovanje je gotovo pojav svoje vrste, ki ga težko 
primerjamo z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, kjer običajno 
govorimo o skupnosti interesentov ponudnikov in interesentov koristnikov. 
Pri skupnosti pokojninsko-invalidskega zavarovanja, kjer ni te dvojnosti inte- 
resov, se zdi, da so interesi povsem homogeni, da so povsem istovetni, da gre za 
enoten interes zavarovancev. Toda po mojem je to fikcija. Interes v tej skupnosti 
gotovo ni tako enovit in bi ga lahko najbrž z ne tako nepomembnimi inačicami 
aplicirali na interes aktivnega zavarovanca, tistega, ki je v rednem delovnem 
razmerju, ki šele ustvarja pravice za zavarovanje, ki jih bo koristil, ko bo 
izpolnil vse pogoje. Gre za interes upokojenca, ki je delovno dobo že dopolnil 
in ki se obnaša do ustvarjenih sredstev različno od onega prvega. Nadalje gre 
za tretji, po moje spet specifičen interes invalidov, to je tiste kategorije zava- 
rovancev, ki so predčasno delno ali v celoti onesposobljeni za delo, ali pa se 
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zaradi invalidnosti niso mogli sploh ali pa vsaj ne polno zaposliti in ne morejo 
uresničiti pravic iz dela in so zato pretežno navezani na solidarnost. Pri tej 
delitvi se zavedam, da stroge ločitve med temi kategorijami ni, prav tako pa 
sem tudi prepričana, da ni absolutnega prekrivanja med njimi. 

V samem zakonu so trije členi, 9., 10. in 11., ki govorijo samo o invalidskem 
statusu, samo o invalidskih pravicah. Gre torej samo za invalide, ne pa hkrati za 
zavarovance v smislu pokojninskega zavarovanja. Mislim, da je naloga skup- 
ščine, da zagotovi, da vsi potencialni interesi, ki jih nekako predpostavljamo ali 
pa ugotavljamo, pridejo v najvišjem organu interesne skupnosti ustrezno do 
veljave. Najbrž ustavni amandma usmerjen v to, ni zgolj okrasek. Gotovo izhaja 
iz različnih interesov, zaradi katerih naj skupščina intervenira v tem smislu, da 
postavlja obča načela. Moj amandma so predlagatelj in odbori zavrnili, ali pa se 
do njega niso opredelili z utemeljitvijo, da je to materija statuta. 

Rada bi opozorila na to, da so posamezne invalidske organizacije bile pri 
pripravi zakona in statuta aktivne in da so svoje interese posredovale tej 
skupnosti, da pa skupnost, ko je statut pripravljala, teh predlogov ni upoštevala. 
Ker po 87. členu zakona skupščina ne potrjuje statuta te samoupravne skup- 
nosti, mislim, da je zato prav, da danes določimo vsaj temeljna globalna načela 
glede vodenja te skupnosti in glede strukture organa, ki vodi to skupnost. 

Iz 266. člena statuta izhaja, da statut govori le o kategoriji aktivnih zava- 
rovancev, ki si izbirajo v temeljnih organizacijah združenega dela svoje dele- 
gacije, o upokojencih, ki te delegacije oblikujejo v svojih društvih in vseh drugih 
združenjih drugih zavarovancev, ne govori pa o invalidih. 

Invalidska društva so omenjena v naslednjem členu statuta, to je v členu, 
ki regulira odnos skupnosti do drugih subjektov v družbi, s katerimi bo skupnost 
sodelovala. Mislim pa, da pri tej kategoriji ne gre za ta drugi odnos, kajti 
invalidi so strukturalni element skupnosti zavarovancev samih, ne pa subjekti 
zunaj skupnosti, s katerim bo skupnost sodelovala. Toliko glede tega ali lahko 
statut to ureja ali pa je boljše, da se to uredi sedaj. Mislim, da tudi po ne- 
potrebnem prenašamo neko dilemo na skupnost, ko smo sposobni in imamo 
pravico in dolžnost nekaj teh načel postaviti že tu. 

Na kraju se mi zdi, da ta organizacijski vidik ni tako nepomemben. Zgo- 
dovina potrjuje da se lahko zagotovi uresničitev nekega načela, neke ideje, 
skozi organizacijo ali pa se skozi organizacijo prepreči njena uresničitev. 

Opozorila bi še na specifičen namen tega amandmaja, ki je v tem, da se 
invalidom zagotovi potreben družbeni vpliv, tisti vpliv, ki ga zaradi svojega 
položaja ne morejo uresničevati prek naših demokratičnih institucij, ki so na 
razpolago vsem državljanom. Ne smemo pozabiti, da so invalidi prizadeti v 
mobilnosti. Ali se ne morejo gibati zaradi telesnih okvar in se ne morejo 
posluževati vseh naših zborov volivcev in drugih oblik demokratičnega dela 
naših političnih in samoupravnih organizacij, ali pa so prizadeti na komunika- 
tivnosti bodisi, da so slepi ali gluhi in se po normalni poti ne morejo ustrezno 
uveljavljati in dosegati svojega vpliva, ki jim gre kot občanom in državljanom. 

Mislim, da so invalidske organizacije ne samo dolžne združevati invalide v 
neko svojo specifično organizacijo, temveč da morajo te invalidske organizacije 
invalide ustrezno zastopati v vseh oblikah družbenega življenja. Ne gre torej 
samo za poklicno habilitacijo ali rehabilitacijo, ampak gre tudi za to, da jim te 
organizacije omogočajo celovit družbeni vpliv, posebej pa da jim ga zagotavljajo 
takrat, kadar gre za njihovo samoupravno pravico. 

ttrefar/at inii;jačim iiijj 
Mmmntaciji 
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Na koncu še enkrat poudarjam, da s svojim amandmajem ne posegam v 
podrobne organizacijske forme, kako naj se skupnost organizira. Gre samo za 
to, da določimo globalno strukturo najvišjega vodstva, najvišjega organa te 
skupnosti, podrobnosti pa morajo biti urejene v statutu. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Gos'lar: Še kdo želi? Besedo ima Milo Vižintin. 

Milo Vižintin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Podpiram amandma tovarišice Ele Ulrih. V razpravi je bilo rečeno, da amandma 
ni potreben, ker je samo po sebi razumljivo, da bodo tudi invalidi prišli v to 
skupnost, ko bodo predlagani za obravnavo raznih problemov. Jaz pa pravim, 
da ni tako. Naša splošna miselnost do invalidov še.ni tako humana, še ni tako 
človeška, ni še tako socialistična, kakor bi morala biti. V pretekli dobi, smo 
marsikdaj spreminjali zakone glede invalidov. Vemo, da je bil prvo zakon, da 
mora vsako podjetje invalida zaposliti. Ko je bil ta zakon odpravljen, so in- 
valide odpustili ali pa se sploh niso mogli zaposliti ali pa v zelo majhni meri. 
Potem smo ponovno sprejeli zakon in prisilili gospodarske organizacije, da so 
sprejele invalide. V vlakih, avtobusih itd. smo za invalide imeli določene sedeže. 
Vse to smo odpravili. Danes invalid lahko stoji pa nihče ne vstane, da bi mu 
dal sedež itd. 

Tovariši poslanci, taka miselnost je in zaradi tega je popolnoma pravilno, 
sprejeti amandma k 88. členu. Samo zaradi tega! Mislim, da ne naredimo 
nobenega greha, če bomo glasovali za ta amandma. Invalidi imajo svoja zdru- 
ženja in prek teh združenj se formira enotna politika invalidov. Če pa bo 
zastopstvo zbrano po občinah, bo invalidom zelo težko formirati enotno stališče. 
Zato bom in prosim, da tudi vi, če ste tako smeli, glasujete za ta amandma. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? (Ne.) Glasujemo o 
amandmaju Ele Ulrih, pri čemer vas opozarjam, da imamo k 88. členu tri 
amandmaje. Amandma Ele Ulrih, amandma izvršnega sveta in amandma za- 
konodaj no-pravne komisije. Ali morda kdo od predlagateljev, to se pravi izvršni 
svet ali zakonodajno-pravna komisija, odstopa od svojega amandmaja k 88. 
členu. (Ne.) Prosim, tovariš Cesnik. 

Janko Cesnik: Komisija se strinja s prvim odstavkom amandmaja 
tovarišice Ulrihove, ne sprejema pa drugega odstavka, ker je mnenja, da je to 
stvar statuta. 

Zakonodajno-pravna komisija je danes zjutraj ponovno razpravljala o tem 
amandmaju in je sprejela prvi del tega amandmaja, to je prvi odstavek, ker 
meni, da je identičen, oziroma da gre za to, da te postavi tako organizacijo v 
skupnosti, da pridejo neposredno do izraza vse zahteve, pravice, oziroma ne- 
posredni interesi zavarovancev. Zato mislimo, da je prvi odstavek v redu. Glede 
drugega odstavka pa smo mnenja, da je parcialen, da rešuje samo nekatere 
organizacije, čeprav morda najvažnejše, da pa ne rešuje drugih organizacij 
zavarovancev, ki morajo biti ravno tako enakopravno zastopane v skupnosti. 
Mislim, da je načelno sprejemljivo in v redu, če govorimo samo o zavarovancih, 
pri čemer pa je popolnoma jasno, da so s tem zastopane tudi njihove organi- 
zacije. 

Predsednik Miran Goslar: Predstavnik društva za živčno-mišična 
obolenja se javlja k besedi. Prosim. 
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Mojca Rigler: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice poslanke in 
tovariši poslanci! Kot je razvidno iz obrazložitve amandmaja k 88. členu pred- 
loga zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je povsem utemeljeno, 
da so invalidi na poseben način udeleženi v delegatskem sistemu skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji. Društvo za mišična in 
živčno-mišična obolenja je dalo pobudo za ta amandma, predvsem zaradi tega, 
ker so invalidske organizacije praviloma nosilke koncepta družbene skrbi za 
posamezne kategorije invalidov. S tem, da bo skupnost odslej v celoti določala 
pravice iz invalidskega zavarovanja, je njena vloga postala mnogo pomembnejša. 
Ker pa bo poleg tega skupnost opravljala tudi tako važne naloge kot so poklicna 
rehabilitacija in zaposlovanje invalidov ter razporejanje sredstev za raziskave 
na tem področju, smo invalidske organizacije tembolj zainteresirane za sodelo- 
vanje s skupnostjo prek delegatskega sisteima. 

Predstavniki skupnosti so se v vseh dosedanjih razpravah zavzemali, da 
zavarovanci dosledno in avtonomno uveljavijo svoje samoupravne pravice in 
dolžnosti v skupnosti na podlagi delegatskega sistema. Čudi pa nas, zakaj 
skupnost ni sprejela predloga konference za rehabilitacijo invalidov, s katerim 
bi omogočili, da bi tudi invalidi uveljavili svoje samoupravne pravice tako kot 
je to že urejeno v statutu za aktivne zavarovance in upokojence. 

Fizična prizadetost nam namreč ne dopušča, da bi delovali v vsakem ob- 
činskem zboru delegacij. Kdor pa bi to od nas zahteval, bi nas s tem odrinil 
na rob družbenega dogajanja. Resnično ne razumemo, zakaj bi morali biti še 
naprej predmet razprave drugih ljudi, ko pa nam invalidske organizacije omo- 
gočajo položaj enakopravnega človeka, s tem pa aktivno udeležbo v družbenem 
odločanju. 

Zakonodajno-pravna komisija pa ni imela pripombe k amandmaju. 

Predsednik Miran Goslar: Dolfka Boštjančič ima besedo. 

Dolfka Boštjančič: Oglasila sem se k razpravi, ker smatram, da bi 
z drugo točko tega amandmaja naredili zelo neroden prejudic. Ne smemo 
pozabiti, da zadevamo pri skupini aktivnih zavarovancev na celo vrsto interesnih 
področij, zato smo se že ob koncipiranju zakona srečali z vprašanjem ali naj že 
s samim zakonom opredelimo, kdo naj bo zastopnik in s tem omejimo in okvi- 
rimo skupščino tako, da ne bomo mogli nastopati v delegatskem sistemu. Zaradi 
tega je celotna struktura zgrajena tako, da so osnovni nosilci in izvor delegat- 
skega sistema za to področje organizacije združenega dela in delegacije organi- 
zacij uživalcev pravic. To se pravi, da velja to tudi za invalide, ki so še v delov- 
nem razmerju, kakor tudi za invalide, ki se uveljavljajo oziroma organizirajo 
prek organizacij in društev. 

Tovarišica Atena je pravilno ugotovila, da je v statutu neobhodno potrebno 
urediti sodelovanje raznih strokovnih institucij, ki pa resnično ne bodo imele 
takšnega položaja, kot ga imajo delegati iz temeljnih organizacij združenega 
dela. Skratka gre za to, da kolikor, in to je bil tudi predmet razprave v sindikatih 
in v samoupravi, začnemo naštevati, moramo naštevati vse. 

Predsednik Miran Goslar: Vinko Hafner ima besedo. 

Vinko Hafner: Tovarišice in tovariši. Komisija je na svoji zadnji 
seji že obravnavala amandma izvršnega sveta in ga sprejela, ker je nekoliko 
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izboljšal tekst 88. člena. Ta sprememba pa je po vsebini zelo podobna temu, kar 
predlaga tovarišica Ulrihova v prvem odstavku, zato vztrajamo pri amandmaju 
izvršnega sveta. Glede drugega odstavka, čeprav priznam, da je potrebno, da bi 
ta kategorija prišla v sestav najvišjega organa skupnosti pa mislim, da bi zelo 
grobo odstopili od načel, ki so nas vodila pri oblikovanju tega zakona, ker smo 
zlasti pri organizaciji zelo decidirano stali za tem, da samo okvirno postavimo 
načelo in da se ne spuščamo v neko podrobnejše določanje organiziranosti 
skupnosti, oziroma skupščine. Če pa vsebinsko to sprejemamo, bi bilo zelo 
umestno, da sprejmemo ustrezno priporočilo skupnosti invalidsko-pokojninskega 
zavarovanja, da ta pri oblikovanju svojega statuta to upošteva. Mislim, da se 
bomo dogovorili še o tem, da bi skupščinski odbori vključno z našo komisijo 
razpravljali o predlogu statuta in tudi dali svoja mnenja. Zato predlagam zboru, 
da tega amandmaja ne sprejme, temveč ostane pri amandmaju izvršnega sveta. 

Predsednik Miran Goslar: Ali še kdo želi besedo? Glasujmo o amand- 
maju Ele Ulrih. Kidor je za, naj glasuje! (26 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? 
(17 poslancev.) Kdo se je vzdržal? (18 poslancev.) 

Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
Sledi razprava o amandmaju Avgusta Majeriča. Kdo želi besedo? Janko 

Cesnik. 

Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši! Gre za amandma, ki je sistem- 
skega značaja, Gre za to, da se sredstva, ki se odvajajo oziroma, ki jih zavaro- 
vanci zbirajo pri posameznih delovnih organizacijah začasno, se pravi do upo- 
rabe, deponirajo pri krajevnih bankah in da šele nato prehajajo na republike, 
oziroma v tisto banko, kjer ima skupnost svoj račun. Misel je seveda vsekakor 
zelo vabljiva glede na to, da so ta sredstva znatna in da se ne bi prelivala 
takoj, temveč takrat kadar bi skupnost dejansko ta sredstva potrebovala. Mislim, 
da je treba povedati, da je stvar sistemsko izredno občutljiva, kajti s spremembo 
v tem zakonu bi dejansko spremenili celoten režim odvajanja in zbiranja sred- 
stev. Mislim pa, da zato danes ni ne osnove niti ni za to primeren trenutek. 
O teh stvareh bomo morali verjetno razpravljati takrat, ko bomo razpravljali 
o organizaciji bank oziroma o financiranju družbenopolitičnih skupnosti. 

Dejstvo je, da bi s tem naredili pomemben prejudic za reševanje drugih 
vprašanj, ne glede na to, da je prvenstveno važno — o tem pa je naša komisija 
že nekajkrat razpravljala —• da so to sredstva zavarovancev, ki se odvajajo v 
korist zavarovancev za realiziranje njihovih pravic, ki jih imajo v okviru 
pokojninske in invalidske skupnosti in da je torej od njih odvisno, kateremu 
bančnemu zavodu bodo ta sredstva zaupali in pod kakšnimi pogoji. Gre torej za 
avtonomno samoupravno pravico zavarovancev, da izberejo najboljši denarni 
zavod. 

Tak režim smo imeli tudi pri sredstvih, ki se zbirajo za financiranje inve- 
sticij v elektrogospodarstvu. Verjetno se boste spomnili, da smo takrat določili, 
da investitorji oziroma uporabniki teh sredstev izbirajo najboljšega bančnega 
ponudnika, s katerim potem sklepajo pogodbo za deponiranje teh sredstev. 

Zato smatram, da je ta amandma nesprejemljiv, ker presega okvir tega 
zakona, in ker je samoupravna pravica zavarovancev, da se sami odločijo, ka- 
teremu denarnemu zavodu bodo ta sredstva zaupali. 

Predsednik Miran Goslar: Dalje! Se kdo želi besedo? Vinko Hafner. 
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Vinko Hafner: Tovarišice in tovariši! Ne želim ponavljati argumen- 
tov, ki so bili proti temu amandmaju že povedani. Obvestil bi vas samo o tem, 
da je o amandmaju danes na seji razpravljal tudi izvršni svet in ga ni sprejel. 
Marsikaj tega, kar želi tovariš poslanec doseči s tem amandmajem, se lahko 
uredi v praktičnih odnosih med skupnostjo in posameznimi bankami. To se že 
dogaja, na primer v Novem mestu. Če bi pa ta amandma sprejeli, bi lahko 
povzročili resne praktične težave. Zato predlagamo, da ga, tako kot ga je 
komisija prvotno že odklonila, odkloni tudi zbor. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Dodatno k temu bi rekel še naslednje. Mislim, da bi se ob tej razpravi morali 
spomniti na amandma, ki je bil sprejet v prvi fazi ustavnih rešitev v zvezi 
z narodno banko Slovenije. Kot veste, imamo določilo, po katerem se republika 
lahko odloči, da bo določena republiška sredstva vodila ne pri poslovnih bankah, 
ampak pri narodni banki Slovenije, to se pravi izven poslovne sfere, kar 
praktično pomeni, da narodna banka kot republiški organ z drugimi metodami, 
predvsem z reeskontno politiko itd. ta denar aktivira, ga spravlja v poslovno 
sfero glede na to, da je škoda, kakršnakoli sredstva odtegniti iz rednega obtoka. 
Gre torej za problem, ki smo ga v ustavnih amandmajih povsem drugače rešili 
kot pa si to predstavlja tovariš Majerič v tem amandmaju. 

Glede republiških sredstev lahko sprejmemo izhajajoč iz tega slovenskega 
ustavnega amandmaja o narodni banki rešitev, da se določena republiška 
sredstva, ki jih republika zbira z davčnim ali drugim mehanizmom, vračajo v 
obtok ne prek posameznih poslovnih bank, temveč prek narodne banke. To je 
ravno tako načelno stališče. V tem primeru pa sploh ne gre za tipično republiška 
sredstva, temveč za sredstva, ki se združujejo v določeni samoupravni skupnosti 
in tudi glede teh sredstev se samoupravna skupnost s svojim mehanizmom 
delegacij lahko povsem svobodno odloča o tem ali bo ta sredstva vodila bodisi 
pri narodni banki ali pa pri eni ali več poslovnih bankah. Mislim, da bi zelo 
pogrešili, če bi eminentno samoupravno zadevo, ki spada v pristojnost po- 
sameznih samoupravnih skupnosti, razreševali z zakonom. To ne pomeni od- 
tujevanje vpliva tistih, ki plačujejo, nasprotno ravno tisti, ki plačujejo ta 
sredstva v razne samoupravne skupnosti, imajo vso možnost, da v delegatskem 
sistemu prek samoupravnih skupnosti odločajo o tem. Mislim, da moramo 
načelno biti zelo jasni in zelo čisti glede tega in ne smemo sprejemati nekih 
odločitev, ki so v bistvu nasprotne temu, kar smo že kot sistem regulirali v 
sedanjih ustavnih rešitvah. 

Se kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Avgust Majerič. 

Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in - tovariši poslanci! 
Bom izredno kratek. Vsi, ki so spodbijali utemeljenost mojega amandmaja, so 
to spodbijali z vidika samoupravnih interesnih skupnosti, ki naj imajo vso 
pravico to urediti tako, kot jaz predlagam. Rad bi samo opozoril na to, da te 
samoupravne skupnosti že leta in leta obstajajo in da tega do sedaj niso 
uredile. To povzroča izven republiških centrov po vsej Sloveniji veliko neje- 
voljo. Danes je vloženih na vpogled v Ljubljani pri Ljubljanski banki okrog 
25 milijard starih dinarjev, kar predstavlja kreditni potencial gospodarskega 
področja, ki ima svoje žiro račune pri Ljubljanski banki. Skratka, vsakršno 
drugačno ureditev tega pozdravljam, vendar leta in leta apeliram in tudi drugi 
tovariši poslanci, na takšno ureditev, ki pa je na žalost doslej še nismo uspeli 
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uresničiti. Zakaj do tega ni prišlo, ne vem in ne poznam odgovora, vendar je 
dejstvo, da bi teh 25 milijard potrebovali tudi v Gorici, Mariboru, Murski 
Soboti, v Kopru, Celju in Novem mestu, dejstvo pa je, da krožijo v republiškem 
središču. iHvala! 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Dolfka Boštjančič 
ima besedo. 

Dolfka Boštjančič: Samo pojasnilo. Ce bi se mariborski interesenti 
oglasili na skupnosti pokojninsko-invalidskega zavarovanja zaradi tega pro- 
blema, bi verjetno lahko že stvar uredili tako kot v Novem mestu. Moram pa 
reči, da zadeva ni tako enostavna in jo je potrebno obravnavati tudi iz drugega 
vidika, to je, da mora banka, pri kateri je denar deponiran, mnogokrat sklad, 
zlasti ob izplačilih, kreditirati za nekaj dni. Pri tem pa ne gre za majhna 
sredstva. 

Ce sprejmemo predloženi amandma, je treba sprejeti tudi drugi del tega 
amandmaja, in sicer da tisti, ki to pravico prevzamejo, prevzamejo tudi riziko 
To niso enostavne stvari in čeprav je osnovni namen dober, v praksi to izgleda 
mnogo bolj komplicirano. 

Predsednik Miran Goslar: Prosim, tovariš Majerič. 

Avgust Majerič (iz klopi): Rad bi tovarišico Boštjančičevo opozoril 
na to, da moj amandma zajema tudi odgovornost poslovne banke. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne.) Lahko glasu- 
jemo? (Da.) Kdor je za amandma tovariša Majeriča, naj glasuje. (18 poslancev 
glasuje za.) Je kdo proti? (21 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (9 poslancev.) 

Amandma ni sprejet. 
Sledi glasovanje o amandmajih izvršnega sveta. Prosim, če vzamete dopis 

izvršnega sveta. Nesporni so amndmaji k 45., 46., 49., 50., 54. in 89. členu. 
Zeli kdo razpravljati o teh amandmajih? (Ne.) 
Kdor je za te amandmaje, naj glasuje? (51 poslancev glasuje za.) Je kdo 

proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 
Amandmaji izvršnega sveta k 45., 46., 49., 50., 54. in 89. členu so sprejeti. 
Sedaj sledi 38. a člen. Tu imamo v bistvu dva amandmaja. Vsebino tega 

amandmaja povzema namreč amandma zakonodajno-pravne komisije k 117. 
členu. Ali se morda izvršni svet strinja s tem amandmajem? (Da.) Ugotavljam, 
da se, zato torej amandma izvršnega sveta k 38. a členu odpade; tu bomo 
glasovali le o amandmaju k 117. členu. 

Kdor je za, naj glasuje? (50 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (4 poslanci.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandma zakonodajno-pravne komisije k 117. členu je sprejet. 
Sledi glasovanje o amandmaju izvršnega sveta k 88. členu. Tovariš Hafner 

je podprl ta amandma, imamo pa še amandma zakonodajno-pravne komisije 
k temu členu. Med njima ni velike razlike. Ali morda kdo od predlagateljev 
odstopa od svojega amandmaja? Izvršni svet odstopa! To se pravi, da nam 
ostane samo amandma zakonodajno-pravne komisije k 88. členu. Kdor je za ta 
amandma, naj glasuje. (47 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (1 poslanec.) 
Kdo se je vzdržal? (2 poslanca.) 
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Amandma zakonođajno-pravne komisije k 88. členu je sprejet. 
Imamo še amandma izvršnega sveta k 91. členu. Tu pa izgleda stvar bolj 

zapletena, ker predlagatelj in odbora ne sprejemata tega amandmaja, predla- 
gatelj pa ima k 3. točki tega člena svoj amandma. Zeli kdo besedo? 

Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši poslanci. Upam, da bom uspel 
pojasniti, če ne, bi prosil za pomoč predstavnika komisije. Amandma izvršnega 
sveta je izredno enostaven in temelji, da tako rečem, samo na družbenem 
dogovoru, ki naj ureja stopnje za pokritje stroškov in pravic pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja ter še druga vprašanja. Zakon je šel tukaj zelo 
natančno, na kvantifikacijo treh poglavitnih vprašanj, o katerih naj odloča 
družbeni dogovor. Ta tri poglavitna vprašanja so izredno važna in bistvena, in 
mislim, da je prav, če ostanejo v zakonu tako kot so navedena, ker je pred vsako 
tako pomembno odločitvijo skupnosti, kjer sicer odločajo zavarovanci, vendarle- 
potreben dogovor širše družbene skupnosti glede uresničitve posameznih pravic. 
Zato zakonodajno-pravna komisija podpira besedilo zakona, obenem pa v 3. 
točki podpira tudi besedilo komisije za pripravo tega zakona, ker smatra, da je 
dejansko zadnji stavek, kjer se govori, da se z družbenim dogovorom določi 
način usklajevanja pokojnin, neprimeren. 

Ne gre samo za način, temveč dejansko za dogovarjanje o osnovah, o merilih 
in včasih tudi o obsegu teh sredstev, čeprav je že zvezni zakon določil, kako naj 
se te pokojnine usklajujejo. Zvezni zakon namreč določa, da se morajo pokojnine 
usklajevati po življenjskih stroških, ravno tako pa tudi po stopnji, ki jo prinese 
večja produktivnost dela in povečanje osebnih dohodkov. Vendar pa je zlasti 
produktivnost dela in povečanje osebnih dohodkov stvar družbene konvencije, 
družbenega dogovora in glede tega se je najbrž treba posebej dogovoriti. 

Predsednik Miran Goslar: Mislim, da je stvar jasna. Tovariš Hafner 
še želi besedo? 

Vinko Hafner (iz klopi): Samo pojasnilo! Zdi se mi, da je dopoldne 
izvršni svet na svoji seji od tega amandmaja odstopil v korist amandmaja, ki ga 
je dala komisija. Ne vem, če lahko to tako interpretiram, ampak zdi se mi, da je 
bilo tako sklenjeno na predlog tovariša Gantarja. 

Predsednik Miran Goslar: Ali je tako tovariš Gantar? 

Pavel Gantar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dopoldne je izvršni svet obravnaval amandma, ki ga je sprejela komisija na 
sobotni seji k 91. členu in v tej zvezi tudi k 93. členu. Izvršni svet se je v celoti 
strinjal z amandmajema komisije. 

Predsednik Miran Goslar: Velja to tudi za 98. člen? (Da.) Prej bi 
morali to povedati. Torej so amandmaji izvršnega sveta k 91. členu in 93. členu 
umaknjeni. S tem so amandmaji izvršnega sveta izčrpani. 

Sledi glasovanje o amandmajih zakonodajno-pravne komisije. Tu imamo 
veliko število nespornih amandmajev. Naj jih naštejem. To so amandmaji k 2", 
3, 5, 6., 7, 9., 10., 11., 12., 13., 1. točki 14. člena, 16, 17, 21, 22, 26, 28, 29, 
30, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 44, .49, 59, 60, 65, 68, 69, 71, 73, 76, 77, 85, 
k naslovu VIII. dela, k 87, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 



28 Republiški zbor 

105. a, 1. odstavku 106. člena, 107., 108., 109., 110., 113., 115., 116., 117. in 118. 
členu. 

Kdor je za, naj glasuje! (51 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Sedaj pa imamo še nekaj takih, kjer so manjše razlike. Najprej 12. člen. 
Tu je majhna razlika med predlogom predlagatelja in zakonodajno-pravno 
komisijo. Gre bolj za redakcijsko razliko. Ali se da to uskladiti? 

Janko Cesnik: Da skrajšam iskanje. Najprej se opravičujem zaradi 
takšnega števila amandmajev, ki ste jih sedaj sprejeli, vendar je bilo to po- 
trebno, zaradi tega, ker je bila zadnja redakcija tega zakona praktično narejena 
šele na zakonodajno-pravni komisiji. 

Druga stvar je glede tega člena. Prosim, da vzamete v roko naše zadnje 
poročilo, ki ste ga dobili danes n& klop. V tem poročilu je čisto na zadnji strani 
po našem mnenju pravilno besedilo tega odstavka. Bilo je več verzij, več variant. 
Končno smo to razčistili tako, da gre za sedaj za precizno besedilo. Mislim, da je 
to nesporno tudi s strani komisije. 

Predsednik Miran Goslar: Je v redu tovariš Hafner? (Da.) Dobro. 
Imamo torej samo amandma zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za amandma 
zakonodajno-pravne komisije k 12. členu, naj glasuje! (52 poslancev glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandma k 12. členu je sprejet. 
Sledi 14. člen, druga točka. 
Gre za predlog, da se vstavi še beseda »do«. 
Kdor je za to, naj glasuje! (50 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Sprejet je torej tudi amandma zakonodajno-pravne komisije. 
S tem lahko zaključimo glasovanje o amandmajih zakonodajno-pravne 

komisije, čeprav sta odprta še 23. člen in 119. člen. O njih bomo glasovali 
kasneje. 

Prehajamo na amandmaje predlagatelja, to se pravi komisije. Vzemite v 
roke njihovo poročilo, kjer je še nekaj stvari odprtih. 12. člen je usklađen, 14. 
člen je tudi usklađen. 38. člen. Tu predlaga predlagatelj, da se v zadnji vrstici 
črta beseda »do«. 

Kdor je za, naj glasuje! (45 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) 
Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Sprejet je amandma k 38. členu. 
Sedaj pa predlagam, da preidemo na 23. člen. Tu imamo še zmeraj različne 

predloge. Pri 23. členu so zavrnili amandma odbora in sicer da se ta člen črta, 
imamo pa še amandma gospodarskega zbora, amandma komisije za borce in 
amandma predlagatelja. Potem ima še zakonodajno-pravna komisija neke pred- 
loge za spremembe, ki pa niso vsebinskega karakterja. Tovariš Hafner prosi za 
besedo. 

Vinko Hafner: Tovarišice in tovariši! Najprej bi pojasnil neko nejas- 
nost, ki je nastala v našem poročilu. Na 7. strani se pod drugo točko predlaga, 
da se v prvem odstavku 23. člena na koncu spremeni besedilo in doda: »oziroma 
50 % dodatnega dohodka, če je dodatni dohodek manjši od pokojnine«. To je 
v redu. Na drugi strani pa je v 6. točki rečeno, da se je komisija strinjala z 
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mnenjem zakonodajne komisije, da je treba črtati dohodke, ki izhajajo iz avtor- 
skih pogodb. V našem amandmaju pa to ni tako napisano. Dejansko gre torej 
za dva amandmaja predlagatelja. Ker sta oba pomembna, bom sedaj točno 
pojasnil, in opozoril sproti, zakaj gre. 

23. člen. »Upokojencu, ki je uveljavil starostno pokojnino, s pokojninsko 
dobo 40 let, moški, oziroma 35 let ženska, pa je ponovno stopil v delovno 
razmerje, začel opravljati samostojno dejavnost ali začel delo na podlagi pogodbe 
o delu, oziroma avtorske pogodbe.« Avtorske pogodbe se torej črta. Razloge za 
to sem vam že pojasnil. Smatrali smo, da je to vrsta dohodka, ki bi ga izredno 
težko registrirali, ker ima svojevrsten način, kako se oblikuje, zato bi ta določba 
lahko zelo otežila praktično izvajanje tega člena. Res je,' da so lahko avtorski 
dohodki zelo visoki dohodki, samo v tem primeru jih ne moremo zajemati pri 
pokojnini, temveč edino le z davkom pri celotnem dohodku. 

Nadaljnji tekst tega člena ostane, zadnji odstavek pa se spremeni takole: 
»Del pokojnine, ki se izplačuje po tem odstavku, se izračuna po lestvici, ki jo 
določi skupnost v rastočem odstotku, vendar tako, da se pri skupnem dohodku 
upokojenca, ki dosega štirikratni osebni poprečni dohodek zaposlenih v pre- 
teklem letu, zmanjša pokojnina največ za 50fl/o pokojnine, oziroma 50 '%> dopol- 
nilnega dohodka, če je dopolnilni dohodek manjši od pokojnine.« 

Tu sta sedaj dve omejitvi. Pri štirikratnem poprečnem osebnem dohodku 
se lahko zmanjša pokojnina za največ 50% pokojnine ali največ 50%) dopol- 
nilnega dohodka, če je ta ,manjši kot pokojnina v skupnem znesku. Pravno je 
to, čeprav je malo težje razumljivo, sedaj jasno. Drugi odstavek pa pomeni, da 
se, če je večji dohodek, ostanek tega že po odbitju nad štirikratnim osebnim 
dohodkom pokojnina v celoti zmanjšuje. To se pravi, da bo gornja meja 
prejemkov v tem primeru lahko v prihodnjem letu približno 8000 dinarjev. 
Mislim, da je takole izpopolnjen člen popolnoma sprejemljiv. 

Glede amandmaja komisije za borce bi povedal to, da je bistveno drugačen 
od tega člena. Amandma samo omejuje določen dohodek, ne da bi upošteval 
razmerja ali pa degresijo, progresijo in podobno. 

Imamo še amandma gospodarskega zbora, in sicer, da bi se upošteval pri 
reguliranju tega zmanjšanja tudi družinski dohodek. Moram reči, da je komisija 
to obravnavala, vendar je mnenja, da je to zelo težko izvedljivo, zlasti ker je 
pokojnina individualna in ravno tako pa tudi dopolnilni dohodek, zato bi s 
težavo obračunavali družinski dohodek. Poleg tega smatramo, da tako oblikovan 
inštitut kot ga predlagamo sedaj, kjer začne minimalna obremenitev pri 4000 
dinarjih skupnega dohodka in preneha oziroma dovoljuje doseganje največ 
8000 dinarjev, dovolj upošteva socialni moment, in bi z uvajanjem kriterija 
družinskega dohodka celoten sistem skrajno'zakomplicirali. Zato menim, da je 
tako korigiran amandma kot ga komisija predlaga docela ustrezen in da ne 
kaže sprejeti nobenega od obeh ostalih dveh amandmajev. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Jože Knez, predstavnik gospo- 
darskega zbora, ima besedo. 

Jože Knez: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Najbrž 
gre za nesporazum. Gospodarski zbor predlaga, da se upošteva preskrbljenost 
družine, ne pa družinski dohodek. Preskrbljenost družine se pa lahko zelo 
enostavno ugotovi. Zato smatramo, da bi bilo treba vključiti v ta člen tudi 
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družinsko dimenzijo, s tem pa predvidimo enak regulativ kot pri davkih, ali 
kot pri otroških dokladah. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Besedo ima Vlado 
Crne. 

Vlado Crne: Osnovni vzrok za tak sistem obdavčenja zavarovancev 
oziroma upokojencev, ki se ponovno zaposlijo, je v tem, da poskušamo pridobivati 
sredstva v pokojninske sklade. To, kar je povedal tovariš Hafner pa kaže, da ni 
tako. Komisija je sedaj prvotni predlog spremenila v tem, da se v primeru — 
govoril bom konkretno v številkah — če osebni dohodek iz dodatne zaposlitve 
preseže najvišjo pokojnino, to je 460 000 din v prihodnjem letu, zmanjša do- 
hodek iz dodatne zaposlitve za 50°/o in gre kot davek družbenopolitični skup- 
nosti, ne pa v sklad pokojninskega zavarovanja. Po mojem je to jasno, ker ni- 
mamo predpisa, da bi delovne organizacije morale del dohodka zaposlenega 
odvajati v pokojninski sklad. Ta predpis bo najbrž treba šele sprejeti, če bomo 
hoteli tako urediti stvari. 

Mislim, da je prav, da povem, v čem je vsebina amandmaja komisije za 
vprašanja borcev. 

Gre za to, da aktivnega zavarovanca, ki je v delovnem razmerju, izenačimo 
z upoKojencem, ki se je dodatno zaposlil in obema dostavimo najvišjo mejo 
možnega osebnega dohodka, ki je enaka znesku dogovorjenim z družbenim 
dogovorom in zato ščitimo ponovno dodatno zaposlitev tistih upokojencev, ka- 
terih pokojnina je nizka. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Hafner ima besedo. Tovariš 
Hafner, prosil bi, če pojasniš, kaj to »50 °/o dopolnilnega dohodka« pomeni. 

Vinko Hafner: Preprosto takole. Ce bi nekdo dosegel pokojnino 
600 000 in dopolnilni dohodek 200 000, se mu zmanjša pokojnina največ za po- 
lovico dopolnilnega dohodka, ker je ta manjši kot pokojnina. V tem primeru, 
tovariš Crne, dopolnilni dohodek nima nobene zveze z davki. To je samo merilo, 
za koliko se sme pokojnina zmanjšati. V vsakem primeru se zmanjšuje po- 
kojnina, samo da je pri najvišjem možnem dohodku 800 000 din, torej 4-kratnem 
povprečnem osebnem dohodku, nujno potrebno upoštevati obe možnosti, to je 
da je pokojnina manjša, pa zelo velik dopolnilni dohodek ali pa narobe, da je 
velika pokojnina in manjši dopolnilni dohodek. Ce bi ostal dosedanji tekst, 
potem bi nujno prišlo do tega, da bi tisti z večjo pokojnino in manjšim dopol- 
nilnim dohodkom plačevali večji procent, ker bi bil procent progresiven, kot 
pa tisti, ki bi imeli nasprotno situacijo. Predpostavljamo, da je pokojnino vsakdo 
zaslužil, zato mu ohranjamo vendarle nek stimulans, da še dela. Ce bi tega ne 
spremenili, potem bi se zgodilo, da bi pri relativno visokem dohodku upokojenec 
sploh več ne imel nobenega interesa do dela, ker bi začel delati že zastonj. 
Drugi kriterij, da se pokojnina ne more zmanjšati za več kot polovico dopol- 
nilnega dohodka, pomeni, da tudi v tem primeru ostaja še vedno polovica 
dohodka. Pokojnina se torej ne more zmanjšati za več kot polovico dopolnil- 
nega dohodka. 

Nima pa to nobene zveze z davkom. V bistvu se v vsakem primeru zmanjša 
pokojnina in predstavlja to dohodek sklada oziroma, bolje prihranek sklada. 
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Predsednik Miran Goslar: Sedaj že razumem, pokojnina se zmanj- 
ša največ za 50 '%> pokojnine ali pa za 50 % dopolnilnega dohodka. 

Vinko Hafner: V vsakem primeru se zmanjšuje pokojnina. Ne vem, 
morda tekst ni dovolj jasen. Mi smo bili mnenja, da je. 

Pa še nekaj k razpravi tovariša Crneta. Kar se tiče dogovorjenega naj- 
višjega osebnega dohodka, ki je bil letos plafoniran na 6000 dinarjev in ki naj 
bi bil po nekih dogovorih izjemoma zvišan tudi do 7500 dinarjev. Razlika do 
4-kratnega dohodka ni velika, poleg tega pa je to vendarle dogovorjena kate- 
gorija. Vprašanje najvišjega osebnega dohodka tudi ni precizno odrejeno glede 
tega je družbeno upravičljiv, medtem ko pa je povprečen osebni dohodek 
preprosto izračunljiva kategorija. Na koncu leta se točno ve, koliko je ta do- 
hodek znašal in ni nobenega pogajanja in nobenih posebnih problemov okoli 
tega izračuna. 

Zato se na najvišji osebni dohodek ne kaže ozirati, ker je podvržen preveč 
različnim spremembam. Poleg tega pa moram reči, da ljudje ustvarjajo, tovariš 
Crne, in bodo imeli osebni dohodek tudi prek tega dohodka, le da bodo zapadli 
v tem primeru pod določene sankcije. Za sedaj vemo, da je toliko in toliko 
osebnih dohodkov tudi iznad dogovorjenih 6000 dinarjev, kar seveda pade pod 
posebno obdavčitev. Zato je sedaj upokojenec s svojim skupnim dohodkom 
na boljšem od tistih, ki imajo samo osebni dohodek iz rednega delovnega raz- 
merja. 

Ne vem, ali bi kazalo, to še bolj precizno povedati. Nam se je zdelo dovolj 
jasno. Morda bi bilo umestno, da bi namesto »oziroma« dali »ali za«. S tem bi bil 
člen še jasnejši. 

Predsednik Miran Goslar: Po tem je tudi tu potrebno reči »ali za 
največ«. 

Vinko Hafner: »Največ za 50 °/o pokojnine, ali za največ 50 *J/o do- 
datnega dohodka, če je ta dohodek manjši od pokojnine.« Mislim, da bi bila 
taka formulacija preciznejša. 

Lahko bi torej rekli takole: »Del pokojnine, ki se izplačuje po tem odstavku, 
se izračuna po lestvici, ki jo določi skupnost v rastočem odstotku, vendar tako, 
da se pri skupnem dohodku upokojenca, ki dosega štirikratni poprečni osebni 
dohodek zaposlenih v preteklem letu zmanjša pokojnina največ za 50 °/o ali za 
največ 50 fl/o dodatnega dohodka, če je dodatni dohodek manjši od pokojnine.« 
To bi bilo sedaj najbrž dovolj precizno. 

Predsednik Miran Goslar: Moram ugotoviti, da je predlog komisije za 
borce še vedno bistveno drugačen in bomo tudi o njem glasovali. Zeli še kdo 
besedo? Lahko glasujemo? (Da.) Sedaj bom dal na glasovanje 23. člen. Najprej 
amandma, ki ga predlaga gospodarski zbor. Kdor je za to, kar predlaga gospo- 
darski zbor, naj glasuje! (10 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (26 poslancev.) 
Kdo se je vzdržal? (20 poslancev.) 

Ugotavljam, da amandma gospodarskega zbora k 23. členu ni sprejet. 
Dajem na glasovanje amandma komisije za borce, k 23. členu. Kdor je za 

amandma komisije za borce k 23. členu, naj glasuje! (24 poslancev glasuje za.) 
Kdo je proti? (27 poslancev.) Kdo se je vzdržal? (16 poslancev.) 

Tudi ta predlog ni sprejet. 
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Sledi glasovanje o amandmaju predlagatelja, s spremembami, ki jih je 
tovariš Hafner pojasnil, to se pravi, da se v četrti vrsti »avtorske pogodbe« in 
da se na konec prvega odstavka doda, »ali za največ 50'% dopolnilnega dohodka, 
če je dopolnilni dohodek manjši od pokojnine.« Kdor je za, naj glasuje! (31 
poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (8 poslancev.) Kdo se je vzdržal? (15 
poslancev.) 

Ugotavljam, da je 23. člen sprejet, tako kot ga je predlagal predlagatelj. 
Sledi glasovanje o amandmaju k 91. členu. Izvršni svet je odstopil od 

svojega amandmaja, predlagatelj pa predlaga spremembo 3. točke. Kdor je za 
to, naj glasuje! (43 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (2 poslanca.) Kdo se je 
vzdržal? (6 poslancev.) 

91. člen je sprejet, tako kot je predlagal predlagatelj. 
Sledi še glasovanje o 106., 108. in 111. členu, tako kot predlaga predlagatelj. 

Kdor je za, naj glasuje! (48 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (Nihče.) Kdo 
se je vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da so tudi ti amandmaji sprejeti. 
Tovariš sekretar me opozarja, da smo spustili amandma k 14. členu. Gre za 

predlog predlagatelja, da se v 2. vrsti drugega odstavka beseda »nad« nadomesti 
z besedo »najmanj«. Torej bi se glasilo »in ostane najmanj šest mesecev«. 

Kdor je za to spremembo, naj glasuje! (50 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Tudi k 14. členu je sprejet amandma komisije. 
Imamo še amandma komisije za borce NOV k 22. členu. 
Komisija predlaga k 22. členu nov četrti odstavek. Nanaša se na upokojence, 

ki so bili upokojeni kot delavci na določenih dolžnostih pri organih za notranje 
zadeve. Imate to pred seboj? Kako je s predlagateljem in njegovim stališčem 
do tega amandmaja? 

Tovariš Crne ima besedo. 

Vlado Crne: Gre za kategorijo uslužbencev za notranje zadeve, ki 
zaradi višje sile niso dosegli polne pokojninske dobe, 40 oziroma 35 let in so 
bili administrativno upokojeni. Predlagamo, da se jim prizna polna delovna 
doba in se jim izplačuje dodatni zaslužek pri ponovni zaposlitvi, tako kot je to 
urejeno v 23. členu. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo prosim? 

Vinko Hafner: Komisija se z amandmajem strinja. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Kje bo ta člen v samem zakonu, je stvar 
redakcije. Mi ga sprejemamo samo vsebinsko. 

Kdor je za predlog komisije za vprašanja borcev NOV, da se doda k 22. 
členu nov 4. odstavek, naj glasuje! (40 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(3 poslanci.) Kdo se vzdrži? (6 poslancev.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
Sledi še amandma k 119. členu. Gre za predlog zakonodajno-pravne komisije. 
Kdor je za amandma k 119. členu, tako kot ga predlaga zakonodajno- 

pravna komisija, naj glasuje! (44 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (4 poslanci.) 

Amandma je sprejet. 
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S tem smo izčrpali vse amandmaje. Predlagam, da glasujemo o predlogu 
zakona v celoti. 

S teim smo izčrpali vse amandmaje. Predlagam, da glasujemo o predlogu 
zakona v celoti. 

Kdor je za, naj glasuje! (47 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) 
Se je kdo vzdržal? (4 poslanci.) 

Zakon je sprejet. 
Preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, je treba, da sklepamo 

še o dveh predlogih. Prvi predlog izhaja iz poročila odbora za socialno politiko 
in zdravstvo našega zbora in odbora socialno-zdravstvenega zbora za invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje. Oba odbora predlagata, naj se poklicna rehabili- 
tacija vseh invalidnih otrok, ne glede na status njihovih staršev, uredi s po- 
sebnim zakonom do konca prihodnjega leta. 

Drugi predlog pa je dal gospodarski zbor in sicer glede zagotovitve socialne 
varnosti tistim rudarjem, ki delajo v premogovnikih in ki bodo predvidoma 
prenehali s proizvodnjo. Zbor predlaga, da bi se tem rudarjem zagotovila pra- 
vica do izjemne pridobitve pokojnine. Glede na to predlagam, da bi sprejeli 
sklep, s katerim zadolžujemo izvršni svet skupščine, da v teku leta 1973 prouči 
in pripravi: 

1. zakon, ki bo urejal rehabilitacijo vseh prizadetih invalidnih otrok in 
, 2. zakon, ki bo urejal pravice do izjemne pridobitve pokojnine za delavce 

v premogovnikih, ki bodo zaprti. 
Se strinjate s takšnim sklepom? (Poslanci se strinjajo.) 
Sklep je sprejet. 
Predlagam 10 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 15.30 in se je nadaljevala ob 16. uri.) 

Predsednik Miran Goslar: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na predlog zakona o poravnalnih svetih. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo 
politiko in zakonodajno-pravna komisija sta dala poročili. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) Torej glasujemo o predlogu zakona o poravnalnih svetih. Kdor je za, 
naj glasuje! Ugotavljam, da smo nesklepčni. Prosim še enkrat glasujmo. Ker še 
nismo sklepčni, bomo prešli na naslednje točke, nato pa se vrnili na to točko. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na obravnavo zakona o 
javnih shodih in prireditvah. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo 
politiko in zakonodajno-pravna komisija sta osnutek obravnavala. Pismena 
poročila ste dobili. Zeli kdo besedo? Ker ne želi nihče besede predlagam, da 
sprejmemo naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o javnih shodih in prireditvah se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet do konca leta 1972. 
Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu osnutka zakona o javnih shodih in pri- 

reditvah sprejet. 
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Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o vojaških pokopališčih. 

Tudi tu je predlagatelj izvršni svet. Osnutek zakona so obravnavali odbor 
za družbenopolitični sistem in notranjo politiko, komisija za vprašanja borcev 
NOV in zakonodajno-pravna komisija. Poročilo ste prejeli. Mnenje odbora za 
finance in proračun ste prejeli na klop. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o vojaških pokopališčih se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvrši svet do 15. januarja 1973. Pri pripravi 

predloga naj upošteva predloge v poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih. 
Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu osnutka zakona o vojaških pokopališčih 

sprejet. 

Vračamo se na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o poravnalnih svetih s tem, da glasujemo o tem zakonu. 

Kdor je za ta predlog, naj glasuje! (46 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon o poravnalnih svetih sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o obveznem pošiljanju tiskov. 

Predlog zakona je obravnaval odbor za prosveto in kulturo in zakonodajno- 
pravna komisija. Pismena poročila ste prejeli. Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) 

Glasujmo! Kdor je za predlog, naj glasuje! (48 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je zakon o obveznem pošiljanju tiskov sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je predlog odloka o fi- 
nanciranju izgradnje novih objektov ekonomske fakultete v Ljubljani iz re- 
publiških sredstev. 

Predlagatelj je izvršni svet. Predlog odloka so obravnavali odbor za finance 
in proračun, odbor za prosveto in kulturo in zakonodajno-pravna komisija. Po- 
ročila ste prejeli danes na klop. 

Odbor za finance in proračun predlaga, da odlok obravnavamo kot osnutek 
ne pa v zadnji fazi kot je predlagano. Odbor to utemeljuje s tem, da je v odloku 
več nejasnosti, ki jih je treba razčistiti. To se pravi, da imamo ugovor proti 
postopku, da bi odlok obravnavali v zadnji fazi. Ali se predlagatelj strinja s 
predlogom odbora? (Da.) Ugotavljam, da se strinja. 

Glasujmo o telm, ali bomo odlok obravnavali v dveh fazah. Kdor se strinja 
s tem, da odlok obravnavamo v dveh fazah, naj dvigne roko! (Večina poslancev 
dvigne roko.) 

Odlok bomo obravnavli kot osnutek. 
Na sejo zbora so bili povabljeni predstavnik ekonomske fakultete, predstav- 

nik republiške izobraževalne skupnosti, predstavnik sklada Borisa Kidriča in 
predstavnik Ljubljanske banke. Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Besedo 
ima Franc Svetelj. 
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Franc Svetelj : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! K 
osnutku odloka sem dolžan dati nekaj pojasnil v zvezi z ugotovitvami in pred- 
logi komisije za družbeno nadzorstvo naše skupščine o racionalizaciji investicij 
na področju vzgojnovarstvenih in izobraževalnih dejavnosti. 

Komisija ni imela niti najmanj namena, da bi se osredotočila samo na iska- 
nje bolj racionalnih investicijskih rešitev le na tem področju ali ga kritizirala. 
Dejstvo pa je, da se moramo premakniti od splošnih ugotovitev in doseči na- 
predek tudi tako, če dokumentirano razpravljamo o določenem pojavu. Sporočim 
naj, da pomenijo predlogi komisije za republiško skupnost otroškega varstva in 
tudi za izobraževalno skupnost SR Slovenije najmanj moralno podporo pri 
uresničevanju njene politike. Akcija varčevanja je morda še veliko bolj potreb- 
na na drugih področjih, na primer na vseh tistih, ki jih pokrivajo odbori našega 
zbora, to je na področju zdravstva, stanovanjskega gospodarstva, zlasti pa go- 
spodarstva v celoti. 

V zvezi z oceno projekta investicijske ekonomske fakultete, ki je povzeta 
iz informacije strokovne službe izobraževalne skupnosti SR Slovenije, naj 
povem, da komisija doslej ni slišala nasprotnega mnenja. Poročilo odbora za 
finance in proračun republiškega zbora v ugotovljenih dejstvih podpira oceno 
strokovne službe izobraževalne skupnosti. S tem v zvezi pa imenim, da ni bistvo 
problema v tem, ali je potreben barski pult z barskimi stolčki, marveč je pro- 
blem v vsej koncepciji projekta, pri čemer posamezne ugotovitve odbora kažejo 
na to, da je celotna koncepcija investicije prilagojena visokemu družbenemu 
standardu. Ni moč sprejeti eksaktnih objektivnih meril o tem, kakšna naj 
bo glede na naše možnosti racionalna in funkcionalna investicija. Res je, da 
stroške za tako investicijo ne moremo primerjati s stroški za investicije za po- 
trebe otroškega varstva, osnovnih ali srednjih šol. Vendar pa so verjetno dolo- 
čeni gradbeni elementi, ki so skupni za vse objekte. Če na primer zahtevata 
republiška izobraževalna skupnost in republiška skupnost otroškega varstva kot 
pogoj, da prispevata svoja sredstva za določeno investicijo, da cena za kvadratni 
meter ne presega določenega zneska, mislim, da bi lahko uveljavili podobne kri- 
terije tudi na področju visokega šolstva s tem, da bi dopuščali določena odsto- 
panja, s čimer bi zadostili posebnim potrebam določenega zavoda. 

Stanje investicij na področju vzgoje in izobraževanja je izredno pereče in to 
ne samo v visokem šolstvu. V osnovnem šolstvu imamo povsem dotrajanih 121 
ali 11 o/o osnovnošolskih stavb in več kot ena tretjina stavb je bila zgrajena 
v prejšnjem stoletju. V osnovnem šolstvu je še vedno izmenski pouk in v drugi 
izmeni 70 000 učencev. Boljše je stanje na področju srednjega šolstva, vendar 
imamo tudi tu 14 dotrajanih stavb. Tudi v srednjem šolstvu imamo izmenski 
pouk, ki je znašal v poprečju 1,7 izmen. V preteklem letu pa je bilo zaradi 
premajhnih kapacitet odklonjenih 2600 učencev v 56 srednjih šolah. Povsem 
jasno je, da tako velikih investicijskih potreb, če je poleg tega naša naloga 
še, da moderniziramo pouk, ne bomo mogli rešiti z racionalizacijo, pač pa s po- 
stopnim povečanjem vlaganj. 

Ugotovitve, ki sem jih navedel, pa zahtevajo od vseh pristojnih investitor- 
jev, da gradijo čimbolj racionalno, da bi lahko z razpoložljivimi sredstvi omo- 
gočili vzgojo in izobraževanje čimvečjemu številu otrok. Ljudje se ne spoznajo 
na to, ali je funkcionalna gradnja paviljonski sisteim ali enovit, ah je potrebna 
takšna ali drugačna notranja oprema, kritični pa so do primerov, ko se podre 
strop šolskega poslopja. 

3* 
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Povsem jasno je, da zadene posredno moralno-pohtična odgovornost za 
takšne primere tudi poslance, če nismo dovolj kritični pri sprejemanju inve- 
sticijskih odločitev, ki lahko vplivajo na hitrejše reševanje najbolj perečih 
problemov. 

V letošnjem letu je skupščina kot participacijo prvič namenila določena 
fredstva za investicije v srednje šolstvo in za domove učencev teh šol. Prav 
tako zagotavlja minimalna sredstva republiška izobraževalna skupnost za grad- 
njo osnovnih šol, zlasti na nerazvitih območjih. Menim, da bo morala republika 
tudi v prihodnjem obdobju dajati sredstva za te namene in spodbujati zlasti 
delovne organizacije, da bi neposredno prevzele skrb za investicijo v srednjem 
šolstvu pa tudi v visokem šolstvu. 

Znano je, da se pripravljajo predpisi na zvezni ravni, ki bodo onemogočali 
globalno povečanje sredstev splošne porabe, zato je kritična ocena racionalnosti 
vsake investicije še toliko bolj upravičena. Pri sprejemanju odločitev je treba 
jasno opredeliti odgovornost posameznih predlagateljev investicij. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Gosi ar: Dalje. Želi še kdo besedo? Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovariši! Hvaležen sem odboru za finance in pro- 
račun, ki je analiziral ta zahtevek. Mislim pa, da je nevzdržno to, da razprav- 
ljamo o tako velikih zahtevkih in velikih investicijah, nimamo pa narejenih 
pravih analiz, niti nimamo sistema, kako priti do tega, da bomo investirali 
racionalno in v okviru realnih možnosti. 

Predsednik Miran Goslar : Še kdo? Jože Florjančič ima besedo. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne da bi se spuščal v pripombe, ki so bile dane na posameznih odborih in ki 
jih bomo pri izdelavi predloga odloka upoštevali in skušali pravilno opredeliti, 
tako da k samemu predlogu odloka ne bi bilo bistvenih pripomb ob sprejemanju 
v skupščini, menim, da vas moram spomniti na nekatera dejstva. 

Mi pripravljamo tovrstne odloke v skladu z zakonom, ki za to velja in na 
podlagi navodila, ki je bilo na podlagi tega zakona izdano. Pri pripravi posa- 
meznih odlokov je vključenih izredno veliko naporov tako s projektantskega kot 
s finančnega pogleda, še preden dobi odlok vizo, da gre iz sekretariata za fi- 
nance na izvršni svet in v skupščino. Skratka, imamo proceduro, katere se 
moramo držati in mimo katere ne moremo iti kljub temu, da zlasti investitorji 
skušajo prikazati posamezne investicije kot prioritetne in pomembne in obiti 
obstoječe pozitivne predpise. 

Obstoji pa drug principialen problem, in sicer da določila o obveznosti 
republike za financiranje tovrstnih objektov datirajo še iz časov pred ustav- 
nimi amandmaji. Ko berem pripombe posameznih institucij, moram reči, da bi 
bilo treba razpravljati ali je potrebno in v kakšni meri da republika kot družbe1- 
nopolitična skupnost tudi še v prihodnje v skladu z ustavnimi spremembami iz 
proračunskih sredstev zagotavlja sredstva za tovrstne investicije ali pa ne bi bilo 
skladnejše z družbenoekonomskega vidika sedanjega stanja in prihodnjih usme- 
ritev našega razvoja, da tu naredimo določene spremembe in da odločanje o tem 
premaknemo v samoupravno sfero, samoupravne interesne skupnosti, kjer se naj 
zagotavljajo tudi ustrezna sredstva. 
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S tem želim odgovoriti zlasti na vsa tist-a vprašanja, ki se tako ali drugače 
iz samoupravne interesne skupnosti postavljajo, da tako rečem, državi, z vidika 
racionalnosti in vsega drugega v zvezi s tem odlokom. Zdi se mi, da bi bila ver- 
jetno potrebna diskusija tudi v obratni smeri. To se ne nanaša neposredno na 
odlok o gradnji ekonomske fakultete. Menim, da se pa nanaša na vso udeležbo 
republiškega proračuna pri negospodarskih investicijah, ki je seveda po obsegu 
precejšnja, zlasti glede zahtev, ki so bile predložene v letošnjem letu za prihod- 
nje leto in za naprej. 

Menim, da bi bilo koristno, da bi ustrezna tele&a skupščine in drugi zainte- 
resirani dejavniki tudi v tej smeri pričeli diskusijo o tem vprašanju. 

Predsednik Miran Goslar: Ali še kdo želi besedo? Dr. Viljem Rupnik, 
dekan ekonomske fakultete. 

Dr. Viljem Rupnik: Tovariš predsednik, spoštovano predsedstvo, 
tovariši poslanci! V prijetno dolžnost mi je, da se v imenu kolektiva in sluša- 
teljev ekonomske fakultete zahvalim za pozornost, ki jo izkazujete & tem, da ste 
mi dali priliko povedati nekaj spremnih besed k temu investicijskemu paketu, 
ki je pred vami. Najprej bi rad navedel nekaj splošnih utemeljitev k naši odlo- 
čitvi, da republiko zaprosimo za odločitev o investiciji. Mimo materialov, ki 
ste jih prejeli in ki jih še boste, naj predvsem omenim, da je rastoča obreme- 
nitev našega tehnološkega procesa privedla praktično do fizičnega zidu, pred 
katerim stojimo. Nadalje bi rad omenil, da intencije razvojnega programa viso- 
košolskega sistema v Sloveniji, ki od nas zahteva po eni strani racionalizacijo 
učnega procesa, po drugi strani pa bistveno obogatitev pomenijo nadaljnji 
faktor, ki nas je prisilil, da se obrnemo za pomoč pri reševanju vprašanj, ki niso 
več v moči samega pedagoško raziskovalnega kolektiva. 

Tretjič naj omenim še izredno rastočo diverzifikacijo študija na naši insti- 
tuciji, ki je matična za področje ekonomije in ki jo zlasti zahteva rastoča 
zahtevnost operative. Omenim naj še intenzivnost pedagoškega procesa, majhne 
delovne skupine, kar vodi v zahtevo po večjem številu manjših prostorov, 
reakcijo naše institucije na vse jasnejšo zahtevo po povezavi pedagoškega z raz- 
iskovalnim delom, in končno še, da imamo velik pritisk na tretjo in četrto 
stopnjo. To so torej bistveni razlogi, ki so nas ohrabrili, da prosimo za pomoč 
na področju, kjer sami tega več ne zmoremo. 

Dovolite mi še nekaj pripomb v zvezi z ekonomičnostjo samega projekta. 
V sklop naporov, ki naj olajšajo odločitve, bi navedel predvsem odločitev 
glede lokacije, ki nam je pomenila redukcijo gradbenega časa od 108 na 24 
mesecev, to se pravi približno faktor 4,5 in redukcijo takratne investicijske nomi- 
nale za približno 40®/o. Predlog je, kot veste, dan na osnovi teh dveh kriterijev. 
Nadaljnje pomembno znižanje je nastalo pri zasnovi in izvedbi glavnega načrta, 
kar pomeni 1,5 milijarde starih dinarjev, licitacija pa nam je prihranila 7 desetin 
milijarde starih dinarjev. 

Na osnovi pripomb matičnih odborov, ki so to problematiko obravnavali, 
smo kot investitor skupaj s projektantom pristopili k ponovni proučitvi nekaterih 
postavk v opremi in kot kažejo prve možnosti, seveda na škodo znižanja stan- 
darda, vendar ob nenačeti funkcionalnosti prostora, da je mogoče znižati pred- 
računsko vsoto za približno milijardo starih dinarjev. 

V informacijo bi vam rad povedal, da je strokovna služba izobraževalne 
skupnosti izhajala, kot vse kaže, iz nepopolnih podatkov, ki so botrovali za- 
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snovi idejnega programa in idejnega projekta in da je razvoj dogodkov nas 
same presenetil. V mislih imam predvsem izreden porast vpisa v letošnjem šol- 
skem letu, kljub dejstvu, da je močan vpis tudi v mariborsko in kranjsko peda- 
goško jedro; to je povzročilo naš predlog, da ocenjujemo predlagano investicijo 
na osnovi tekočih številk, ki nam obetajo spričo novih dopolnil o večji funkcio- 
nalizaciji organizacij združenega dela še nekaj let trajajoči pritisk na vse stopnje 
študija, zlasti pa na tretjo stopnjo. Zaradi tega je tudi ocena, ki jo je omenjena 
strokovna služba dala, zvenela pomanjkljivo; zaradi tega smo predložili kot 
investitor komplet osnovnih izhodišč podatkov in vso logiko, s katero izraču- 
navamo tisto razmeroma skromno število pokazovalcev, ki naj pokažejo racional- 
nost te investicije. Za zaključek naj še omenim, da gre tu za sintezo dveh doslej 
pravno samostojnih oseb, to je ekonomske fakultete z ustreznimi objekti in pa 
ekonomskega inštituta, ter bi prosil, da s tem presojamo tudi pokazovalce, ki 
jih je treba deliti posebej za pedagoški, posebej pa za raziskovalni plan. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, predlagam sklep, da sprejmemo ta osnutek odloka, s tem da ne bi dolo- 
čali roka, do kdaj naj bo predlog pripravljen. Mislim, da je interes, da se odlok 
čimprej sprejme, da se ne bi zaradi tega, ker smo šli v dve fazi, zavlekel 
začetek gradnje. 

Predlagam naslednji sklep: 
1. Osnutek odloka o financiranju izgradnje novih objektov ekonomske 

fakultete v Ljubljani iz republiških sredstev se sprejme. 
2. Pri pripravi predloga odloka naj izvršni svet upošteva predloge, dane v 

poročilih skupščinskih teles in v ostalih gradivih in predloge, dane v razpravi 
na seji zbora. 

Če ste za ta predlog, prosim, da dvignete roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sprejet sklep o sprejemu osnutka odloka o financiranju 
izgradnje novih objektov ekonomske fakultete v Ljubljani iz republiških 
sredstev. 

Sledi 8. točka dnevnega reda, to je priporočilo delovnim organi- 
zacijam in drugim upravljalcem družbenega premoženja za varčevanje ob no- 
vem letu. 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je za to točko dnevnega 
reda pripravil predlog kratkega priporočila in poročilo o obravnavi te proble- 
matike. Vse to ste danes prejeli na klop. Prosim predstavnika odbora, da obraz- 
loži to priporočilo. Magda Mihelič ima besedo. 

Magda Mihelič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ko je odbor za finance in proračun na svoji zadnji seji 8. decembra 1972 raz- 
pravljal o varčevanju na vseh področjih, o varčevanju pri investicijah in tako 
dalje, je sprejel sklep, da bi priporočil republiškemu zboru, da na eni svojih 
naslednjih sej posveti posebno točko dnevnega reda splošnemu varčevanju in 
sprejme program tako imenovanega nacionalnega varčevanja. 

Ugotovili smo, da v kratkih treh dneh, kolikor nam je ostalo od seje odbora 
do zbora, ne bi zmogli pripraviti takega programa splošnega nacionalnega varče- 
vanja kot smo želeli, zato smo sprejeli odločitev, da predlagamo republiškemu 
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zboru, naj danes razpravlja le o varčevanju ob koncu tekočega leta in ob bliža- 
jočih se novoletnih praznikih in da zato sprejme priporočilo vsem uporabnikom 
družbenih sredstev. 

Odbor je sestavil priporočilo, katerega smo vam dali danes na klop, vendar 
dovolite, da ga preberem: 

»Izhajajoč iz iniciative nekaterih delovnih kolektivov priporoča republiški 
zbor skupščine SR Slovenije vsem delovnim organizacijam, družbenopolitičnim 
in samoupravnim skupnostim ter drugim upravljalcem družbenih sredstev, da 
ob zaključku letošnjega leta varčujejo in opustijo dosedanjo prakso trošenja 
družbenih sredstev za novoletna darila in druge oblike zapravljanja. 

Preneha naj se z medsebojnim obdarovanjem članov kolektivov, nakupom 
daril poslovnim partnerjem, z raznimi potovanji, izleti in silvestrovanjem na 
račun družbenih sredstev. 

Republiški zbor skupščine SR Slovenije priporoča vsem upravljalcem druž- 
benih sredstev, da vse svoje sile in sredstva usmerijo v povečanje produktivnosti, 
racionalizacijo in varčevanje in vsak po svojih močeh prispevajo k stabilizaciji 
našega gospodarstva ter k razvijanju morale socialističnih samoupravnih od- 
nosov.« 

Odbor predlaga to priporočilo zboru, predlaga pa tudi, da bi na naslednji 
seji zbora zbor resnično razpravljal o nacionalnem programu varčevanja, zato 
bomo do tega časa pripravili ustrezne materiale. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Odpiram razpravo. Kdo želi besedo? (Ne 
javi se nihče.) Če ne, dajem na glasovanje predlog priporočila. Kdor je za, naj 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je priporočilo sprejeto in prehajamo na 9. točko dnev- 
nega reda, to je na volitve in imenovanja. 

Tu imamo predlog odloka o razrešitvi sodnika vrhovnega sodišča. V vseh 
primerih je predlagatelj komisija za volitve in imenovanja. Želi kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) 

Ce ne, glasujmo! Kdor je za predlog odloka, naj glasuje! (Vsi poslanci 
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet in je s tem Jože Segedin razrešen 
dolžnosti sodnika vrhovnega sodišča. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljub- 
ljani. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

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

Odlok je sprejet in s tem Stanko Klavs razrešen dolžnosti sodnika okrož- 
nega sodišča v Ljubljani. 

Imamo še 10. točko dnevnega reda, to so poslanska vprašanja. 
Dušanu Horjaku odgovarja Ljubo Levstik, pomočnik republiškega sekre- 

tarja za gospodarstvo. 

Ljubo Levstik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na poslansko vprašanje tovariša Dušana Horjaka, kakšne ukrepe bo podvzel 

s 
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republiški izvršni svet, da se problem prevoza železne rude reši v okviru zako- 
nitih možnosti, posredujemo naslednji odgovor: 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije je že 5. maja 1972 na svoji seji obrav- 
naval pravni in družbeni položaj, ki je zaradi spora v zvezi s prevozom železne 
rude nastal med ZŽTP Ljubljana na eni strani in ZŽTP Zagreb oziroma Trans- 
jugom Rijeka na drugi strani. Izvršni svet meni, da je uveljavljanje zakonitosti 
v nastalem sporu stvar spornih strank, ki naj se poslužijo rednih pravnih 
poti. Direktno vmešavanje republiškega izvršnega sveta v reševanje spora bi 
pomenilo preusmerjanje civilnopravne zadeve v politično smer, kar v takih 
primerih ni sprejemljivo. Ker je bil republiški izvršni svet že na omenjeni 
seji mnenja, da utegne način, kako je prišlo do kombinirane železniško-rečne 
transportne pogodbe, predstavljati dejanje nelojalne konkurence v primeru sto- 
ritev s tujino, nespoštovanje samoupravnih aktov skupnosti ZŽTP, kršitev na- 
cionalnega statusa reke Drave in kršitve drugih zakonitih predpisov, je repu- 
bliški izvršni svet poslal posebno pismo predsedniku zveznega izvršnega sveta 
tovarišu Bijediču, v katerem izraža mnenje, da bi bilo koristno, če bi tovariš 
predsednik ali zvezni izvršni svet glede na dejansko in pravno stanje, ki je 
nastalo v zvezi s prevozom železne rude, poskrbel za izvrševanje in izvajanje 
z zveznimi zakoni določenih pravic in dolžnosti federacije ter ukrepal, da se 
nezakonito stanje odpravi. 

Strokovna služba izvršnega sveta pozorno spremlja vsa dogajanja v zvezi 
s sporom. Na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, ocenjuje, da je spor že 
povzročil negativne posledice tako v ekonomskem pogledu kot tudi v odnosih 
med spornimi strankami. Zato bi morali iskati sporazumno rešitev v okviru 
skupnosti jugoslovanskih železnic pod pogojem, da se v polni meri upoštevajo 
upravičene zahteve in interesi ZŽTP Ljubljana. Taka pot reševanja spora je že 
v teku in podani so vsi pogoji, da se spor dokončno razreši na način, ki ustreza 
osnovnim interesom ZŽTP Ljubljana. 

Na skupščini skupnosti jugoslovanskih železnic, ki je bila 7. 12. 1972, je bil 
sprejet sklep, da se v 1973. letu 70'% rude prevaža po progah ZŽTP Ljubljana 
in 30fl/o po kombinirani poti prek Vukovarja, v naslednjih letih pa bi se 2/3 

količine rude od Bakra do Linza prevažalo po prograh ZŽTP Ljubljana in V3 po 
kombinirani železniško rečni progi. Ta sklep, za katerega sta na skupščini 
skupnosti JŽ glasovala tudi predstavnika ZŽTP Ljubljana in ZŽTP Zagreb, 
morata potrditi še delavska sveta obeh podjetij, kar bi pomenilo dokončno 
rešitev spora. 

Odprto je tudi vprašanje nadomestila škode, ki je bila povzročena ZŽTP 
Ljubljana v 1972. letu zaradi izpada prevoza rude na progah tega podjetja. Na 
že omenjeni seji skupščine skupnosti JŽ je bil sprejet tudi sklep, da mora 
ŽTP Zagreb povrniti ZŽTP Ljubljana povzročeno škodo v višini, ki jo je skup- 
ščina določila, kar pa mora potrditi še delavski svet ŽTP Zagreb. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Magdi Mihelič odgovarja Jože Flor jančič. 

Jože F lo r j a n č i č : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanka tega zbora, tovarišica Magda Mihelič je postavila izvršnemu svetu na- 
slednje poslansko vprašanje: 

Izvajanje zakonov tako imenovanega drugega likvidnostnega paketa, ki 
bodo začeli veljati z novim letom, terja temeljito pripravo delovnih organizacij 
in drugih subjektov za izvedbo nekaterih ukrepov že sedaj, če hočemo, da po- 

e 
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sledice novih zakonskih ukrepov ne bodo prehudo zadele delovnih kolektivov 
tistih delovnih organizacij, ki so tudi brez lastne krivde zašle v težak eko- 
nomski položaj. 

Večina delovnih organizacij s sodelovanjem celotnih kolektivov pripravlja 
ustrezne sanacijske programe, vendar je pomoč družbe nujna. Prosim izvršni 
svet skupščine SR Slovenije, da odgovori na sledeča vprašanja: 

Kakšne ukrepe in kdaj bodo podvzeli izvršni svet, gospodarska zbornica, 
svet skupnih rezerv gospodarskih organizacij, banka in drugi, da bo delovnim 
organizacijam v kar največji možni meri dana možnost normalnega poslovanja 
v letu 1973. 

Odgovor: Prav gotovo je danes veliko bolj kot na primer pred meseci pro- 
drlo v naši družbi enotno spoznanje, da moramo vsi pričeti odpravljati osnovne 
vzroke nelikvidnosti, da nelikvidnost in problemi v zvezi z njo predstavljajo 
osnovno zapreko za doseganje stabilizacije gospodarskih in družbenih gibanj, da 
je hitrejši razvoj in njegovi uspehi bistveno razvrednoten, če se stalno in v 
vedno večji meri povečujejo nepokrite obveznosti, nepokrite investicije in 
nepokrite izgube, da so bremena odpravljanja vzrokov nelikvidnosti sicer zelo 
huda, ampak tudi prav iz tega razloga iz dneva v dan vedno večja. 

Prav gotovo imajo pri tem spoznanju pomembne zasluge akcije Zveze komu- 
nistov Jugoslavije v zadnjih mesecih, zlasti še pismo predsednika Zveze komu- 
nistov Jugoslavije in izvršnega biroja ter sklepi zadnje seje predsedstva Zveze 
komunistov Jugoslavije. 

Čeprav je razpoloženje bistveno ugodnejše, bomo uspeli predvsem s tem, 
kolikor bomo bremena prenašali vsi, sorazmerno našemu dosedanjemu pona- 
šanju in iz tega izhajajočih obveznosti. Tu pa je položaj zelo različen, tako med 
posameznimi organizacijami združenega dela in njihovimi poslovnimi bankami, 
med posameznimi panogami pa tudi med posameznimi družbenopolitčnimi skup- 
nostmi in zlasti med posameznimi republikami in avtonomnimi pokrajinami. Ne 
moremo mimo ugotovitve, da je povečana aktivnost nastala zlasti v zvezi z do- 
ločilom zakona o znižanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela 
na 90'% nivoja iz preteklega leta, kolikor je blokiran žiro račun. To daje vtis, 
kot da je vse ostalo ali manj pomembno ali pa že rešeno. Želim poudariti, da ne 
bomo štorih ničesar, če bomo zaposlenim v teh delovnih organizacijah zagotovili 
100 °/o izplačilo osebnih dohodkov s 1. januarjem 1973, bodisi s kratkoročnim 
kreditiranjem, ki naj bi se po nekaterih predlogih pokrivalo delno iz emisije, 
ker bo problem čez nekaj mesecev prav gotovo še večji in hujši. Relativno 
zmanjšati oziroma omejiti moramo vse vrste porabe, tako osebno, skupno, sploš- 
no kot tudi investicijsko in na ta način iz tekočega dohodka pokriti del obvez- 
nosti, hkrati pa odločno prekiniti s prakso nepokrite porabe. Pomembno pri tem 
je, da smo dolgoročno orientirani skladno z že sprejetimi usmeritvami pa tudi 
z ustreznimi korekcijami, če je to potrebno. V tem smislu so posamezni organi 
in organizacije v SR Sloveniji, ki jih navaja tovarišica poslanca v svojem vpra- 
šanju pa tudi delovna skupina izvršnega sveta, ki je bila imenovana na seji 
izvršnega sveta 16. novembra 1972 zastavili svoje delo v neposredni aktivnosti 
pred 1. januarjem 1973, kar je v pretežni meri nadaljevanje prakse, ki teče že 
od lanskega leta sem in ima za cilj trajnejšo odpravo vzrokov nelikvidnosti v 
SR Sloveniji. 

Delovna skupina izvršnega sveta je opredelila svoje naloge v tem smislu, 
da koordinira napore organizacij združenega dela, poslovnih bank, gospodarske 
zbornice, sklada skupnih rezerv, narodne banke Slovenije, službe družbenega 
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knjigovodstva centrale za SR Slovenijo in republiških vodstev političnih orga- 
nizacij, zlasti še Zveze sindikatov Slovenije ter izvršnega sveta oziroma repu- 
bliških organov, in sicer za točno ugotovitev stanja za sprejemanje ustreznih 
ukrepov in sprejemanje ustreznih nalog, ter za zavzemanje stališč do predlogov, 
ki se formirajo na nivoju organov federacije in da pripravi ustrezne ukrepe, in 
sicer tiste, ki so v pristojnosti republiških organov. 

Delovna skupina je po dveh sestankih sprejela program ukrepov za odpravo 
vzrokov nepokrite porabe in nelikvidnosti ter za sanacijo zatečenega stanja, ki 
ga je potrdil tudi izvršni svet na seji dne 5. decembra in s katerimi ste oziroma 
boste v kratkem seznanjeni tudi vsi poslanci. Iz poročil in predlogov ukrepov 
in nalog je podrobneje razvidno, kaj smo že storili in kaj še predvidevamo. Pri 
tem naj zlasti poudarim, da se iz poročil posameznih organizacij in organov 
razločno vidi njihova velika zavzetost in pripravljenost za ustrezno urejanje po- 
sameznih vprašanj, da bi bili lahko pri izvajanju posameznih ukrepov čimbolj 
dosledni oziroma rigorozni. Ker je iz prej citiranega programa ukrepov raz- 
vidna aktivnost posameznih organov in organizacij v SR Sloveniji, ne vidim raz- 
logov, da bi v odgovoru našteval naloge, ki so že opravljene, ali ki bodo v krat- 
kem opravljene. Naj opozorim zlasti še na dve stvari: 

1. Da je osnovna teža naporov za odpravljanje vzrokov nelikvidnosti v sa- 
mih organizacijah združenega dela, kar tovarišica poslanka tudi sama ugo- 
tavlja. V tem smislu so posamezne organizacije združenega dela v SR Sloveniji 
v drugem polletju, letošnjega leta pa tudi prej pod vzele vrsto ukrepov in to 
dobrih ukrepov za saniranje svojega stanja oziroma svojega položaja. Naj pri 
tem omenim, zlasti slovenske železarne, železniško transportno podjetje, mari- 
borsko tekstilno tovarno, je pa še nekaj podobnih organizacij. 

2. Posamezni organi in organizacije so spremljali napore združenega dela 
pri saniranju njihovega položaja tekom celotnega leta in tako ne gre le za tre- 
nutno aktivnost. 

V odgovoru želim opozoriti še na eno vprašanje, za katerega smatra delovna 
skupina pa tudi izvršni svet skupščine SR Slovenije, da je zelo pomembno in 
da moramo imeti do njega zelo jasno stališče. V jugoslovanskih bilancah, ki so 
na voljo izgleda, da v Sloveniji večjih problemov pri izvajanju ukrepov iz 
drugega paketa za odpravo vzrokov nelikvidnosti ne bi smelo biti, ker je pri 
nas relativno malo nepokritih investicij, ker smo skoraj v celoti sproti poravnali 
dospele obveznosti zlasti obveznosti republike, kot družbenopolitične skupnosti, 
ker smo sproti sanirali izgube v posameznih organizacijah združenega dela in 
je ostalo nepokritih izgub relativno zelo malo in to tudi zato, ker smo v ta 
namen dosledno, zlasti v preteklem letu, izločili vse proračunske viške in viške, 
ki so se natekli pri samoupravnih interesnih skupnostih in podobno. Naj po- 
udarim, da kljub vsemu po dosedanjelm stanju in podatkih službe družbenega 
knjigovodstva približno 65 000 zaposlenih v Sloveniji, to pa je 14 "/o vseh za- 
poslenih oziroma 20 ®/o vseh zaposlenih v industriji lahko pričakuje večje težave 
v poslovanju vključno z nevarnostjo izplačevanja 90°/o osebnih dohodkov na 
poprečje iz preteklega leta, zlasti še, če v kratkem času do 1. 1. 1973 ne bodo 
uspeli rešiti nekaterih svojih težav. Prav tako do sedaj še niso ovrednotene 
posledice obveznih odpisov terjatev čez 90 dni in obveznega sodelovanja orga- 
nizacij združenega dela v sanaciji drugih organizacij združenega dela, poslovnih 
partnerjev, kar bo imelo glede na visok presežek terjatev nad dolgovi pri 
organizacijah združenega dela gotovo zelo velike učinke na eventualno zmanj- 
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sevanje dohodka, na pojavljanje večjih izgub in s tem v zvezi tudi nastajanje 
večjih problemov. 

Za to so te hitre ocene, češ da pri nas problemov ne bo, netočne in ne- 
sprejemljive. 

Menimo pa, da prav zato, ker smo bili pri izpolnjevanju nekaterih zakonov 
zelo dosledni, moramo vztrajati v celoti na doslednem izvajanju predpisov v 
vseh sredinah Jugoslavije. Prav zato moramo odklanjati vse tiste predloge, ki 
naj bi predpise razvodenili oziroma v celoti omilili, do take stopnje, da njihovo 
izvajanje ne bi bilo več smotrno. Ukreniti pa moramo vse, kar je v naši moči, 
za ustrezno sanacijo žarišč neposredno pri nas v Sloveniji, da bi taki ukrepi 
prizadeli res samo tiste organizacije združenega dela, ki so slabo gospodarile, ki 
so trosile več kot imajo in se skratka neodgovorno ponašale, take pa so tudi 
v SR Sloveniji. 

Predsednik Miran Goslar: Morda še odgovor na poslansko vprašanje 
Rada Pušenjaka. 

Jože Florjančič: Tovariš Rado Pušenjak, poslanec tega zbora je 
postavil izvršnemu svetu naslednje poslansko vprašanje: 

»Kakšne ukrepe namerava podvzeti izvršni svet, da zagotovi tudi ob pogojih 
decentralizacije sredstev slovenskih bank, če že ne hitrejši, pa vsaj dosedanji 
tempo razvoja gospodarstva, tako Pomurja kakor tudi ostalih gospodarsko manj 
razvitih področij Slovenije?« 

Odgovor: Urejanje notranjih odnosov v slovenskih bankah je skladno z 
ustavnimi dopolnili in zakoni stvar samih ustanoviteljev in upravljalcev poslov- 
nih bank, ki jih določajo samoupravni sporazumi o združevanju sredstev v 
bankah. Prepričani smo, da bo v teh sporazumih zagotovljena tudi ustrezna 
politika do tistih poslovnih enot oziroma do posamezne banke, ki delujejo na 
manj razvitih območjih v SR Sloveniji. 

Izvršni svet pa bo v okviru predloga bilance računa za gospodarske posege 
tudi v bodoče predlagal skupščini SR Slovenije vključevanje posebnih sredstev 
za neposredno izpolnjevanje nalog, ki izhajajo iz 7., 8. in 9. člena zakona o 
ukrepih za pospeševanje manj razvitih območij v SR Sloveniji. 

Poleg tega naj navedem še 5. in 6. člen omenjenega zakona, ki nalagata 
vsem samoupravnim interesnim skupnostim SR Slovenije in drugim gospo- 
darskim činiteljem, torej tudi poslovnim bankam, da v svoji politiki naložb 
upoštevajo manj razvita območja. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Uroš Markič odgovarja na dvoje vprašanj 
Ivana Krefta. 

Uroš Markič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! To- 
variš poslanec Ivan Kreft je 22. novembra zastavil dve vprašanji izvršnemu 
svetu. Prvo se nanaša na skupna vlaganja domačih in tujih partnerjev v Jugo- 
slaviji in Sloveniji. V zvezi s tem se postavlja konkretno vprašanje, kolikšen je 
pri organizacijah združenega dela s skupnimi vlaganji dohodek, ki bo po novem 
sistemu osnova za plačevanje davka in kako reagirajo tuji in domači partnerji 
na predvideni novi način plačevanja družbenih obveznosti. 

Drugo vprašanje pa se nanaša na sklenjeni sporazum med Jugoslavijo in 
Sovjetsko zvezo o kreditu, kjer se postavlja vprašanje, zakaj slovensko gospo- 
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darstvo ni imelo dovolj pripravljenih projektov, ki bi se lahko vključili v 
sporazum o kreditu, ki je po svoji višini enkraten. Ker je pri posojilih, ki jih 
daje Vzhod, potrebna po navadi državna garancija, poslanec vprašuje ali je 
zveza riziko že prenesla na republike, katerih organizacije združenega dela bodo 
uživale koristi omenjenega kredita. 

Dovolite, da v odgovor na prvo vprašanje navedem najprej nekaj novejših 
podatkov o skupnih vlaganjih domačih in tujih partnerjev v Jugoslaviji in v 
Sloveniji. Po najnovejših podatkih je bilo sklenjenih v zveznem merilu 65 
pogodb o skupnih vlaganjih med domačimi in tujimi parterji. Znesek skupno 
vloženih sredstev znaša 9139 milijonov dinarjev. Od tega odpade na domača 
podjetja 7543 milijonov ali 830/0, na tuja pa 1596 milijonov dinarjev ali 17 «/0. 

Med republikami je SR Slovenija na prvem mestu tako po številu kot po 
vrednostnem obsegu tujih naložb. Naše gospodarske organizacije so namreč 
podpisale 25 pogodb o naložbah tujega kapitala. Tuji partnerji so vložili v 
slovensko gospodarstvo 670 milijonov dinarjev, naše gospodarske organizacije pa 
hkrati 1911 milijonov dinarjev. Tako znaša vrednost skupnih naložb v SR 
Sloveniji 2581 miljonov dinarjev. Delež tujega kapitala v teh naložbah znaša 
26 '°/o, domačega pa 74 %'. V vloženih tujih sredstvih je 30*Vo klirinških in 70 Vo 
konvertibilnih deviz. Zanimivo je, da sta vložili 198 milijonov dinarjev le dve 
vzhodnoevropski firmi, medtem ko je 472 milijonov dinarjev prispevalo kar 
23 zahodnih podjetij. Med zahodnimi partnerji je po številu vlagateljev na 
prvem mestu Zvezna republika Nemčija z 9 naložbami. Tuji podjetniki so 
doslej pokazali največji interes za vlaganje v kovinsko predelovalno, elektro, 
kemično in gumarsko industrijo. 

Kar zadeva konkretno vprašanje o osnovi za plačevanje davka pri organi- 
zacijah združenega dela s skupnimi vlaganji, pa bi spomnil na 19. člen predloga 
zakona o davku iz-dohodka temeljnih organizacij združenega dela v SR Slo- 
veniji, ki se glasi, citiram: »Pri davčnem zavezancu, pri katerem tuji državljani, 
tuje zasebne osebe ali tuje organizacije vlagajo sredstva za skupno poslovanje 
ali izvajajo investicijska dela po mednarodnem natečaju; se v davčno osnovo ne 
všteje tisti del dohodka, ki pripada tujim državljanom, tujim osebam ali tujim 
organizacijam in od katerega ti plačajo davek po posebnem zakonu.« Konec 
citata. 

Iz citiranega besedila izhaja: 
1. da se v davčno osnovo ne šteje tisti del dohodka, ki je po pogodbi o 

skupnem poslovanju dohodek tujega vlagatelja, ker plačajo tuji vlagatelji davek 
od svojega dela dohodka po drugem zakonu; 

2. da bo del dohodka, ki pripada domačemu zavezancu, obdavčen po za- 
konskih določilih navedenega predloga zakona o davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela, ko bo le-ta uveljavljen. 

Izvršni svet ni obveščen o posebnih reakcijah domačega gospodarstva in 
tujih sovlagateljev, kar ocenjujemo za razumljivo, če upoštevamo dejstvo, da 
s predlaganim davčnim sistemom prehajamo na obdavčitev dohodka, kar je za 
gospodarstvo sprejemljivejša osnova od dosedanje prakse. 

Na drugo vprašanje dajemo naslednji odgovor: 
Slovenske gospodarske organizacije so bile pravočasno, že sredi 1971. leta, 

seznanjene z možnostjo, da dobe sovjetski kredit za nabavo investicijske opreme. 
V ta namen je bilo več informativnih sestankov na gospodarski zbornici Slo- 
venije v republiškem sekretariatu za gospodarstvo in izvršnem svetu skupščine 
SR Slovenije. 
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Do konca 1971. leta smo prejeli vloge 9 gospodarskih organizacij. V letu 
1972 pa naknadno še eno tako, da je vsota vseh prijav znašala okoli 65 mili- 
jonov obračunskih dolarjev želenega kredita za nakup opreme iz. Sovjetske 
zveze. Obseg prijav slovenskih gospodarskih organizacij in njihova usmeritev 
po vrsti izhajata iz njihove presoje tehnoloških, tehničnih in ekonomskih potreb 
ter možnosti. Na število projektov in stopnjo njihove izdelanosti pa je vplivalo 
tudi dejstvo, da se je sovjetski trg za nabavo opreme in tehnologije na kredit 
šele sedaj širše odprl. Na podlagi sporazuma med vladama Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije in Zveze sovjetskih socialističnih republik bodo 
upoštevajo« možnosti in dobavne roke sovjetskih dobaviteljev, lahko dobile za 
sedaj sovjetski kredit za nakup opreme 4 slovenske gospodarske organizacije, 
o ostalih predlogih pa bodo sklepali kasneje. 

Za realizacijo kredita iz tega sporazuma bo ustanovljen konzorcij jugo- 
slovanskih poslovnih bank, katerih komitenti so gospodarske organizacije, ki 
bodo dobile sovjetski kredit. Poslovna banka bo morala dati garancijo za 
svojega komitenta, nadgarant pa bodo republike oziroma pokrajine, v katerih 
so ta podjetja. 

Za ratifikacijo sklenjenega sporazuma je po XXXIV. ustavnem dopolnilu 
potrebno soglasje republiških in pokrajinskih skupščin. Med socialističnimi re- 
publikami in pokrajinama ter federacijo bodo tudi sklenjene pogodbe, s kate- 
rimi bodo socialistične republike prevzele garancijo za tisti del kredita, ki je 
namenjen za investicije na njihovem območju. S tem bo federacija prenesla 
riziko odplačevanja kredita iz jugoslovansko-sovjetskega sporazuma na sociali- 
stične republike oziroma pokrajine. 

Poslanec tovariš Ivan Kreft je 5. decembra zastavil izvršnemu svetu na- 
slednji dve vprašanji: 

1. Ali naj si razlagamo sklep izvršnega sveta, da bo začasno povečan de- 
pozit na 75'% vsote tujih finančnih posojil tako, da je treba posojila iz tujine 
omejiti, ker že presegajo okvire resolucije o osnovah družbenogospodarskega 
razvoja za letošnje leto ali pa zato, da bi posojila najemale le organizacije, ki 
zmorejo tako visok depozit. 

Odgovor: Spremembo odloka o višini depozita za zunanje finančne in banč- 
ne kredite in zunanje depozite je sprejel v soglasju z zveznim izvršnim svetom 
svet guvernerjev narodne banke Jugoslavije. O nameri, da se sprejme tak odlok, 
je bil informiran medrepubliški komite za področje kreditno-monetarnega si- 
stema, vendar odlok sam ni bil predmet usklajevanja. 

Depozit v višini 75 fl/o zunanjih finančnih in bančnih kreditov oziroma zu- 
nanjih depozitov je glede na pogoje, kot so že omenjena višina, trajanje in ne- 
obrestovanje, tako restriktiven ukrep, da je praktično enak prepovedi, ter si 
ga ni mogoče razlagati tako, da odpira vrata le organizacijam, ki zmorejo tako 
visok depozit. Svet guvernerjev Narodne banke Jugoslavije in zvezni izvršni 
svet sta ocenila uvedbo tega ukrepa kot neizogibno, da bi zadolževanje v ino- 
zemstvu ostalo v okvirih, ki so bili sprejeti z devizno bilanco za leto 1972. 

Odlok bo predvidoma v veljavi do konca tega leta. V pripravi je nov instru- 
ment, ki naj bi veljal po sprejemu okvirov zadolževanja v sestavi devizne bi- 
lance za 1973. leto in ki bi se skladneje vključeval v gospodarski sistem kot pa 
politika restriktivnih depozitov. 

Drugo vprašanje tovariša poslanca pa se glasi: Zakaj je zvezna direkcija 
za rezerve živilskih proizvodov dne 16. novembra 1972 razpisala natečaj za 
uvoz še 17 000 ton kave, čeprav je po pisanju Ljubljanskega dnevnika na zalogi 
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še dovolj kave, prihaja pa še 13 000 ton, medtem ko primanjkuje raznega nuj- 
nega reprodukcijskega materiala. 

Rok prijave za natečaj je 28. november 1972, do tega roka pa ne more 
nobeno podjetje sestaviti solidne ponudbe, če nima že pripravljene. 

Odgovor: V zvezi z omenjenim, vprašanjem tovariša poslanca smo zapro- 
sili za pojasnilo zvezno direkcijo za rezervo živil, ki nas: je obvestila o tem, 
da poprečna prodaja kave v Jugoslaviji znaša letos 3320 ton, tako da bo 
celotna potrošnja okrog 40 000 ton. Od odobrenega blagovnega kontingenta 
38 000 ton za 1972. leto je že bilo uvoženih 34 000 ton, medtem ko je na poti 
le še 4000 ton, ki bodo prispele konec decembra. Zaloge kave dne 31. decembra 
1972 bodo po izračunu zvezne direkcije znašale le okoli 6000 ton. Ta količina 
kave, če bi se porabile vse zaloge, zadostuje za manj kot dva meseca, po asorti- 
mentu pa ne zadovoljuje povpraševanja. Zvezna direkcija za rezerve živil pa 
poudarja, da je bilo potrebno takoj uvoziti nove količine kave, na račun kon- 
tingenta za 1973. leto. 

Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino je v začetku novembra letos odobril 
avans na blagovni kontingent uvoza kave za 1973. leto v višini 35 000 ton in ga 
regionalno usmeril na 14 dežel izvoznic kave. Zvezna direkcija za rezerve živil 
navaja, da je morala razpisati natečaj za uvoz kave kar najhitreje in rok za 
predložitev ponudb skrajšati na čas, ki ga uzance še dopuščajo, ki pa je sicer 
krajši od dosedanje prakse. Od dneva razpisa natečaja do dneva uvoza kave 
poteče običajno 90 do 100 dni. Zvezna direkcija je razpisala natečaj za uvoz 
večje količine kave 16 750 ton in iz številnih dežel, da bi kupila čimveč kave 
po ugodnejših pogojih. Pri tem je med drugim upoštevala okoliščino, da ima 
večina uvoznikov kave tradicionalne poslovne zveze z dobavitelji in da se kava 
lahko kupi po najugodnejših cenah med novembrom in februarjem. 

Od razpisanih 16 750 ton je zvezna direkcija sprejela ponudbe za 13 250 
ton. Te količine so že kupljene in to znatno ceneje kot pa po prejšnjem nate- 
čaju v avgustu. Na natečaju v novembru so sodelovala s skupno pogodbo na- 
slednja podjetja: Emona Ljubljana, Voće Zagreb, Upi Sarajevo in Centroprom 
Beograd, s posebno pogodbo pa Jugoeksport Beograd. Od navedenih prvih štirih 
podjetij je zvezna direkcija sprejela ponudbo za 10 500 ton, od Jugoeksporta pa 
za 2750 ton. Kava je kupljena v Braziliji, Venezueli, Kostariki, Etiopiji, Tan- 
zaniji in Ugandi. Ponudbe za uvoz kave iz nekaterih drugih latinsko-ameriških 
in afriških držav je zvezna direkcija odbila zaradi neugodnih pogojev. Zvezna 
direkcija za rezerve živil poudarja, da že vrsto let pomaga dobro organiziranim 
in velikim gospodarskim organizacijam v Jugoslaviji, da so stalno prisotne na 
tržiščih držav izvoznic kave, kar prispeva k povečanju blagovne menjave Jugo- 
slavije s temi deželami v razvoju. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo bo odgovoril tovarišu Radu Puše- 
njaku? 

Borut Snuderl ima besedo. 

Borut Snuderl: Tovarišice in tovariši poslanci! Poslanec republiškega 
zbora, tovariš Rado Pušenjak je zastavil naslednje poslansko vprašanje: 

Po časopisnih vesteh je izvršni svet sprejel spremembe in dopolnitve sploš- 
nih družbenih dogovorov za gospodarske organizacije in za družbene dejavnosti, 
po katerih se bo zvišal najnižji osebni dohodek na 900 dinarjev, najvišji osebni 
dohodek pa ne bi smel biti višji od 7500 dinarjev. Med delavci je naletela ta 
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vest na ostre kritike, češ da se s tem ponovno oddaljujemo od sedanje politike, 
ki teži k zmanjševanju socialnih razlik, in ker ne morejo verjeti, da bo veljal 
drugi zgornji limit zares samo posameznikom. V zvezi s tem tovariš poslanec 
vprašuje: 

Kaj namerava podvzeti izvršni svet, da ne bo zgornji limit 6000 dinarjev 
s tem praktično odpravljen, oziroma da precizira, v katerih primerih sme za- 
služiti delavec mesečno tudi do 7500 dinarjev. V zvezi z vprašanjem dajem 
naslednji odgovor: 

Dnevnik Delo je dne 14. novembra 1972 objavil uradni komunike o seji 
izvršnega sveta z dne 13. 11. 1972, v katerem je povzel vsebino tistih določb, 
sprememb in dopolnitev splošnih družbenih dogovorov, ki zadevajo določanje 
najnižjih in najvišjih osebnih dohodkov za normalni delovni uspeh, oziroma za 
delovni učinek v polnem delovnem času. V sprejetih dopolnitvah je izrecno 
uveljavljeno načelo, po katerem podpisniki tega dogovora soglašajo, naj bi naj- 
nižji osebni dohodek za normalni delovni uspeh v polnem delovnem času znašal 
900 dinarjev na mesec. Stališče vseh treh podpisnikov torej je, naj bi bil najnižji 
osebni dohodek vsaj za 100 dinarjev višji od dosedanjega. Koliko bo dejansko 
znašal najnižji osebni dohodek, določajo same organizacije združenega dela 
s tem, ko sklepajo samoupravne sporazume po osnovah in merilih delitve do- 
hodka in osebnih dohodkov. 

Da bi imeli, oziroma da bi imele delovne organizacije podpisnice čim večjo 
možnost izboljšati najnižje osebne dohodke, je organizacijam združenega dela 
z navedenimi dopolnitvami družbenih dogovorov bilo omogočeno, da po svoji 
presoji v sporazumih valorizirajo kalkulativni osebni dohodek za prvi dve obra- 
čunski skupini za po 100 dinarjev mesečno. Glede najvišjega osebnega dohodka 
je v dogovoru določeno, da podpisniki soglašajo, naj najvišji osebni dohodek za 
normalni delovni uspeh oziroma normalni učinek v polnem delovnem času 
ne znaša več kot 6000 dinarjev mesečno, hkrati pa je uveljavljena bistvena 
novost z določbo, da najvišji letni osebni dohodek kateregakoli zaposlenega, 
preračunano na en mesec, ne sme presegati več kot za 25 l0/o zneska, določenega 
za normalni delovni učinek tudi ob doseganju najvišjih delovnih in poslovnih 
uspehov. 

Podpisniki sprememb in dopolnitev splošnih dogovorov za področje gospo- 
darstva in družbenih služb torej s to dopolnitvijo ne povečujejo že doslej dogo- 
vorjenega najvišjega osebnega dohodka. Ta ostaja še vedno 6000 dinarjev za 
normalni delovni učinek. Pač pa je s temi spremembami dosežen sporazum, 
da j€ sicer dopustno v posameznih primerih presegati ta najvišji osebni do- 
hodek, vendar ne več kot za 25%) in to pod pogojem, da se v samoupravnih 
sporazumih resnično določena merila za merjenje, izkazovanje in ugotavljanje 
teh izrednih delovnih in poslovnih rezultatov, oziroma da je definirano, kaj 
pomeni to preseganje normalnih delovnih uspehov. 

V ta namen morajo sporazumi določiti merila, po katerih naj se ugotavlja 
in meri normalni delovni uspeh in merila za ugotavljanje najvišjega osebnega 
dohodka, vendar največ do omenjene dogovorjene gornje meje. 

Ta meja doslej ni bila določena. Zaradi tega so lahko posamezniki iz naslova 
poslovnih uspehov dobivali najvišji osebni dohodek prek 6000 dinarjev brez 
kakršnekoli omejitve. Sedaj je ta zgornja meja postavljena. To pomeni, da tam, 
kjer ne bodo določena v samoupravnih sporazumih ustrezna merila za ugotav- 
ljanje najvišjih delovnih in poslovnih uspehov, najvišji osebni dohodek ne bo 
mogel preseči zneska 6000 dinarjev. V verifikacijskem postopku pa bodo seveda 
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merila za izredno delovno uspešnost posebej ocenjevana, s čimer naj se zagotovi, 
da bo najvišji osebni dohodek v znesku 6000 dinarjev možno izjemoma preseči 
samo, če bodo v ta namen določena merila res objektivna in da bo le v tem pri- 
meru dopustno preseganje krito tudi z ustreznimi višjimi delovnimi in poslov- 
nimi rezultati. 

Predsednik Miran Goslar: Je kakšno dodatno vprašanje? (Ne.) Ni 
dodatnih vprašanj? Tu imamo še vprašanje Zorana Lešnika, nanj bo odgovor- 
jeno na prihodnji seji republiškega zbora, poleg tega pa je danes poslal dr. 
Vojan Rus novo vprašanje, ki se nanaša na situacijo na avstrijskem Koroškem. 
Tudi to vprašanje bom posredoval izvršnemu svetu, da odgovori nanj na pri- 
hodnji seji. 

Ce ni drugih vprašanj, je seja končana. 

(Seja je bila končana ob 17.10.) 



REPUBLIŠKI ZBOR 

51. seja 

(27. decembra 1972) 

Predsedovala: Miran Goslar, 
predsednik republiškega zbora in 

Lojzka Stropnik, 
podpredsednica republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Miran Goslar: Pričenjam 51. sejo republiškega zbora. 
Opravičili so se: Miran Cvenk, Benjamin Božiček, Rudi Gyergyek, Vinko 

Hafner, Stane Markič, Roman Pirjevec, Vlado Gorišek in Andrej Pehare. 
K dnevnemu redu, ki ste ga dobili pismeno, predlagam še naslednje točke: 
— predlog zakona 'o vodnem prispevku; 
— predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o programiranju 

in financiranju graditve stanovanj; 
— predlog odloka o odstopu določenih sredstev SR Slovenije združenemu 

podjetju Slovenske železarne brez obveznosti vračanja; 
—• predlog odloka o odstopu določenih sredstev SR Slovenije Cinkarni Celje 

brez obveznosti vračanja. 
Danes je izvršni svet umaknil predlog zakona o podaljšanju veljavnosti za- 

kona o davku na dohodek bank v letu 1972. 
Dnevni red bi bil torej naslednji: 

1. odobritev zapisnika 50. seje; 
2. določitev predloga ustavnega zakona o spremembi ustavnega zakona 

za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije; 
3. soglasje k predlogu za izdajo ustavnega zakona o spremembah in dopol- 

nitvah ustavnega zakona za izvajanje zveznih ustavnih amandmajev XX do XLI 
in mnenje k osnutku zakona; 

4. soglasje k predlogu zbora narodov zvezne skupščine za izdajo ustavnega 
zakona o podaljšanju mandata zveznim poslancem; 

5. predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971 do 1975; 
6. predlog smernic družbenoekonomske politike in razvoja SR Slovenije 

ter neposredne naloge v letu 1973; 
7. zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (usklajevanje); 
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8. razglasitev ustavnega zakona o spremembi ustavnega zakona za izvedbo 
ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije; 

9. predlog zakona o uporabi dela dohodkov izločenih na posebne račune 
v letu 1972; 

10. predlog zakona o spremembi zakona o določitvi stopenj republiškega 
davka iz republiških prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za 
leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov od osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namene 
splošne in skupne porabe; 

11. predlog zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov 
ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in pla- 
čujejo davek od prometa proizvodov in storitev; 

12. predlog zakona o prenehanju obveznega zajemanja nevarnosti potresa 
v posameznih vrstah zavarovanj; 

13. predlog zakona o dopolnitvi zakona o nadomestilu za del obresti za 
kredite za izvoz; 

14. predlog zakona o Vodnem prispevku za leto 1973; 
15. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o programiranju in 

financiranju graditve stanovanj; 
16. predlog zakona o podaljšanju veljavnosti in dopolnitvi zakona o dolo- 

čitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka in 
višine otroškega dodatka v letu 1972; 

17. predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o stopnjah prispevkov 
za otroško varstvo v letu 1972; 

18. predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o stopnjah amortiza- 
cije osnovnih sredstev delovnih organizacij; 

19. predlog zakona o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom 
zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1973; 

20. predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov 
davkov in prispevkov za leto 1973; 

21. predlog odloka o začasnem financiranju republiških potreb v prvem 
trimesečju 1973; 

22. predlog odloka o odstopu določenih sredstev SR Slovenije združenemu 
podjetju Slovenske železarne brez obveznosti vračanja; 

23. predlog odloka o odstopu določenih sredstev SR Slovenije Cinkarni Celje 
brez obveznosti vračanja; 

24. predlog zakona o loterijskem zavodu Slovenije; 
25. predlog odloka o dopolnitvi odloka o načinu porabe hranilnih vlog 

pri poštni hranilnici; 
26. poslanska vprašanja. 
Med sejo boste dobili ta dnevni red pismeno, tako da vam bo laže slediti 

posameznim točkam. Se strinjate s tem dnevnim redom? (Da.) 
Po odobritvi zapisnika bomo odšli v veliko dvorano. Tam bomo skupaj 

z drugimi zbori poslušali ekspoze k ustavnim zakonom. Prav tako bomo v 
veliki dvorani razpravljali še o 2., 3. in 4. točki dnevnega reda in slednjič 
poslušali še obrazložitev k 5. in 6. točki. Nato bomo nadaljevali z ločeno sejo 
v tej dvorani. 

Odobritev zapisnika 50. seje republiškega zbora, je 1. točka dnevnega 
reda. 
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Ima kdo kakšno pripombo k osnutku zapisnika? (Ne.) Ni pripomb? Tbrej 
je zapisnik odobren in prosim, da odidete v veliko dvorano! 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 10. uri.) 

Predsednik Miran Goslar: Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, to je na določitev predloga ustavnega zakona o spremembi ustavnega 
zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi Socialistične 
republike Slovenije. 

Predlog zakona je republiškemu zboru predložila skupna komisija vseh 
zborov skupščine za ustavna vprašanja s predlogom, da se v skladu s 1. točko 
amandmaja Lil in 2. točko amandmaja X k ustavi Socialistične republike Slo- 
venije določi predlog ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustav- 
nega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slo- 
venije. 

Izvršni svet nas je obvestil, da se s predlogom strinja. Zeli kdo besedo? 
(Nihče.) Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Določi se predlog ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah 
ustavnega zakona za izvedbo amandmajev XXV do Lil k ustavi Socialistične 
republike Slovenije v besedilu, ki ga je predložila skupna komi&ija vseh zborov 
skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

2. Predlog se predloži v obravnavo in sklepanje gospodarskemu, prosvetno- 
kulturnemu in socialno-zdravstvenemu zboru skupščine SR Slovenije. 

3. Predstavniki republiškega zbora so v gospodarskem zboru dr. Jože Brilej, 
v prosvetno-kulturnem Martin Košir in v socialno-zdravstvenem Janko Cesnik. 

Če ste za ta sklep, prosim, da dvignete roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet. 

Sledi 3. točka dnevnega reda, to je soglasje k predlogu za izdajo 
ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvajanje 
zveznih ustavnih amandmajev XX do XLI z osnutkom zakona, ki ga je predložila 
zvezna skupščina. 

Zvezna skupščina predlaga, da obravnavamo predlog za izdajo zakona in 
osnutek zakona v smislu XXXII. amandmaja k ustavi SFRJ. 

Ustavna komisija je predložila obrazložen predlog odloka o soglasju k pred- 
logu zvezne skupščine. Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet nas je obvestil, 
da se z njim strinja. 

Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi 

poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel predlog odloka o soglasju k 

predlogu zvezne skupščine za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah ustav- 
nega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XX do XLI in mnenje k osnutku 
tega zakona. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na soglasje k predlogu 
zbora narodov zvezne skupščine za izdajo ustavnega zakona o podaljšanju man- 
data zveznim poslancem. 

4« 
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V smislu tretjega odstavka 1. točke XXXII. amandmaja k ustavi SFRJ je ta 
predlog predložil v soglasje predsednik zvezne skupščine. 

Prejeli ste predlog odloka o soglasju k predlogu zbora narodov zvezne 
skupščine, ki ga je predložila skupna komisija vseh zborov za ustavna vpra- 
šanja. Izvršni svet se s predlogom strinja. Želi kdo besedo? (Nihče.) 

Torej bomo glasovali tudi o tem predlogu odloka. Kdor je za, naj glasuje! 
(Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (INihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel predlog odloka o soglasju k pred- 
logu zbora narodov zvezne skupščine za izdajo ustavnega zakona o podaljšanju 
mandata zveznim poslancem. 

S tem prekinjam sejo republiškega zbora. V tej dvorani bomo poslušali 
skupaj z enotnim zborom obrazložitev naslednjih točk dnevnega reda. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.05 in se je nadaljevala ob 12.40.) 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo sejo republiškega zbora. 

Smo pri ,5. točki dnevnega reda, to je predlogu družbenega plana 
razvoja SR Slovenije v letih 1971—1975. 

K tej točki ste dobili poročilo odbora za družbenoekonomske odnose, poro- 
čilo odbora za proizvodnjo in blagovni promet, poročilo odbora za prosveto 
in kulturo, poročilo odbora za finance in proračun, poročilo zakonodajno-pravne 
komisije in poročilo komisije za varstvo okolja. 

Danes ste prejeli na klop tudi stališče in predloge SZDL. .Kot ste videli iz 
spremnega pisma, s katerim vam je bil dostavljen predlog družbenega plana, 
danes še ne bomo sprejeli plana. To bomo storili konec januarja. Tako delimo 
zadnjo fazo v dve podfazi, pri čemer bi za danes zavzeli stališča k amandmajem. 
Izvršni svet bo potem znova razpravljal o sprejetih amandmajih, pri čemer 
bo imel možnost, da posamezne amandmaje preformulira ali celo zavrne, če 
bo ugotovil, da niso v skladu s koncepcijo plana. V tem času naj v aneksu 
upošteva tudi morebitne predloge družbenopolitičnih organizacij ali zasedanja 
delegatov občin. Takšen način dela bo bolj ekspeditiven, saj se bomo izognili 
podrobnim formulacijam, ki niso bistvene in ki bi nas torej oddaljile od 
celote. 

Prve pismene prijave k razpravi so že tu in dajem kot običajno prvemu 
besedo Ivanu Kreftu. 

Ivan Kreft: Tovariši in tovarišice! Ne bom razpravljal zaradi tega, ker 
je obrazložitev amandmaja, ki sem ga mislil dati, napisal tovariš Franjo Bo- 
bovec, poslanec republiškega zbora. Zato bo verjetno on razpravljal. Jaz bom 
pripravil amandma k smernicam. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Ker vodno gospodarstvo ni 
bilo omenjeno v razpravi, mislim, da ne bo odveč, če povem k tej problematiki 
nekaj besed. Podpiram predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 
1971 do 1975 in tista določila, ki zadevajo vodno gospodarstvo, predvsem pred- 
videne naložbe, ki so navedene v tabelarnem pregledu. Predlog družbenega 
plana temelji na prvotnem in dodatnem programu vodnogospodarskih del v raz- 
dobju 1971—1975. Tega je predložil vodni sklad in sta ga pristojna zbora so- 
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glasno odobrila. Ta sklep poslancev je bil v skladu z razpoloženjem najširše 
slovenske javnosti, ki je po letošnjih katastrofah bolj kot kdajkoli prej podprla 
zahtevo prizadetih, da se odpravijo vzroki poplav v Sloveniji. 

To razpoloženje je javnost pokazala tudi s prispevki v solidarnostni sklad, 
iz katerega so dobili oškodovanci v severovzhodni Sloveniji pomembno pomoč, 
zlasti za plačilo regresa pri nakupu semena. Javnost je bila seznanjena tudi z 
odobritvijo celovitega programa vodnogospodarskih del do leta 1975. Ta sklep 
pozna vsak kmet v Pomurju! Vse prebivalstvo Pomurja se je oddahnilo, ko je 
zvedelo, da se bo vendarle začelo reševati njihovo življenjsko vprašanje, ki se je 
odlagalo cela desetletja, bolj iz neupravičnih kot pa iz upravičenih razlogov. 

Ljudje se zavedajo, da se tudi z njihovo pomočjo oziroma prispevki urejujejo 
veliki hidrosistemi v nekaterih gospodarsko nerazvitih republikah. Vedo tudi, 
da bodo določeni računi blokirani, da pa se je zvezni proračun v letošnjem 
letu povečal za 20®/#. Z odobritvijo programa vodnogospodarskih del smo pri- 
čakovali, da se bo začel program realizirati v naslednjem letu, ko bi naj vodni 
sklad za vse potrebe Slovenije razpolagal z vsoto približno 120 milijonov di- 
narjev, kar je le 1,1 '/o predvidenih sredstev za porabo v letu 1973. Ker ni pred- 
ložen skupščini predlog zakona o vodnem prispevku v letu 1973 z dne 15. tega 
meseca, ki ga je že odobril izvršni svet in ki naj bi začel financirati sprejete 
obveznosti, izgleda, da bo prebivalstvo še naprej prepuščeno vodni stihiji. 

Pomurje bo zahtevalo uresničitev programa, ker je odprava poplav za pre- 
bivalstvo na tem območju življenjskega pomena. Sicer pa menim, da bi bili 
poslanci, ki so glasovali, v težkem položaju, če bi morali glasovati za njegovo 
odložitev. Trdimo, da bo potrebno v naslednjem letu upoštevati predvsem člo- 
veka. Takšen odnos je treba pokazati tudi do 100 000 ljudi, ki jih leto za letom 
prizadevajo poplave. Kmetijska zemljišča je treba usposobiti za povečanje kme- 
tijske proizvodnje in s tem preprečiti odhajanje kmetov na delo v tujino. Gre 
pa tudi za preproste račune, ki so pokazali, da so poplave v zadnjih sedmih 
letih povzročile petkrat večjo škodo, kot bodo znašali stroški za odpravo nji- 
hovih vzrokov. 

Iz poslane dokumentacije je razvidno, da federacija ne nasprotuje pove- 
čanjem prispevka za vodno gospodarstvo v naslednjem letu, zato pričakujem, 
da bo skupščina zagotovila potrebna sredstva. 

Opozorim naj še na en problem. Ne strinjam se z zveznim predpisom, ki 
posega pregloboko v poslovanje upravnih odborov skladov skupnih rezerv. Pra- 
vilno je, da se ta sredstva uporabljajo predvsem za izplačilo osebnih dohodkov 
v tistih organizacijah združenega dela, ki zaradi blokad ali izgube izplačujejo 
nižje osebne dohodke. Ce pa imajo skladi skupnih rezerv več sredstev kot 
znašajo te potrebe, pa naj vlagajo v naložbe, ki bodo omogočile trajnejšo 
varnost delavcev. Hvala lepa! 

Predsednik Miran G o s 1 a r : Štefan Sambt ima besedo. 

Štefan Sambt: Tovarišice in tovariši poslanci. V svoji razpravi se bom 
dotaknil tistega dela družbenega plana republike Slovenije od leta 1971 do 1975, 
ki nakazuje reševanje programov infrastrukture, zlasti na nerazvitih območjih 
Slovenije. Nedvomno je res, da so slabe prometne zveze in neurejeni vodno- 
gospodarski objekti osnovni problemi nerazvitih, poleg agrarne prenaseljenosti 
in slabo razvite industrije. 
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Mislim, da je prav, da družbeni plan Slovenije predvideva hitrejše reševanje 
cestnih povezav z nerazvitimi območji, kar bo nedvomno prispevalo k nji- 
hovemu hitrejšemu gospodarskemu razvoju. Nesreča nerazvitih je namreč, da 
imajo še veliko makadamskih cest in to ne samo lokalnih, temveč tudi repu- 
bliških. Nič boljše niso razmere v vodnem gospodarstvu, o čemer je tovariš 
Pušenjak že govoril. 

Pomurski delovni ljudje so z zadovoljstvom sprejeli učinkovito in pravo- 
časno pomoč, ki so jim jo dali republiški organi in vsi delovni ljudje Slovenije. 
Posebno pomembna je bila akcija slovenskih sindikatov. Za odpravo posledic 
škode so zbrali v solidarnostnem skladu 2 °/o mesečnih osebnih dohodkov vseh 
zaposlenih oziroma več kot 2 milijardi starih dinarjev. Plan je bil presežen 
za 4,9 %>. 

Štiri pomurske občine so iz solidarnostnega sklada dobile 960 milijonov 
starih dinarjev, kar je skoraj polovica vse zbrane pomoči. 470,3 milijona dinarjev 
so porabile za regres pri nakupu semenske pšenice, koruze in krompirja, 480,7 
milijona dinarjev pa za komunalne objekte. Kmetijske delovne organizacije in 
kmetje so tako dobili regresa za 260 vagonov pšenice, 40 vagonov koruze in 123 
vagonov krompirja. Poudariti moram, da so bili za pomoč hvaležni predvsem 
zasebni kmetje, ker so dobili semensko pšenico skoraj po isti ceni kot znaša 
za merkantilno blago. S tem je bil dosežen še drugi cilj. Velike površine zemlje 
so zasejane z najboljšim semenom, ki bo zagotovilo večji pridelek v prihodnjem 
letu. 

Pripomnim naj še, da sem se prepričal, da je sklad razdelil sredstva za 
vnaprej določene potrebe. Preostanek sredstev bo sklad v prihodnjih dneh raz- 
delil kot pomoč tistim delovnim organizacijam na poplavljenih območjih, ki 
so trpele škodo pri poplavah. 

V imenu pomurskih občin in vseh delovnih ljudi Pomurja se vsem slo- 
venskim delavcem in drugim, ki so prispevali sredstva, najlepše zahvaljujem. 
Zagotavljam, da bodo tudi pomurski delovni ljudje v primeru podobnih nesreč 
enako solidarni, kot so bili drugi do njih. Kljub vsej tej pomoči pa so morali 
velik del bremena nositi prizadeti delovni ljudje sami. Vse škode še niso pokrili, 
vendar jo bodo ljudje ob tako izdatni pomoči kmalu zmogli. Plačali so že davke 
in prispevke, čeprav odpisi niso bili tako veliki. 

Vsa ta pomoč pa je, po mojem, reševala le posledice, vzroki pa so še vedno 
ostali. Zato se strinjam z besedami tovariša Pušenjaka. Dodatni plan ureditve 
vodnogospodarskih objektov v Pomurju je treba uresničiti, čeprav ni pravi čas 
za povečanje teh izdatkov, menim, da so te naložbe najbolj učinkovit prispevek 
za stabilizacijo na tem območju. 

Strinjam se z amandmaji, ki sta jih dala k družbenemu planu odbor za 
proizvodnjo in blagovni promet in odbor za družbenoekonomske odnose našega 
zbora. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Miloš Polič ima besedo. 

Miloš Polič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker ste šele danes dobili 
poročilo komisije za varstvo okolja, bom osvetlil osnovne misli tega poročila. 

1. Komisija skupščine za varstvo okolja obžaluje, da je varstvo okolja v 
6. poglavju obravnavano kot infrastrukturna dejavnost. Komisija namreč meni, 
da je varstvo okolja sestaven del našega razvojnega programa. Zato bi ga bilo 
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potrebno tako tudi obravnavati. Komisija daje k predlogu naslednje amand- 
maje: 

Na 57. strani naj se v tretjem odstavku beseda »zaščita« nadomesti z besedo 
»varstvo«; za besedami »republiška upravna služba« naj se postavi pika, besede 
»v okviru urbanistične službe« pa naj se črtajo. 

2. Na 58. strani naj se za četrtim odstavkom doda novi odstavek, ki se 
glasi: »Da bi se preprečilo nadaljnje uničevanje okolja, je potrebno v tem 
obdobju vse projekte ocenjevati na podlagi prostorske valorizacije, ki mora 
biti izdelana s poudarkom na varstvu okolja in ne samo s stališča komercialnega 
učinka. Pri novih investicijah je treba zahtevati take tehnološke procese, ki 
ne povzročajo motenj in škode v okolju tako predpisanih meril in ki hkrati 
nudijo ljudem zaščito pri delu. Poleg administrativnih ukrepov je potrebno 
uvesti ekonomski račun pri določanju prispevkov za varstvo okolja. 

Komisija meni. da je ta odstavek potreben, ker je v praksi kljub zakonskim 
in kljub ustavnim določilom varstvo okolja zapostavljeno. Ne spoštujejo se niti 
minimalni normativi in takšnih primerov je več. 

Komisija tudi meni, da je treba naloge na 58. strani bolj konkretizirati. 
V petem odstavku naj se za besedama »skupščine« dodajo besede »in ustrezne 
samoupravne skupnosti«. Menimo, da je v družbenem planu potrebno bolj 
poudariti samoupraven pristop k varstvu okolja. V novem zakonu o vodah, 
o zaščiti zraka itd., ki je v pripravi, je predvidena ustanovitev interesnih 
samoupravnih skupnosti. 

V imenu komisije predlagam, da zbor te amandmaje sprejme. 
Nekaj besed še o gradbeništvu. Komisija za razvoj gradbeništva in grad- 

benega materiala pri svetu za gradbeništvo gospodarske zbornice ni popolnoma 
zadovoljna s tistim delom plana, ki govori o gradbeništvu in razvoju indu- 
strije gradbenega materiala. 

Zakaj ni možno v naši republiki izdelati bilance kapacitet gradbenih pod- 
jetij, bilance potreb po gradbenih storitvah in bilance potrebnega gradbenega 
materiala. Potrebno je, da ugotovimo, kolikšne količine posameznih vrst grad- 
benega materiala nam bo primanjkovalo, da bi lahko pravočasno povečali1 nje- 
govo proizvodnjo. To je mogoče, ker ima Slovenija v izobilju surovin. 

Samo pri gradnji odseka ceste Hoče—Leveč bomo potrebovali 100 000 ton 
apna. Povem pa naj, da so apnenice že prodale vso za leto 1973 predvideno 
proizvodnjo. Torej bomo morali apno uvažati. Glede na to komisija gospodarske 
zbornice meni, da je potrebna materialna bilanca gradbenega materiala za 
obdobje naslednjih petih let. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Jože Zakonjšek, predstavnik 
republiške konference SZDL. 

Jože Zakonjšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Sekcija za družbeni plan razvoja SR Slovenije pri republiški konferenci SZDL 
je dala na podlagi razprave, ki jo je organizirala SZDL, pripombe in stališča 
že k osnutku družbenega plana. 

O predlogu je sekcija organizirala novo razpravo 21. tega meseca. V njej 
so sodelovali predstavniki političnih in družbenih organizacij ter predstavniki 
gospodarstva. V razpravi je bilo ugotovljeno, da so v predlogu družbenega 
plana, v načelu zajeta stališča in pripombe SZDL, zlasti tiste, ki zadevajo 
uveljavljanje načel in določil XX., XXII. in XXIII. ustavnega amandmaja ozi- 
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roma položaj in vlogo združenega dela pri določanju razvojne politike na 
družbenem, ekonomskem in socialnem področju. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da so v predlogu družbenega plana v skladu 
z doseženo stopnjo razvoja samoupravnih odnosov in ekonomskega sistema 
upoštevana načela, naj družbeni plan SR Slovenije temelji na samoupravnih 
sporazumih in družbenih dogovorih organizacij združenega dela, interesnih 
in drugih samoupravnih skupnosti ter občin o politiki družbenega, ekonom- 
skega in socialnega razvoja v republiki. Planiranje temelji na planiranju in 
programiranju v organizacijah združenega dela, ki v raznih oblikah združe- 
vanja dela in sredstev na podlagi tržnih in drugih pogojev določajo razvojne 
cilje, osnove razvojne in poslovne politike in ukrepe za njeno uresničevanje. 
Samoupravni sporazumi in družbeni dogovori so temeljna metoda in oblika 
planiranja. Državne intervencije naj se zožijo na neobhoden obseg in spod- 
bujajo samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje neposrednih 
nosilcev razvojne politike. 

Ugotovljeno je bilo, da sta stabilizacija in družbena ter ekonomska reforma 
vgrajeni v predlog družbenega plana kot izhodišče razvojne politike vseh 
nosilcev planiranja. Pri tem ni pomembno samo usklajevanje globalnih in 
strukturnih odnosov med ponudbo in povpraševanjem, marveč tudi prizadevanje 
za modernizacijo in saniranje gospodarstva, za odpravo vzrokov nelikvidnosti, 
za izboljšanje usposobljenosti delavcev, za razvoj znanosti itd. 

V predlogu plana je celovito opredeljena soodvisnost ekonomskih, social- 
nih in kulturnih razvojnih komponent. S tem pa so določene tudi razvojne 
perspektive posameznih družbenih dejavnosti v družbenoekonomskem razvoju 
republike. V njem je izražen tudi interes za dinamičen in stabilen razvoj Jugo- 
slavije in potreba za širše in trajšnejše vključevanje slovenskega gopodarstva 
v enotno jugoslovansko tržišče in za oblikovanje trajnejših poslovnih in orga- 
nizacijskih odnosov prek specializacije, kooperacije in integracije. Za Slovenijo 
pa je še posebej pomembno, da ustrezno valorizira svoje ekonomske in druge 
potenciale in poglablja ter razširja ekonomske stike s tujino, zlasti z deželami 
v razvoju. Na podlagi pripomb je v predlogu družbenega plana ustrezneje do- 
ločena politika pospeševanja razvoja manj razvitih območij Slovenije, agrarna 
politika in politika policentričnega razvoja. 

Ob vseh teh ugotovitvah seveda niso izostale tudi nekatere kritične pri- 
pombe, ki so bile tudi podlaga za oblikovanje predloženih pismenih amandma- 
jev. Omejil bi se samo na nekaj pripomb. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da bi morali opredeliti zlasti dolgoročne 
razvojne plane, v tekoči gospodarski politiki pa dosledno uveljavljati potrebne 
strukturne spremembe v gospodarstvu Slovenije. Plan sicer nakazuje smeri 
razvoja in strukturne spremembe, vendar bi morali nekatere probleme s tem 
v zvezi jasno izpostaviti. Pospeševati hočemo modernizacijo, močno povečati 
sredstva za razvoj energetike in prometne mreže, hitreje razvijati proizvodnjo 
surovin in reprodukcijskega materiala ter elektroindustrijo in kovinsko prede- 
lovalno industrijo, ki imata prednost v razvoju. Hkrati želimo. povečati naložbe 
v nezadostno razvita območja in kmetijstvo in zagotoviti hitrejšo rast ter- 
ciarnih dejavnosti. Opozorjeno je bilo, da s skromnimi sredstvi akumulacije in 
glede na nujnost povečanja obratnih sredstev za uspešnejše izkoriščanje obsto- 
ječih proizvodnih zmogljivosti, vseh naštetih nalog ne bo lahko uresničiti. 

V razpravi je bilo omenjeno, da uveljavljanje kvalitetnih razvojnih dejav- 
nikov v številčnem prikazu globalnih razvojnih agregatov ni dovolj izrazito. Na 
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to opozarja zlasti tabela na strani 19 predloga plana. Podatki, ki ponazarjajo 
kvalitetne spremembe v primerjavi z Jugoslavijo, po mnenju r.azpravljalcev za 
Slovenijo niso ugodni. Stopnja zaposlenosti je v obeh primerih enaka, planirana 
rast produktivnosti je v Sloveniji absolutno in relativno nižja, itd. 

V zvezi s planiranjem razvoja prometa je bila poudarjena potreba po večjem 
usklajevanju in medsebojni povezavi prometne dejavnosti z razvojem prometne 
infrastrukture. Prometna podjetja bi morala biti soodgovorna za razvoj pro- 
metne mreže, kar velja zlasti za ceste. Kreditiranje razvoja železnic in luke ni 
rešeno. Nizka udeležba sredstev investitorjev povečuje ob visoki udeležbi banč- 
nih sredstev investicijske stroške in podaljšuje ali celo onemogoča izvajanje 
programov modernizacije in nadaljnje izgradnje. 

Bilo je tudi mnogo pripomb k naštevanju posameznih objektov v druž- 
benem planu. Družbeni plan naj bi za posamezne dejavnosti nakazoval pred- 
vsem smeri in pogoje razvoja, izogibal pa naj bi se naštevanju posameznih 
objektov, njihovih lokacij, kapacitet in podobno. O konkretnih objektih naj 
bodo sprejete odločitve v poslovnih odnosih mdd organizacijami združenega 
dela, poslovnimi združenji, bankami itd. 

Plan naj opredeli potrebo po povečanju udeležbe sredstev gospodarstva pri 
financiranju razširjene reprodukcije. Brez sprememb v obstoječi strukturi fi- 
nančnih odnosov, ki so pretežno kreditni in brez povečanja deleža gospodarstva 
pri delitvi akumulacije ne bo mogoče realizirati osnovnih razvojnih ciljev in 
okrepiti samoupravljanja v temeljnih in v drugih organizacijah združenega 
dela. 

Znanost bi morali opredeliti kot osnovno komponento razvoja ter poudariti 
potrebo po racionalnejši uporabi sredstev in boljši organiziranosti znanstvenega 
dela. Okrepiti je treba tudi povezanost med raziskovalnimi institucijami in 
koristniki njihovih uslug. 

Posebno pereči problemi so v srednjem strokovnem šolstvu. Izobražujemo 
kadre, ki danes in tudi v prihodnjem obdobju ne bodo potrebni, hkrati pa 
primanjkujejo Zmogljivosti za vzgojo neobhodno potrebnih strokovnih kadrov. 
Uresničiti bi morali učinkovitejšo povezavo med šolami in prakso. Izraženo je 
bilo tudi mnenje, da predvidena sredstva za osnovno in za srednje šolstvo niso 
zadostna, za izgradnjo dijaških domov pa jih sploh ni. 

Posebej je bilo v razpravi opozorjeno na upadanje natalitete in s tem v 
zvezi na negativne posledice za ekonomski, socialni in nacionalni razvoj. Ver- 
jetno v srednjeročnem obdobju ni mogoče doseči bistvenih sprememb, vendar 
moramo že sedaj zasnovati aktivno populacijsko politiko kot sestavni del 
razvojne politike Slovenije. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima dr. Vojan Rus, prosim! 

Dr. Vojan Rus : Spoštovane tovarišice in tovariši! Ker je bilo v re- 
dakciji načrta sprejeto več načelnih pripoimb, bom posvetil pozornost le neka- 
terim konkretnim formulacijam. 

Mislim, da so še vedno določena neskladja med načeli, načrti in ukrepi za 
njihovo uresničitev. Kot primer naj navedem migracijo prebivalstva. Vse večje 
pomanjkanje delovne sile je začelo ovirati gospodarski razvoj. Gradivo dokazuje, 
da navzlic enakemu zmanjševanju kmečkega prebivalstva, kot je bilo doslej, ne 
bo mogoče pokriti vseh kadrovskih potreb. Tudi te okoliščine zahtevajo sprejem 
ukrepov za povečanje natalitete. Eden izmed teh je povečanje otroškega do- 
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datka, vendar smo danes slišali, da tega ni mogoče storiti. Morda so še drugi 
ukrepi, ki ne zahtevajo veliko sredstev. 

Naslednje vprašanje, pri katerem bi se zadržal, je stopnja rasti gospodar- 
skega razvoja. Povsem se strinjam s potrebo po večji stabilnosti. Na drugi strani 
pa je nevarnost, da bi nizka stopnja inflacije vodila v preveliko stagnacijo. 
Optimalen razvoj je treba planirati na podlagi natančnih analiz. Res pa je, da 
ne bi smeli tiskati denarja za pokrivanje izgub, Vprašanje je le, če že lahko 
predvidevamo tako nizko stopnjo inflacije kot je v razvitejših deželah, ki seveda 
nimajo takšnih problemov kot jih imamo mi. 

Naslednje vprašanje, pri katerem bi se zadržal, je vloga terciara. Menim, 
da ni dovolj proučeno mnenje, da bi lahko model razvoja terciara neke razvite 
dežele prenesli v srednje razvito deželo. Všeč pa mi je, da plan sedaj brez 
predsodkov govori o tistem terciaru, ki ima pri nas posebno ugodne pogoje 
razvoja. Ves poseben dobiček v teh dejavnostih bi morala družba usmerjati, 
da bi bil gospodarno porabljen. 

Strinjam se tudi s stališči o kmetijstvu. Problem kmetijstva smo letos 
krepko občutili, saj je sredi turistične sezone zmanjkalo mesa. Podatki kažejo, 
da je kakovost naše hrane slabša, kot v srednje razvitih deželah. Na tem 
področju je prioritetna naloga zvečanje produktivnosti z mehanizacijo. Prišli 
smo namreč do tiste stopnje razvoja, ko je postala delovna sila bolj dragocena 
kot mehanizacija. 

Ne strinjam se s splošnimi ocenami izvršnega sveta o strukturalnih ne- 
skladjih in o ukrepih gospodarske politike v naslednjem letu, ki smo jih slišali 
v ekspozeju. Vsi se strinjamo, da je treba bremena stabilizacije enakomerno 
porazdeliti tudi na negospodarsko področje, vendar se prav sedaj sprejemajo 
izredno neselektivni ukrepi, ki upoštevajo samo republiška poprečja. Poprečje 
se uporablja tudi pri osebnih dohodkih, čeprav vemo, da je struktura zelo 
heterogena. Tu so velike nedoslednosti, saj niso bili zamrznjeni dohodki v 
nekaterih panogah z največjimi poprečji. To ni resen pristop. 

Strinjam se z amandmaji, ki jih je dal odbor za prosveto in kulturo. Po- 
oblaščen sem, da obrazložim amandma na 70. strani. Odbor je zahteval, da 
predlagatelj argumentira trditev v premajhnem deležu razvojnih raziskav. 
Nekateri podatki dokazujejo nasprotno. Slovenija ima zelo majhen delež funda- 
mentalnih, zlasti v primerjavi z razvitejšimi deželami. 

Po pomoti je na tretji strani poročila izpadel amandma, ki se glasi: »V 
tabeli 46 se številka 3930 nadomesti s številko 4230.« Plan predvideva, da se bo 
v prihodnjem obdobju precej povečalo število študentov. Za 2000 novih štu- 
dentov predvideva tabelarni pregled le 70 ležišč. Ker je to premalo ležišč, pred- 
laga odbor zgraditev novega stolpiča v vsem planskem obdobju. 

Predsednik Miran Goslar: Ce gre za popravek, prosim, da ga daš 
pismeno. Zeli še kdo besedo? Besedo ima Štefan Toth. 

Štefan Toth: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Takoj 
uvodoma naj povem, da se v celoti strinjam z izhodišči in globalnimi cilji 
predloga srednjeročnega plana. Hkrati pa naj izrazim dvom v realnost nekaterih 
njegovih postavk in projekcij. Prav sedaj namreč zaostrujemo pogoje gospo- 
darjenja do tolikšne mere, da optimizem ni upravičen. 

V nadaljevanju bom govoril o dveh konkretnih vprašanjih. Prvo je migra- 
cijsko gibanje oziroma vračanje zdomcev. Menim, da je to vprašanje v planu 
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zapostavljeno. Morda za vso Slovenijo 50 000 zdomcev ni pereč probleiji, je pa 
pereč za Pomurje. Naj povem, da je v Pomurju zaposlenih približno 24 000 
delavcev, več kot 20 000 delavcev s tega območja pa v Avstriji in Nemčiji. 
Menim, da ni potrebe, da širše razčlenjujem ta problem Pomurja, ker ste to že 
večkrat slišali. Menim, da tako perečega problema ne moremo odpraviti s 
pavšalnimi ugotovitvami v dokumentu. Zaradi tega predlagam, da predlagatelj 
ponovno prouči to problematiko in jo poskuša rešiti s konkretnimi ukrepi. 
Interes vse Slovenije je, da se Prekmurci vrnejo domov, ker primanjkuje vse 
več delavcev. 

Dovolite, da se dotaknem še razvoja manj razvitih območij. Poslanci z 
manj razvitih območij z zadovoljstvom ugotavljamo pozitivne premike po spre- 
jetju zakona v letu 1971. Spodbudni so predvsem naslednji dosežki. Manj 
razvita območja so končno oblikovala koncepcijo svojega razvoja in ustrezne 
ukrepe, s katerimi bodo najhitreje zmanjševali razlike. Zdi se mi, da je to 
zelo pomembno, ker vemo, da je bilo o tem na začetku veliko dilem. 

Drugo spodbudno dejstvo je pripravljenost odgovornih zavezancev za reše- 
vanje elementarnih problemov, ki tarejo manj razvita območja. Tretjič pa 
razumevanje denarnih zavodov Slovenije, zlasti Ljubljanske banke, za reševanje 
gospodarskih problemov. Kritično pa naj ocenim dvoje: 

1. Vsi z zakonom zavezani dejavniki ne izpolnjujejo z zakonom naloženih 
obveznosti. 

2. Doslej zbrana sredstva, bančna, proračunska in sredstva skladov niso v 
skladu z realnimi možnostmi Slovenije, še manj pa z dejanskimi potrebami 
manj razvitih območij. 

Zaradi zelo velikih obveznosti, ki jih ima republika, v prihodnjih letih 
ne bo mogoče vlagati bistveno več sredstev. Ne glede na to, predlagam izvrš- 
nemu svetu, da to vprašanje ponovno prouči, zlasti, da bi se povečala letna 
dotacija, ki naj bi po sedanjem predlogu znašala 30 milijonov dinarjev. Ta 
sredstva so premajhna, zlasti še, če upoštevamo inflacijo. Opozorim naj še na 
regres za obrestno mero. Obveznosti iz tega naslova se bodo povečale zaradi 
zvišanja obrestne mere, kar tudi upravičuje predlog za povečanje dotacije. 

Najbolj tehten argument pa je pripravljenost bank, da povečajo kredite. 
Za večje kredite sedanja sredstva republike za regrese za obresti ne zadoščajo. 
Te priložnosti za večje naložbe ne bi smeli zaprositi, ker bodo optimalno 
rentabilne. 

Predsednik Miran Goslar: Avgust Maj erič, prosim! 

Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Plan je strokovno vsestransko dobro pripravljen, hkrati pa obžalujem, da ga 
obravnavamo tako pozno. Bolj smotrno bi ga bilo imenovati plan od leta 1973 
do 1975. Za preteklo obdobje namreč ni mogoče planirati. 

Posebej bi hotel opozoriti, da je ta plan razvoja Slovenije sestavni del 
plana razvoja Socialistične federativne republike Jugoslavije. Zato bo uresničen 
le toliko, kolikor bo uresničen družbeni plan v Socialistični republiki Jugoslaviji. 
Upravičeni smo kritično presoditi tudi plane v nekaterih drugih republikah. 
Mislim, da imajo vse republike pravico opozarjati na negativne tendence v 
drugih republikah, ki bi lahko ogrozile izvajanje družbenega plana Jugoslavije 
in s tem tudi Slovenije. 
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Naj opozorim na konkretne razlike v družbenih planih. Družbeni plan 
Jugoslavije predvideva povečanje produktivnosti letno za 5 °/o in za prav toliko 
povečanje realnih osebnih dohodkov. To je na strani 19. Naš plan predvideva 
povečanje produktivnosti za 4,6 %, kar je verjetno realno in nižje povečanje 
realnih osebnih dohodkov, le za 3,2 Vo. 

Ce ta predvidevanja v našem planu primerjamo s smernicami družbeno- 
ekonomske politike razvoja Slovenije za leto 1973, katere bi pravzaprav morale 
biti v skladu z družbenim planom, ugotovimo naslednji absurd. V letu 1972 so 
se povečali realni osebni dohodki za 1 %, v letu 1973 pa naj bi ostali na lanskem 
nivoju. Ne smemo sprejejmati aktov z neuresničljivimi postavkami. Morda bo 
kdo dejal, da je leto 1975 še daleč, in da bomo lahko leta 1975 povečali osebne 
dohodke za 6 Vo, vendar vsi veste, da kaj takega ne more prenesti nobena eko- 
nomika, da bi ohranila stabilnost. 

Pri branju družbenega plana sem opazil razliko v izrazoslovju. Za uresni- 
čitev določene naloge uporabljamo besede: »treba bo«, »nujno je«, »nujno bo«, 
»morali bomo«, ali pa »predvidevamo«, »predvideva se« itd. Te besede doka- 
zujejo dvom predlagateljev v uresničljivost določenih nalog. Poglavje o splošnih 
pogojih se povsem sklada z našo politično in družbenoekonomsko usmeritvijo 
v zadnjem času. V tem poglavju so navedene vse slabosti dosedanjega razvoja 
in nakazane splošne smeri za njihovo rešitev oziroma uskladitev z novo politiko, 
ki naj zagotovi večjo stabilnost družbenoekonomskih gibanj. Ce pa podrobneje 
pregledamo posamezne kvantifikacije plana, ugotovimo, da ni pomembnejših 
premikov, ki bi naj zagotavljali uresničitev nove politike. 

Naj utemeljim to trditev z nekaj primeri! Na drugi strani je omenjeno, da 
je bila v preteklem obdobju negativna tendenca naraščanja vpliva centrov 
gospodarske moči v bankah in velikih trgovskih podjetjih. Ti so usmerjali 
investicijska vlaganja in vso investicijsko politiko. Na podlagi te ocene bi morah 
pričakovati, da bodo kvantifikacije bistveno drugačne. V tabeli 50 je predvideno, 
da naj bi investicije v industrijo, gozdarstvo in gradbeništvo od leta 1971 do 
leta 1975 padle od 56,5 '%> na 53,6%, skratka za 2,2fl/o in to v strukturi vseh 
investicij. Hkrati pa naj bi se povečale investicije trgovine od 16,4 na 16,8 %>. 
Ta dejstva dokazujejo, da politična izhodišča v planu niso uresničena. 

Tudi stopnja rasti trgovine in gostinstva naj bi bila za 1,5 °/o večja od 
rasti industrije in gradbeništva. Ta disproporc se je v primerjavi z osnutkom, 
ki smo ga obravnavali lansko leto, celo- še povečal. Hočem povedati, da je logika 
trgovskega kapitala s presežno kratkoročno usmeritvijo in optimističnim pred- 
videvanjem v smeri razvoja predvsem tercialnih dejavnosti gostinstva, turizma 
in tako dalje, še vedno prevladujoča, čeprav smo se ji politično odrekli. Ugotovili 
smo, da se Slovenija vendarle ne more pretvoriti v nek servis, marveč, da 
mora skladno razvijati materialno proizvodnjo in terciar, o čemer je govoril tudi 
tovariš Rus. Razmerja med obema je treba kvantificirati. Plan ne nakazuje 
rešitve problema zaposlovanja v tujini. V tujini se zaposlujejo najbolj produk- 
tivni delavci, hkrati pa ugotavljamo velik deficit teh doma. Ta je tolikšen, da je 
resno ogrožena uresničitev družbenega plana. Zal pa v planu nisem zasledil 
konkretnih predlogov za učinkovito rešitev tega problema. Ce pogledamo re- 
gionalno strukturo zaposlenih v tujini, bomo ugotovili, da je 50®/# zdomcev iz 
pomurske in podravske regije, v ostalih desetih regijah ta problem ni tako 
pereč. Gospodarska nerazvitost pomurske in podravske regije je osnovni vzrok 
visoke stopnje migracije. To hkrati dokazuje, da se ta območja prepočasi 
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razvijajo, če jih primerjamo z razvojem Dolenjske. Tudi Dolenjska je bila 
zaostala, vendar danes doživlja zelo propulziven gospodarski razvoj. 

V planu je polno lepih besed o izboljšanju položaja delavcev v kmetijstvu, 
oziroma v vsem primarnem sektorju. To je v zadnjem času sicer politični 
»šlager«, vendar lahko iz tabel povzamemo tole: V letu 1975 naj bi bilo v 
primarni dejavnosti samo še 24,6%) prebivalstva. Ta trend je sam po sebi 
pozitiven, saj gospodarski razvoj povsod po svetu zmanjšuje zaposlenost v 
primarnem sektorju. Toda če ta podatek primerjamo s tabelo 11, vidimo, da se 
udeležba primarnega sektorja v družbenem proizvodu zmanjšuje od 11 '°/o na 
8,9 %>. Ce oba podatka primerjamo, pridemo do zaključka, da je leta 1970 
1 Vo zaposlenih v primarni dejavnosti ustvaril 0,37 ,9/o družbenega proizvoda, 
medtem ko naj bi leta 1975 1 °/o zaposlenih ustvaril 0,36 fl/o, družbenega proiz- 
voda. Morda, boste dejali, da je to majhna razlika, toda pričakoval sem porast 
ne pa zmanjšanje. Ce sprejmemo predlagano politiko, se bodo nadaljevali 
negativni pojavi v primarnejm sektorju, kar je zelo zaskrbljujoče. 

Predsednik Miran Gosi ar: Koliko vas še namerava govoriti? Če 
nihče več, vas opozorim, da moramo razpravljati še o amandmajih odbora za 
prosveto in kulturo, odbora za družbenoekonomske odnose in odbora za pro- 
izvodnjo in blagovni promet, Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, 
komisije za varstvo okolja, Staneta Jenka in Fran j a Bobovca. Ali sem katerega 
pozabil? Mislim, da ne. Pri tem vas opozarjam, da tabelarni del ni predmet 
amandmajev in odločanja. To velja za del predloga, ki ga daje Franjo Bobovec 
in za del amandmaja odbora za prosveto in kulturo. Morda so ostala nekatera 
vprašanja sporna. Prosim, da da pojasnilo tovariš iNbvinšek. 

Jože Novinšek: Menimo, da so amandmaji odborov prispevali k 
izboljšanju predloga družbenega plana. Vseeno pa bi odgovoril na nekatera 
vprašanja. 

Naš odnos do inflacije in stagnacije je vezan na projekcije zveznega plana, 
ki bodo realizirane na enotnem tržišču. Že dalj časa je pri nas visoka stopnja 
inflacije, ki povzroča v vsem gospodarskem dogajanju določeno nervozo. Prek 
noči inflacije ne moremo odpraviti, mora pa biti naš srednjeročni cilj, da jo 
zmanjšamo na tisto stopnjo, ki jo imajo ekondmije, s katerimi največ trgujemo. 

O očitku prevelikega optimizma naj povem, da odlagamo rešitev določenih 
problemov na leto 1976. Vse pa je odvisno od tega, kako učinkovito bomo re- 
ševali probleme stabilizacije. 

Res je v prihodnjem letu predvidena stagnacija osebnih dohodkov, vendar 
bodo vsa predvidevanja odvisna od uspešnosti stabilizacije. Stabilizacija zahteva 
omejevanje splošne in skupne porabe, da bi povečali akumulacijo. V smernicah 
predvidevamo, da bi se skladi povečali za 36'%. S temi sredstvi bi spodbudili 
zdravo rast gospodarstva, seveda če ne bo prišlo do novih negativnih pojavov. 

Naša naloga je, da do leta 1975 uskladimo osebne dohodke s produktiv- 
nostjo. To ni samo želja, marveč nujnost našega razvoja, če hočemo rešiti 
osnovne probleme našega razvoja. Kako bomo sicer spodbudili vračanje zdom- 
cev, če se bodo nadaljevali negativni ekonomski procesi, zlasti če bo zaviranje 
rasti standarda trajalo predolgo. S tem v zvezi naj opozorim, kako vpliva 
inflacija na migracijska gibanja. Inflacija direktno spodbuja zaposlovanje v 
tujini, saj je notranja kupna moč tuje valute znatno ugodnejša zaradi nižjih 
življenjskih stroškov. Da ne govorim o posledicah devalvacije, ob kateri dobi 
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kurzne razlike tisti, ki ima devizni račun. Plačajo jih pa delovni ljudje, doma 
zaposleni. Verjetno je ta problem zelo kolmpleksen in tudi zelo kompliciran. 
Njegovo operativno reševanje ne sodi v plan. 

Glede proračunskih sredstev za manj razvite je v planu orientacija, o kateri 
je bil sklenjen dogovor. Koliko bo pa vsako leto za te namene sredstev, je stvar 
konkretnih dogovorov. Poglavitno je, da se krepi ekonomski interes za vlaganje 
sredstev. Ta pa bo toliko večji, kolikor bolj bo gospodarstvo stabilno. V takšnih 
razmerah bo prišla do izraza delovna sila na teh območjih, kot njihova kompa- 
rativna prednost. Tudi kooperacija in preusmeritev kmetijstva je element hitrej- 
šega razvoja nerazvitih območij. 

0 primerjavi osnovnih pokazovalcev razvoja Jugoslavije in Slovenije je 
treba reči, da so podatki v srednjeročnem planu Jugoslavije nekoliko starejšega 
datuma. Naša projekcija pa je ažurirana z današnjo realnostjo. Razumljivo je, 
da so v SFRJ in SRS nekoliko različne strukture in trendi. V drugih republikah 
so se redni osebni dohodki v preteklih letih gibali prek produktivnosti dela, 
približno usklađeni pa naj bi bili do leta 1975. Ta proces je bil pri nas nekoliko 
drugačen, zato pričakujemo proti koncu planskega obdobja hitrejši porast 
osebnih dohodkov. Vendar pri tem niso bistveni odstotki, marveč splošna usme- 
ritev k uresničitvi določenih nalog. 

V zvezi z investicijami naj vas spomnim na naš cikličen razvoj. V letih 
1970—1971 je bila velika konjunktura. Leta 1970 smo dosegli največji delež 
investicij v družbenem proizvodu. H-krati pa se je začela akcija usmerjanja 
delitve dohodka in osebnih dohodkov. Ce primerjamo podatke za SRS in SFRJ 
zadnjih dveh let, ugotovimo določeno razliko, ki pa ni primerljiva. Ce primer- 
jamo prejšnje petletno obdobje s planskim, se povečuje delež investicij v 
industriji za dva odstotka. Ta podatek daje drugačen sklep, pri čemer pa je 
bistveno vprašanje optimalnost novih investicij. 

Ob kritični presoji vloge trgovine je treba upoštevati tudi strukturo njenih 
investicij. Trgovina vlaga kapital v številne netrgovinske dejavnosti in s tem 
izboljšuje strutkuro. Ne smemo pa seveda zanikati nekatera pretiravanja v 
preteklosti, katera so tudi posledica ekonomskega položaja posameznih dejav- 
nosti. Konjunktura je bila nekaterim bolj naklonjena. Samo tabele ne dajejo 
prave slike. 

Težko bi sedaj globlje analiziral predvidene procese v primarnem sektorju, 
zlasti z gledišča družbenega proizvoda na zaposlenega. V kmetijstvu potekajo 
različni procesi; naj se omejim samo na dva. Na eni strani je intenzivni proces 
razslojevanja, ki sprošča kmetijske površine, ne da bi se hkrati ustrezno 
povečala produktivnost in proizvodnja, na drugi strani pa je akcija za ko- 
operacijo in preusmeritev kmetijstva, da bi povečalo svojo produktivnost. Oce- 
nili smo, da bosta oba vzporedno tekoča procesa dala v planu predvidene 
rezultate. 

Predsednik Miran Goslar : Se kdo želi besedo? Tovariš Novinšek, ali 
sprejemate vse? (Da.) Besedo ima tovariš Rus. 

Dr. Vojan Rus: Povsem se strinjam s stališčem, da številke v planskem 
materialu niso zakonske obveznosti, marveč predvidevanja. Dejstvo pa je, da 
nosi tabelarni pregled naslov »predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije«; 
zato podatki v njem niso neobvezne ali slučajne ilustracije. Predlagani, da o tem 
razpravljamo. Na primer v besedilu plana je predvideno 3000 ležišč za učence 
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srednjih šol, tukaj pa samo 1500. Usklajevanje je torej potrebno. Zavzeti mo- 
ramo stališče ali so številke v tabelarnem pregledu enako pomembne kot tiste 
v besedilu plana. Ce pa je vse skupaj samo predvidevanje, so tudi amandmaji 
predvidevanje, ki pa zagotavljajo vsaj jasnost. 

Predsednik Miran Goslar: Opozorim naj vas na ustaljeno prakso, ki 
po mojem mnenju ni sporna. Tabelarni pregledi so bili vedno pojmovani kot 
dokumentacija k osnovnemu tekstu družbenega plana. Ce sprejmemo predlog 
odbora za prosveto in kulturo in odbora za družbenoekonomske odnose, ki 
zadeva intematske kapacitete, bomo glasovali o posameznih številkah tabelar- 
nega pregleda, ki pa predstavlja le orientacijo. Se v marsikatere številke bi 
lahko podvomili, zlasti v tiste, ki zadevajo materialne obveznosti. Podobna 
diskusija je bila ob sprejemanju zveznega srednjeročnega plana. Naša republika 
je posebej poudarila, da številke navedene v planu ne gre pojmovati kot obvez- 
nosti zveze. 

Ponovno poudarjam, tovariši poslanci, da glasujepio o amandmajih kom- 
pleksno, razen če kdo meni, da kakšen amandma ni sprejemljiv. S takšnim 
glasovanjem bomo dali izvršnemu svetu manevrski prostor, da bo amandmaje 
smiselno vključil v aneks. S tem bi eliminirali posamično glasovanje o ogrom- 
nem številu amandmajev, kar bi nam le zameglilo celo sliko. Spomnite se samo 
na glasovanje na zadnji seji o amandmajih o zakonu o pokojninskem zavaro- 
vanju. 

Ali je to sprejemljivo? (Poslanci se strinjajo.) 
Pred glasovanjem naj vas opozorimo na amandma odbora za prosveto in 

kulturo in odbora za družbenoekonomske odnose k 63. strani, ki sta identična. 
Amandmaja za prosveto in kulturo k 66. in 69. strani se vsebinsko ne razliku- 
jeta od amandmajev odbora za družbenoekonomske odnose in odbora za pro- 
izvodnjo in blagovni promet. Na 69. strani je odbor za prosveto in kulturo 
predlagal samo dikcijo »internatske kapacitete«, medtem ko je odbor za druž- 
benoekonomske odnose dal kratek stavek, ki pove enako misel o potrebi za 
povečanje internatskih kapacitet. Podobna sta tudi amandmaja k preambuli 
na 1. strani, ki sta ga dala odbor za družbenoekonomske odnose in odbor za 
proizvodnjo in blagovni promet. 

Najprej glasujmo o amandmajih odbora za prosveto in kulturo k 62., 63., 
64., 65., 66., 67., 68., 69., 71., 72., 74., 75. in k strani 89. Nato o amandmajih odbora 
za družbenoekonomske odnose in odbora za proizvodnjo in blagovni promet 
k preambuli k 1., 17., 20., 40., 46., 63., 77., 81., 93., 96., 98. in k 69. strani in 
o amandmajih republiške konference SZDL k 1., 16., 19., 37., 42., 43., 61., 63., 
67. in k 70. strani. Potem so še amandmaji Franja Bobovca, komisije za varstvo 
okolja in Staneta Jenka. To je vse. 

Naj opozorim, da so amandmaji odbora za družbenoekonomske odnose in 
odbora za proizvodnjo in blagovni promet povsem identični z amandmaji 
odbora za prosveto in kulturo k 64., 65., 67., 68., 71., 72. in k 57. strani. Kdor je 
za te amandmaje, naj glasuje! (53 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji soglasno sprejeti. 
Sedaj predlagam sklep, ki se glasi: 
1. N'a podlagi amandmajev, ki so sprejeti na današnji seji republiškega 

zbora, naj izvršni svet pripravi aneks k predlogu družbenega plana razvoja SR 
Slovenije v letih 1971 do 1975. V aneks naj smiselno vključi amandmaje. 
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2. Ker je v januarju 1973 predvideno še zasedanje delegatov občin v 
skupščini SR Slovenije in razprava v družbenopolitičnih organizacijah, naj aneks 
vsebuje tudi predloge iz teh razprav. 

3. Izvršni svet naj pred predložitvijo aneksa prouči tudi druge pripombe iz 
razprave in predloge, o katerih zbor ni posebej glasoval in jih ustrezno upo- 
števal ali obrazloži svoje stališče. 

Se strinjate tudi s tem sklepom, Prosim, kdor je za, naj glasuje! (Vsi 
poslanci glasujejo za.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Sledi 6. točka dnevnega reda, t<5 je predlog smernic družbeno- 
ekonomske politike in razvoja SR Slovenije ter neposredne naloge v letu 1973. 

Danes ste dobili novo besedilo smernic, v katerem so spremembe označene 
z velikimi črkami. Poleg tega ste dobili prej posebno prilogo z naslovom »Glo- 
balna razmerja v delitvi dohodka v gospodarstvu ter bilanca splošne in skupne 
porabe v letu 1973«. Kasneje ste dobili še program ukrepov za odpravo vzrokov 
nepokrite porabe in nelikvidnosti in za sanacijo zatečenega stanja ter obvestilo 
izvršnega sveta, da je v besedilu smernic na strani 17 prepisna napaka. 

Tu imamo potem poročila odbora za finance in proračun, odbora za družbe- 
noekonomske odnose in odbora za proizvodnjo in blagovni promet ter zakono- 
dajno-pravne komisije. Delegati občin so predlog smernic obravnavali in dali 
svoja mnenja, stališča in predloge, ki ste jih prejeli danes na klop. Kdo želi 
besedo? Besedo ima Ivan Kreft. (Vodstvo seje prevzame nato podpredsednica 
Lojzka Stropnik.) 

Ivan Kreft: Dajem amandma k 7. točki na 15. strani. Besedilu, ki se 
konča z besedami »zagotoviti osnovne življenjske pogoje«, se doda stavek, ki se 
glasi: »Glede na to, da je zaradi delne zamrznitve osebnih dohodkov pričakovati 
okrepljeno fluktuacijo, predvsem z manj razvitih območij, je predvideti nujne 
ukrepe, ki bodo omilili ta pojav, ki lahko zavre komaj začeti razvoj omenjenih 
območij .« 

Na nevarnost te fluktuacije sem opozoril dva odbora, menila sta, da za- 
mrznitev osebnih dohodkov ne bo imela posebno hudih posledic na nerazvitih 
območjih in da ne bo prišlo do fluktuacije prosvetnih in drugih kadrov. To 
stališče odborov ni dovolj proučeno, saj smo podobne pojave v preteklosti že 
doživeli. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Besedo ima tovariš Svetelj, prosim! 

Franc Svetelj: Tovarišice in tovariši poslanci! V 13. točki smernic 
govorimo o ukrepih za izboljšanje materialnih pogojev za delo upravnih orga- 
nov, inšpekcijskih služb in pravosodnih organov, kar je povsem v skladu z 
našimi sedanjimi prizadevanji ža večjo učinkovitost teh služb. Na strani 28 
ugotavljamo, da je treba zagotoviti dosledno in učinkovito izvajanje sprejete 
davčne politike in da pomanjkljivo izvajanje davčne politike poraja škodljive 
politične posledice in povzroča pomemben izpad sredstev za kritje splošnih 
družbenih potreb. In iz tega sledi ponovno zaključek, da moramo izboljšati 
materialni položaj davčne službe. 

Vprašanje je le, kako bo mogoče s predvidenimi osebnimi dohodki v javnih 
službah to doseči. Menim, da bi morali v smernicah diferencirano reševati pro- 
blem osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih. Drugače bomo v prihodnjem 
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letu znova razpravljali o neučinkovitosti dela organov 'odkrivanje pregona in 
sojenje ter o še bolj perečih družbenih problemih. 

Predlagam, da se v 6. točki na 15. strani doda stavek: »Nosilci investicijske 
politike morajo skrbeti za večjo gospodarnost naložb in za bolj racionalno 
porabo investicijskih sredstev, tako v gospodarskih kot v družbenih dejav- 
nostih.-« Hvala lepa! 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Tovariš Svetfelj, prosim za pismeni 
amandma. Prosim vse, ki imajo konkretne amandmaje, da jih pismeno pred- 
ložijo. Besedo ima Karel Forte. 

Karel Forte: Tovarišica predsedujoča, govorim namesto poročevalca 
odbora za proizvodnjo in blagovni promet našega zbora, ki je odsoten. 

Odbor je ugotovil, da je predlagatelj upošteval vse njegove pripombe, ki so 
razvidne iz poročila. V imenu odbora za proizvodnjo in promet izjavljam, da so 
v novem besedilu upoštevani vsi amandmaji odbora. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Hvala. Besedo ima tovariš Kermav- 
ner, predstavnik zasedanja delegatov občin. 

Marjan Kermavner: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši 
poslanci! Med mnenji, stališči in predlogi zasedanja delegatov občin, ki je bilo 
25. decembra 1972, je en amandma in nekaj mnenj ter stališč. Bistvo mnenj in 
stališč je naslednje. 

1. V predlogu smernic naj se opredeli odnos do vodnega gospodarstva in 
predvidijo ukrepi za odpravo vzrokov katastrofalnih poplav, kot so bile letošnje. 

2. Gospodarska zbornica naj svojo organizacijo bolj prilagodi potrebam 
gospodarstva. 

3. Enotno je mnenje, naj bi republika namenila za spodbujanje gospodar- 
skih vlaganj na manj razvitih območjih več sredstev, kot je predvideno v 
predlogu. 

4. Enotno je mnenje, naj smernice konkretno obvežejo samoupravne in- 
teresne skupnosti in sklade za izvajanje ustreznih ukrepov na manj razvitih 
območjih. Teh mnenj in stališč ne bi obrazložili znova, ker so že v pismenem 
poročilu. Čeprav ne gre za formalne amandmaje, vas prosimo, da jih temeljito 
preučite in upoštevate. 

Razprava delegatov o osnovnih izhodiščih smernic je zadevala predvsem 
možnosti za uresničitev določenih nalog. 

Razen teh mnenj in predlogov so delegati na zasedanju sprejeli tudi 
poseben dokument i— dogovor o skupnih nalogah občin o izvajanju politike 
v letu 1973. Ta dogovor ste dobili danes na klop skupaj z drugim gradivom 
k predlogu smernic in je po mnenju delegatov rezultat jasnega spoznanja občin, 
da prevzemajo odgovornost za uresničitev nekaterih nalog. Uresničitev teh bo 
prispevala k občem napredku. S tem dokumentom smo torej hoteli opozoriti 
tudi na proces1 prehajanja posameznih funkcij družbenega usmerjanja in uskla- 
jevanja razvoja na občine in temeljne samoupravne skupnosti, temeljne organi- 
zacije združenega dela, krajevni skupnosti samoupravne interesne skupnosti, 
kot tudi na nove metode usklajevanja nalog na področju planiranja in na 
samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje. 

Velja tudi poudariti, da je zasedanje delegatov pooblastilo delovno skupino, 
ki je pripravila predlog tega dogovora, da nadaljuje z delom in spremlja ures- 
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ničevanje tega dogovora. Po potrebi naj pripravi o tem poročilo za zbor dele- 
gatov občin. 

Na zasedanju smo se prizadevali, da v tem. dokumentu ne bi ponavljali 
nalog, ki so naštete v predlogu smernic za leto 1973, ali si nalagali nove naloge, 
ki niso uresničljive. Naloge, ki so tu naštete, so po našem mnenju prioritetne. 
Konkretna prioriteta in praktična opredelitev nalog mora seveda izhajati iz 
razmer, potreb in možnosti vsake občine posebej. 

V posebni točki dogovora je poudarjeno, da je mogoče večji del nalog 
uresničiti s sodelovanjem med občinami. Verjetno se tu kaže posebna naloga, da 
analiziramo dosedanja povezovanja občin, ustreznost doslej razvitih oblik in 
razvijanje naših povezovanj. Pomembne naloge nas čakajo ob ustavni razpravi. 
Razprave že danes kažejo na potrebo sodelovanja in na institucionalizacijo 
medobčinskih skupnosti in njihovih organov, ki bodo sprejemali celo sklepe in 
predpise za uresničevanje skupnih zadev itd. 

Hkrati bo treba okrepiti tudi sodelovanje občin in republiških organov 
na samoupravni podlagi in v tem okviru konkretno opredeliti funkcije'zasedanje 
delegatov občin oziroma bodočega zbora delegatov občin. Tu gre predvsem za 
naloge, ki jih bo mogoče uspešno reševati ob polni pomoči in angažiranosti 
poslancev v svojih volilnih enotah, s čimer bomo v praksi že sedaj vzpostavili 
osnovo in ogrodje za delovanje novega delegatskega sistema. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Ni danes prvič, da ste dobili mnenje zase- 
danja delegatov k tako pomembnemu dokumentu kot so smernice na klop pred 
sejo. Prav tako ni normalno, da smo v občinah dobili gradivo za zasedanje 
komaj slab teden pred zasedanjem, kar je onemogočilo vsako širšo in temeljito 
razpravo. Zato smo smatrali, da je nujno z nekaj besedami opozoriti na vsebino 
teh mnenj in stališč ter na dogovor, ki smo ga sprejeli na zasedanju. Mislimo,, 
da je v bodoče treba v ustreznejšem roku dostaviti gradivo in razpisati seje. 
S tem bi omogočili razpravo tudi v občinah, kakor tudi poslancem v zborih. 
Poslanci bi pravočasno dobili naša mnenja in predloge in bi jih lahko pri 
obravnavi in glasovanju upoštevali. Hvala lepa! 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Tovariš Kermavner, ali še vztrajate 
na amandmaju, ker ga je predlagatelj sprejel v novem besedilu. 

Marjan Kermavner: Amandma je upoštevan v novem predlogu 
izvršnega sveta. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Torej umikate svoj amandma. 
Dalje, kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Seitl. 

Viktor Seitl: Tovarišice in tovariši poslanci! Najprej sem hotel pro- 
testirati proti takemu načinu razprave. Težko je sproti proučiti gradiva, ki jih 
dobimo na klop. Razen tega bi k temu še to rekel, da novo besedilo smernic 
vsebuje toliko novih izhodišč, o katerih se poslanec brez posvetovanja ne more 
opredeliti. 

Čeprav ne dajem amandmajev, želim opozoriti na položaj, v katerem se 
bodo znašle nekatere službe in na položaj, v katerem se bodo znašle občinske 
skupščine in tudi republiška uprava, če bodo hotele uresničiti nekatere naloge 
v tej resoluciji. Tovariš Svetelj je dal konkreten amandma k točki 13. Naj ga 
dodatno obrazložim. 



51. seja 67 

Priporočamo, da je potrebno posvetiti nekoliko več pozornosti tistim orga- 
nom in organizacijam, ki zagotavljajo izvajanje najnovejše gospodarske politike. 
Pri tem često omenjamo organe odkrivanja, pregona in sojenja. Na drugi 
strani pa smo v situaciji, ko bodo zamrznjeni osebni dohodki kadrovske pro- 
bleme v teh službah še bolj zaostrili. 

Opozoril bi samo na problem financiranja sodišč. Medobčinsko sodišče v 
Slovenj Gradcu bo kmalu po zamrznitvi plač ostalo brez sodnikov. Trenutno je 
največji problem sodno poslopje, ki bi ga bilo potrebno adaptirati. Denarja 
zanj ni, čeprav vsi vemo, da vseh socialnih, političnih, ekonomskih nalog ne 
moremo uresničiti samo z resolucijami in akcijskimi programi. Za izvajanje teh 
nalog so potrebni tudi organi odkrivanja, pregona in sojenja. Zato bi morala 
biti naša politika bolj prožna in prilagodljiva za reševanje specifičnih potreb. 
Ce je treba adaptirati dotrajana sodna poslopja, naj se odstopi od obveznega 
30'% depozita. 

Ce smo sprejeli obvezni 30 "/o depozit zato, da bi za vrh investicije, potem 
smo najbrž vedeli, katerih investicij je preveč. Država mora imeti možnosti, 
da zagotovi izvajanje svojih osnovnih nalog. Zato zelo podpiram amandma, ki 
ga je dal Svetelj. Razširil bi ga celo tako, da so te službe v interesu republike 
in ne samo občin. Če tega ni mogoče storiti, dokument ni resen. V ostalem 
resolucijo podpiram, težko pa se odločim za predloge, ki, smo jih dobili danes 
na klop. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Besedo ima tovariš Cesnik. 

Janko Česnik : Tovarišice in tovariši! Predložene smernice se bistveno 
razlikujejo od aktov, kakršne smo doslej sprejemali o ekonomski politiki v 
bodočem letu. Doslej je bil običaj, da smo pred začetkom leta, včasih pa tudi 
kasneje, sprejeli resolucijo o družbenoekonomski politiki v naslednjem letu. Pri 
prejšnji točki smo imeli pred seboj akt, ki načrtuje razvoj vseh družbenih 
dejavnosti ne za pet, marveč za tri leta. Sedaj pa imamo pred seboj akt, ki bi 
moral analizirati politiko družbenega plana. Vtis imam, da tega smernice ne 
zagotavljajo, ker je pred nami še precej neznank. Niso še znani ukrepi, ki jih 
bo sprejela federacija. Neprecizna izdelava tega akta ne omogoča poslancem, 
da bi kaj bistvenega rešili. Vseeno pa se zavzemam, da bi bile smernice čvrsta 
osnova za, delovanje vseh dejavnikov, ki so odgovorni za razvoj republike. Zato 
seveda ne morem prezreti vrste nepreciznih formulacij. Na 14. strani piše, da 
je treba znatno zmanjšati celotno porabo v sorazmerju z ustvarjenim družbenim 
proizvodom, kaj je to znatno? To je lahko 10 ali 15 ®/o. Ta kvantifikacija mora 
biti v smernicah. Na 18. strani je o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
formulacija, da bomo postopno v 1973. letu v skladu z realnimi možnostmi 
uresničili določila zakona, ki ga bomo pod 6. točko danes uskladili. Ta formu- 
lacija daje vtis, da ta zakon ni realen, ker ne vemo, če bomo imeli dovolj 
denarja. Torej ali so zagotovljena sredstva ali ne. Takih primerov negotovosti 
je še več. 

Sem za to, da pišemo le obljube, za katere imamo zagotovljena sredstva. 
To bi bilo v skladu z našo odgovornostjo. 

Zaradi tega predlagam, da bi podobno ravnali kot pri prejšnji točki, da bi 
razpravljali o vseh predlogih in hkrati do druge seje upoštevali, kaj bo sklenila 
federacija za uresničitev stabilizacije. Ne bo nobene škode, če sprejmemo takšen 
postopek, saj bomo vse predpise sprejeli šele januarja. Te smernice še ne opre- 
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del ju je jo politiko; niso niti toliko precizne, da bi na njihovi podlagi odredili 
bodoče davčne stopnje, za gospodarsko politiko. Ker bi na prihodnji seji lahko 
bolj tehtno razpravljali o razvoju v letu 1973, bi tedaj lahko ocenjevali tudi vse 
vplive davčnih stopenj na gospodarsko življenje v republiki. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Kdo še želi besedo? Tovariš Žlen- 
der, prosim. 

Mirko Zlender : Tovarišice in tovariši! K besedi sem se oglasil za- 
radi tega, ker smo dobili danes na klop precej popravljene smernice družbeno- 
ekonomske politike in razvoja Socialistične republike Slovenije ter neposredne 
naloge v letu 1973. Te je izvršni- svet že pri prepisovanju sproti korigiral, kar 
daje videz, da se je dokument pripravljal z naglico, ki ne more biti v prid 
trezno zasnovani gospodarski politiki Slovenije v letu 1973. Takoj' naj povem, 
da se strinjam s predlogom, ki ga je dal tovariš Cesnik. Smernice so osnovni 
dokument, ki naj določi osnovne proporce v delitvi narodnega dohodka med 
gospodarsko in negospodarsko sfero, o teh zadevah ne moremo dati biancO 
menice kateremukoli organu, da bi lahko na podlagi deklaracije odločal o instru- 
mentarij ih, ki so lahko usodni za ekonomsko politiko v naslednjem letu. Poleg 
tega je treba reči, da je šele danes oziroma jutri v zvezni skupščini na sporedu 
vrsta predpisov o ekonomskem instrumentariju za leto 1973. Republiški do- 
kument verjetno ne more prejudicirati vseh predpisov, ki jih bo zvezna skup- 
ščina sprejela danes in jutri. Zato se strinjam s predlogom tovariša Česnika, da 
bi sklepanje o smernicah odložili na prihodnjo sejo. 

Dovolite, da se dotaknem vsebine tega dokumenta. K družbenoekonomski 
orientaciji smernic, ki je zajeta, v drugem planu »temeljni cilji družbeno- 
ekonomske politike v letu 1973«, in k programu za uresničevanje zastavljenih 
ciljev nimam pripomb. Več pa imam vprašanj k četrtemu poglavju omenjenega 
dokumenta, ki določa globalna razmerja v delitvi dohodka. Ta del izhaja iz 
kvantifikacij, ki jih ne poznamo. Obravnavana so posamezna področja splošne 
potrošnje in njihove samoupravne skupnosti. Vprašanje pa je, kje so obdelani 
proračuni družbenopolitičnih skupnosti. Kvantifikacije proračunov ni nikjer, 
čeprav predstavljajo pomembno postavko v nacionalnem dohodku. O proračunih 
ni niti indikatorja o možnem povečanju proračunskih dohodkov. 

Nesprejemljiva je teza v 6. točki na 28. strani, ki se glasi: »Predvideni 
ukrepi za razbremenitev družbenih obveznosti gospodarstva bodo kljub aktiv- 
nejšemu izvajanju davčne politike povzročili, da bodo globalna razmerja med 
izvirnimi dohodki in obveznostmi nosilca splošne skupne porabe ostala ne- 
izravnana.« To pomeni, da bi letos prvič sprejeli proračun v debalansu. Dajali 
bomo soglasje na instrumentarij za samoupravne skupnosti v takšnem obsegu, 
da te svojih izdatkov ne bodo mogle pokriti. V nadaljevanju se daje recept: 
»Primanjkljaj in morebitne nepredvidene nove obveznosti bomo v letu 1973 
morali pokriti s povečanimi prometnimi davki, z drugimi davčnimi obveznostmi 
prebivalstva, z obveznimi posojili, odlaganjem itd.« 

Ce hočemo v današnji resni situaciji govoriti o resni ekonomski politiki, 
potem mora skupščina zvedeti, kakšni bodo proporci za posamezne sfere po- 
trošnje, za gospodarstvo in za samoupravne interesne skupnosti. Parcialno re- 
ševanje posameznih problemov v enem gospodarskem letu s priložnostnimi 
predpisi ni nobena ekonomska politika, pač pa pristajanje na gašenje požarov. 
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Menim, da takšna politika ni sprejemljiva. To je še en dodaten argument, da 
se sprejme predlog tovariša Česnika. 

Dovolite mi, da povem načelno stališče gospodarske zbornice k politično- 
ekonomski orientaciji v letu 1973. So že znani predpisi, ki bodo naložili gospo- 
darskim organizacijam velike obveznosti za odpravo nelikvidnosti, za okrepitev 
poslovnih skladov, za povečevanje obvezne rezerve. O posledicah vseh teh 
obveznosti za gospodarstvo v letu 1973 danes nihče ne more dati natančne ocene. 

Vsi vemo, da ima slovensko gospodarstvo velike terjatve nasproti gospo- 
darstvu v drugih republikah. Te dubiozne terjatve oziroma odprte terjatve je 
treba odpisovati z učinkom 1. januarja za 12,5%. Ker ne vemo, kakšen je 
gospodarski položaj dolžnikov slovenskih upnikov, je seveda težko določiti 
aktivo slovenskega gospodarstva. 

Ta situacija je zaradi latentne bojazni o manjši prodaji proizvodov v 
prihodnjem stabilizacijskem letu, ko bo likvidnih denarnih sredstev manj, še 
bolj zamegljena. Vprašanje je, kako uresničiti tisto politično priznano načelo, 
ki ga večkrat ponavljamo, da je treba breme stabilizacije sorazmerno porazdeliti 
na vse potrošnike. Gospodarska zbornica je zavzela stališče, da bi zaradi resnosti 
položaja, v katerem bo gospodarstvo, v letu 1973, morali res previdno obrav- 
navati vso splošno potrošnjo, in jo omejiti v okvire možnosti. Vsak, kdor malo 
ekonomsko misli, mora razumeti, da je ozdravitev ekonomike predpogoj za 
hitrejši napredek splošne potrošnje v prihodnjih letih. Zato zbornica podpira 
tista stališča tega dokumenta, ki govore o tem, da se mora akumulacijska 
sposobnost slovenskega gospodarstva v prihodnjem letu povečati. Nismo opti- 
misti, da bi v prihodnjem letu dočakali velik napredek. Vendar je najbrž realna 
zahteva slovenskega gospodarstva, da se obremenitve v letu 1973 ne povečujejo. 
Hvala! 

Predsedajoča Lojzka Stropnik: Hvala! Tovariš Klančnik, prosim! 

Gregor Klančnik: Tovarišica predsednica, tovariši poslanci! Vsem 
nam je več ali manj jasno, da je bil ta dokument želo na hitrico in v zadregi 
sestavljen, sočasno pa nam najbrž mora biti jasno, da smo končno prišli do 
spoznanja, da se nahajamo v zagati, v neki določeni krizi, in dalje do spo- 
znanja, da se je iz te krize končno treba izkopati in resno pristopiti k temu. 
da se iz te zagate rešimo. Ta dokument smo predvčerajšnjim v odboru za 
proizvodnjo in blagovni promet obravnavali tudi s tega stališča. Pri tem smo 
ugotovili, da že nekaj let ugotavljamo slabosti v našem družbenem dogajanju 
in nezadostno učinkovitost samoupravnega sistema ter da je skrajni čas, da 
pristopimo k temu, da postane naš samoupravni sistem in naša samoupravna 
ureditev tudi učinkovita. Menim, da je sedaj najboljša politična atmosfera, da 
končno k temu bolj resno pristopimo. Bodimo bolj iskreni in priznajmo, da 
smo se vsa leta dosedaj obnašali kot pijanec, ki se točno zaveda, da si škoduje, 
ker pije, pa se vendar te slabosti ne more otresti. Vsako leto smo ugotavljali, 
kaj je bilo napak v prejšnjem letu, predvsem smo ugotovili, da se nam kopičijo 
neskladja med proizvodnjo in porabo, med izvozom in uvozom, neskladja med 
ustvarjenim in porabljenim, pa vendar smo vsako naslednje leto napake po- 
pravljali. 

Prepričan sem, da je skrajni čas — verjetno smo pri tem že precej zamudili 
— da končno pristopimo k ustreznemu ukrepanju. Ne zagovarjam tako napisa- 
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nega akta, in niti hitrice, ker smo že dalj časa v takem stanju, pa vendar 
menim, da je treba pristopiti k sprejetju akta. 

Osebno tem prepričan, da akta vsebinsko ne moremo spremeniti. Prepričan 
sem, da je njegova glavna vsebina v tem, da je treba enostavno zmanjšati 
porabo in poiskati vse možnosti, da se poveča ustvarjalnost. Samo z novo ustvar- 
jeno vrednostjo bomo lahko pokrivali to, kar smo do sedaj preveč porabili. 
Zavedati se moramo, da bo zelo težko doseči uskladitev ustvarjene vrednosti 
in porabe, še težje pa bo v prihodnosti pokriti vnaprej porabljeno delo. Kdaj 
naj pristopimo k temu? Že na začetku leta 1973. Menim, da bo 1973. leto 
odločilno leto za nas. 2e večkrat smo govorili o tej odločilnosti, ampak enkrat 
moramo k tej odločilnosti res pristopiti. Ponovno poudarjam in menim, da je 
sedaj taka klima, da k temu lahko pristopimo. Kaj je najbolj delikatno v tem 
aktu? Priznati, da je treba v naslednjem letu osebne dohodke zadrževati na 
letošnji realni vrednosti. Nominalno naj bi se v masi osebni dohodki povečali 
za 14 %, od tega 2'% za povečanje zaposlenosti, ostalih 12% pa ustreza pred- 
videni inflaciji, ki je delno že tako ali tako realizirana in jo bomo samo 
prenesli v naslednje leto. To pomeni, da osebnih dohodkov realno ne bomo 
povečavah. To je po mojem mnenju najtežja odločitev, ampak brez samo- 
odpovedi se ne bomo pozdravih. Tudi alkoholika je treba zdraviti z določenimi 
injekcijami in kdor se temu odpoveduje, ostane pač alkoholik. Skrajni čas je, 
da se odločimo za zdravljenje. Brez preznojitve ne bo rezultatov. 

Kje je glavni problem v osebnih dohodkih? Iz leta v leto smo povečevali 
delež osebnih dohodkov v narodnem dohodku. Po vsej verjetnosti smo pri tem 
že prišli v gornjo mejo, in tudi na tako povečane globale za osebne dohodke 
odpade preveliko število ljudi in zato na enega zaposlenega premalo pride. 
Zaradi tega imamo težavo, ko se primerjamo s sosedi in sosednimi državami. 
Prav zaradi višjih osebnih dohodkov se naši delavci odločajo za zaposlitev 
v inozemstvu. Ze prek 48 000 jih je zaposlenih iz republike Slovenije. To deloma 
vpliva tudi na gibanje osebnih dohodkov pri nas. 

Ne bom sedaj razpravljal o družbeni režiji, ki je nasploh in tudi v gospo- 
darskih organizacijah relativno visoka in zmanjšuje našo reproduktivno in 
tudi konkurenčno sposobnost. To je stvar procesa in to vprašanje bo treba 
enkrat obravnavati. Delitvena razmerja, ki so prikazana na 11. in 25. strani pa 
nekaj pomenijo. V predlogu resolucije me moti to, da se takrat, ko gre za 
stabilizacijo, piše z malimi, ko gre za porabo pa z velikimi črkami. Menim, 
da bi moralo biti ravno obratno, da ko govorimo o stabilizaciji, bi moralo pisati 
poudarjeno, ko govorimo o porabi, pa z malimi črkami. To miselnost moramo 
spremeniti. 

Sem proti odlaganju sprejemanja resolucije. 
Prepričan sem, da bomo resolucijo lahko, če jo bomo še naprej »pacali« le 

z vidika redakcije, izboljšali. Dosegli bomo to, da bomo še naprej razpravljali 
o porabi. Bodite prepričani, da v tem obdobju ne bi veliko govorili o ustvar- 
janju novega dohodka, nove vrednosti, brez katere pa ne bomo pokrivali stvari 
za nazaj. Zato predlagam, da bi ta dokument sprejeli na današnjem zasedanju, 
s 1. januarjem se pa resneje zavzemimo za to, da ga bomo čimbolje realizirali 
in sicer tako, da bo čim manj boleče za vse slovensko gospodarstvo in za vse 
slovensko prebivalstvo. Hvala! 

Predsednik Miran Goslar: Jože Deberšek ima besedo. 
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Jože Deberšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Opozoril bi samo na eno stvar, v dokumentu, ki obravnava globalna razmerja v 
delitvi dohodka v gospodarstvu ter bilanco splošne in skupne porabe v letu 
1973, in sicer pod varianto 3 na strani 15 pod točko d) je zapisano: »V letu 1973 
naj ne bi veljal odlok o prepustitvi sredstev cestnemu skladu SR Slovenije za 
podražitev pogonskih goriv iz leta 1972. Delitev sredstev iz razlike v ceni in od 
prometnega davka na pogonska goriva med cestnim skladom in republiškim 
proračunom v letu 1973 bi bila sorazmerno enaka kot v letu 1972«. 

Tovarišice in tovariši poslanci, opozoril bi samo na naš že sprejeti sklep. 
Menim, da je bil izglasovan na predlog tovarišice Magde Mihelič ali koga 
drugega. To sedaj ni bistveno. Bistveno je, da smo izglasovali sklep, da v letu 
1973 pripadajo vsa sredstva cestnemu skladu oziroma sedaj novi cestni skupnosti 
za urejevanje vprašanj cestnega gospodarstva. Menim, da se od tega ne moremo 
distancirati in da smo zadolženi za to, da ga v letu 1973 izvedemo in ga tudi ta 
predlog, ki je prišel v skupščino, ne bi smel ignorirati. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Avgust Majerič. 

Avgust Majerič: Moja diskusija se navezuje na diskusijo tovariša 
Deberška. Opozoril bi, da po mnenju odbora dopolnilnih virov financiranja 
splošnih potreb, kot so navedeni, obvezna stabilizacijska posojila in davki, 
odložitev dospelih obveznosti in najemanje premostitvenih kreditov in torej 
drugi ukrepi, ne bi mogli že sedaj sprejeti tako kot so navedeni v tej točki d), 
od 2 dalje in spreminjati že sprejetih stališč in odlokov. Za vsakega izmed teh 
stabilizacijskih ukrepov oziroma dopolnilnih virov financiranja bi moral izvršni 
svet predložiti posebne odloke, o katerih naj bi skupščina razpravljala. Menim, 
da so to verjetno preširoka pooblastila v tem dokumentu in da ne bi bilo 
umestno, da bi že v naprej takšne določene obveznosti sprejeli. O tem bi morali 
resno razmisliti sedaj, ko te stvari sprejemamo. Ce se spomnite, je bila takrat 
velika borba prav v vseh odborih skupščine in sicer v tem smislu, naj bi se že 
v letu 1972 ta odstopljena sredstva namenila za ceste. O tem smo mnogo 
razpravljali in izvršni svet je rekel, da je umestno, da to letos sprejmemo, in da 
bomo prihodnje leto že kaj drugega naredili. Da je bilo res tako, se vidi že iz 
tega dokumenta. Zato vztrajam pri tem stališču, sočasno pa me moti tudi to, 
da prav pri tej delikatni točki dnevnega reda tisti člani izvršnega sveta, ki bi 
to morali slišati, niso tukaj. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Glede na dosedanjo razpravo se bom še 
sam oglasil in bi svetoval izvršnemu svetu, da morda drugi odstavek 6. točke na 
strani 28, ki govori o pokrivanju primanjkljajev in morebitnih novih obveznosti, 
dejansko formulira bolj ohlapno v tem smislu, da bo pač treba v teku leta 
reševati te stvari z dodatnimi ukrepi, ne da bi jih naštevali. Kadar bo izvršni 
svet ocenil za potrebno, jih bo pač predložil in o njih bo skupščina razpravljala. 
Jaz bi to svetoval zato, da se izognemo eventualnim že povsem točno odrejenim 
smerem, ki so najmanj, kar lahko rečem, vprašljive. Morda so še nekatere. 
Skratka, svetoval bi, da ta odstavek izvršni svet morda preformulira v smislu 
malo bolj okvirne formulacije, ki ne bi bila tako sporna kot predlagana, 
upoštevajoč dosedanjo diskusijo. 

Tovariši poslanci, v celoti podpiram to, kar je rekel tovariš Klančnik in 
sicer, da ničesar ne bomo pridobili, če sedaj odložimo za en mesec to razpravo. 
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Imejmo potrpljenje in bodimo pripravljeni na to, da ta dokument danes 
sprejmemo. Kajti kot ste videli, vse te spremembe, ki so z velikimi črkami na- 
pisane, pomenijo, da je izvršni svet v največjem delu upošteval amandmaje. Ni 
umestno, da sedaj izvršni svet kritiziramo, ker je vnesel stvari že v nov tekst. 
Ves tekst je zaradi tega bolj pregleden, kot če bi ga imeli y posebej napisanih 
amandmajih. Menim, da ni ustreznih vsebinskih razlogov za to, da bi stvari 
vlekli v nedogled. 

Rado Pušenjak ima besedo. 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Preden smo 
šli na referendum o združevanju zdravstvenega zavarovanja kmetov in delavcev, 
smo imeli sestanke po vseh delovnih organizacijah in vseh krajevnih skupnostih. 
Ob tej priliki smo predložili volivcem bodoče izračune po integraciji. Ponekod 
se je ugotovilo, da bo ta integracija bremenila delavce, ker bo treba zvišati 
prispevek za zdravstveno zavarovanje za 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 in 0,6 ®/o. 'To je bil 
pogoj, da so delavci in kmetje pristali na integracijo. To je treba na vsak 
način priznati. Zato besedilo na str. 26 ni dovolj precizno, ker naj bi se vsem 
povišalo za 12,5%. Menim, da to ni v redu in ne more biti v redu. To se pravi, 
stvar le ni tako preštudirana, kot bi morala biti. To je ena pripomba. 

Nadalje imam pripombo v zvezi z usklajevanjem pokojnin, o čemer je 
govora na strani 18. Menim, da ne bi smeli že kršiti zakona, ki ga bomo danes 
sprejeli. Torej zakon o pokojninskem zavarovanju bi morali dosledno izvajati, 
ne pa ga že prvi dan kršiti. Predlagam, da se to besedilo na strani 18 uskladi 
z besedilom, ki bo danes sprejeto v zakonu. 

Seštel sem strani, ki smo jih danes' dobili na mizo in ugotovil, da smo 
prejeli 140 strani. Rad bi poznal poslanca, ki sledi razpravi, da bi 140 strani 
prebral. Tudi jaz tega prebrati nisem mogel, tudi tega pomembnega akta ne. 
Menim, da niso ustvarjeni pogoji, da bi danes ta akt sprejeli. Ta akt je treba 
malo bolj resno obravnavati in sem za to, da se ta akt sprejme na naslednji seji. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Tovariš Novinšek 
ima besedo. 

Jože Novinšek: Tovariši poslanci! Verjetno bi bilo prav, če bi upo- 
števali določene okolnosti pri nastajanju tega dokumenta. Sele v zadnjem času 
so nastajale določene odločitve za nekoliko rigoroznejši nastop na področju 
splošne in skupne porabe. Vemo, da tudi v zvezni skupščini šele sedaj sprejemajo 
določene ukrepe. Zato je tudi razumljivo, da so določene formulacije na 
hitrico nastale. Menim pa, da se te stvari dajo brez kakšnega velikega napora 
izboljšati. 

Drugo je vprašanje, ki je že bilo postavljeno in sicer ali obsega ta do- 
kument osnovne komponente, se pravi, vogalne kamne politike za naslednje 
leto. Menim, da je treba na to vprašanje odgovoriti pritrdilno. Ta dokument 
vsebuje globalni model naše ekonomske politike. Zanj se moramo odločati. 

Nadalje dokument obravnava odnos do obremenitev gospodarstva, to se 
pravi do davkov in prispevkov, ki jih plačuje gospodarstvo, prisotne pa so tudi 
kvantifikacije. Predvideva se 7 % povečanje v primerjavi z letom 1972. To je 
odraz dosedanje konstrukcije na zvezni ravni oziroma teh omejitev, upoštevajoč 
dosedanje dogovore v okviru predsedstva kot nam je znano. Torej doseženo je 
soglasje, da gremo v tak način planiranja. Nekatere manjše spremembe v bistvu 
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ne morejo vplivati na planirano globalno politiko. Za tako politiko se je pač 
treba odločiti. Ta je bistvena in bo vplivala na izvirne dohodke vseh nosilcev 
splošne in skupne porabe, vključno na republiški proračun. 

Menim, da je v dokument vgrajena komponenta tako imenovanega spod- 
njega minimuma nujnih potreb. V situaciji zaostrene splošne in skupne porabe 
smo morali postaviti nek limit, hkrati pa smo, to je bilo v ekspozeju rečeno, 
nakazali možnosti, da se lahko s samoupravnimi sporazumi, pogodbami in 
drugimi načini, krijejo tudi večje nujne potrebe. Ali gre za nujne potrebe, bodo 
ugotavljali financerji. Če bi še naprej analizirah dokument, bi lahko ugotovil, 
da vsebuje bistvene komponente. 

Vse te smernice bodo morale najti izraz v konkretnih predpisih, ki bodo 
prav tako morali vsebovati dodatne kvantifikacije in argument. Umestno bi 
bilo, da se da izvršnemu svetu možnost, da pristopi k tej drugi fazi, ki bo 
bistvena in ki bo opredelila dimenzije tega našega ravnanja v prihodnjem letu. 
Poudarjam, da bi bilo zelo koristno, če bi pri pripravljanju teh predpisov že 
imeli vaša stališča, če hočemo čimprej v januarju speljati celoten zakonodajni 
postopek in postaviti vse nosilce družbenih sredstev v jasen položaj, da bi na 
tej osnovi gradili svoje programe, se usmerili v notranjo racionalizacijo in v 
iskanje tistih rešitev, ki bodo zagotavljale realizacijo svojih programov, seveda 
v takih materialnih pogojih, kot pač bodo v letu 1973. 

V zvezi s pripombo na strani 28 menim, da je sprejemljiva »ohlapnejša« 
formulacija v resoluciji. V bistvu pa ne gre za ohlapnejše formulacije, gre za 
to, da rečemo, v katerih smereh so dane možnosti razvoja in da bomo iskali 
praktične rešitve za pokrivanje najnujnejših potreb. Menim, da je predlagana 
formulacija sprejemljiva, ker v gradivu zavoda za plan tako ali tako ni mišljeno 
kot neka dokončna dispozicija novih virov, oziroma možnosti za premostitev 
teh problemov. V tem gradivu je nekoliko širši repertoar možnosti pokrivanja 
eventualnih deficitov. Gradivo ima bolj delovni značaj, pri tem pa je treba 
upoštevati tudi to, da je bil ves tisti repertoar pisan v fazi, ko so bili zamišljeni 
tudi s strani federacije najostrejši ukrepi za splošno in skupno porabo. 

Presodili bomo tudi možnosti in potrebe ter program na področju cest in 
soočili vse potrebe z možnostmi. Toda glede na dosedanji razvoj lahko ugoto- 
vimo, da tiste ostrine ni, da imamo nekaj več manevrskega prostora. Izvršni 
svet bo, ko bo dokončno te materialne razmere opredelil, predlagal konkretne 
predpise, o katerih boste seveda odločali. 

Verjetno bi bilo prav, če bi se potrudili in zboljšali resolucijo ter jo danes 
sprejeli, da bi tako izvršni svet imel določeno usmeritev pri pripravljanju pred- 
pisov in ukrepov, ki bi jih morali čimprej sprejeti v mesecu januarju. Hvala 
lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo? (Nihče.) Odrejam četrt ure od- 
mora. 

(Seja je bila prekinjena ob 15.30 in se je nadaljevala ob 16.10.) 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo razpravo k 6. točki dnev- 
nega reda. Kdo želi besedo? (Nihče.) Razčistimo najprej amandmaje. Ostala sta 
samo še amandma Ivana Krefta in Franca Svetelja. Ali je še kakšen amandma, 
ki ni usklađen? Tovariš Forte, ali je vse usklađeno? Ali ni več amandmajev? 
(Ne.) Besedo ima Jože Novinšek, predstavnik izvršnega sveta. 
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Jože Novinšek : Kar zadeva smernice, smo sedaj v okviru izvršnega 
sveta zavzeli enako stališče kot prej in sicer, da bi bilo prav, da bi smernice 
sprejeli, da bi tako omogočili vsem področjem splošne in skupne porabe, da bi 
na podlagi usmeritev pripravili svoje programe, uokvirjene v te možnosti, in 
iskali tiste rešitve, ki so potrebne, da bi razrešili te probleme. 

Kar zadeva republiko, moram omeniti, da se pripravljajo predpisi, ki bi jih 
morali sprejeti v januarju. V zvezi s pripombo na 6. točko na 28. strani smo 
sklenili, da predložimo pismeni amandma v tem smislu, kot je tovariš predsednik 
nakazal, da se širše nakažejo možnosti pokrivanja primanjkljaja ali eventualnih 
neizogibnih novih obveznosti. Treba bi bilo nekoliko spremeniti tudi prejšnji 
odstavek in sicer: za republiški proračun in za posege oziroma izravnave v 
gospodarstvu. Razumljivo je, da bo za vsakršno rešitev predložen ustrezen 
predpis. Ne bi pa tam podrobno naštevali vseh posameznih virov za pokrivanje 
eventualnega primanjkljaja. 

Dalje predlagamo, da se iz predstavnikov izvršnega sveta in skupščine 
ustanovi redakcijska komisija, ki bi pregledala celoten material in izvršila 
redakcijske popravke. Sami boste odločili, ali bi ta dokument sprejeli kot 
resolucijo, saj bi v smislu razprave tovariša Cesnika tako dobili s pravnega 
vidika bolj čvrst dokument. 

Kvantifikacije, ki jih vsebuje dokument, so le orientacija, kajti v določeni 
meri smo odvisni od ukrepov, ki jih bo sprejela skupščina. Ali bo prišlo do 
določenih sprememb v teh kvantifikacijah in predvidenih obveznostih gospo- 
darstva, je sedaj težko reči. Toda to niti ni bistveno, ker moramo tako ah tako 
delati predpise za vsako posamezno področje. Kvečjemu lahko pride do ne- 
katerih izboljšanj oziroma do tega, da damo več manevrskega prostora po- 
kojninskemu zavarovanju. 

Nadalje 'menimo, da bi morali še naprej vztrajati na intenzivni pripravi 
vseh potrebnih dokumentov in bi nam časovna zamuda lahko le škodovala. 

Po našem amandmaju naj bi se 6. točka na strani 28 glasila takole: »Pred- 
videni ukrepi razbremenitev družbenih obveznosti gospodarstva bodo kljub 
aktivnejšemu izvajanju davčne politike povzročili, da bodo globalna razmerja 
med izvirnimi dohodki in obveznostmi iz republiškega proračuna in posebnega 
računa za posege in izravnave v gospodarstvu ostala neizravnana.« In dalje, 
drugi odstavek: »Možnosti za kritje primanjkljajev in morebitnih novih ne- 
predvidenih neizogibnih obveznosti v letu 1973 bo treba iskati v dodatnih 
ukrepih, ki pa ne bodo pomenili dodatnih davčnih obveznosti gospodarstva in 
z odlaganjem nekaterih obveznosti.« 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima 
Gregor Klančnik. 

Gregor Klančnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Najprej se 
moram opravičiti, ker na odboru za proizvodnjo in blagovni promet nisem 
sodeloval in nisem točno vedel, kateri amandmaji so bili obravnavani. Sedaj 
sem dobil dva amandmaja, ki pa nista bila v odboru obravnavana. Gre za 
amandma Franca Svetelja, ki govori samo o tem, da je treba poleg struktu- 
ralnega izboljševanja pri naložbah upoštevati tudi učinkovitost naložb. Menim, 
da je to razumljivo in da lahko tak amandma sprejmemo. Amandma tovariša 
Krefta pa govori o tem, da bi morali zaradi nevarnosti fluktuacije drugače 
tretirati zamrznitev osebnih dohodkov za nerazvita področja. Tovariš Kreft 
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navaja: »Glede na to, da je zaradi delne zamrznitve osebnih dohodkov priča- 
kovati okrepljeno fluktuacijo predvsem v manj razvitih območjih, je predvideti 
nujne ukrepe, ki bodo omilili ta pojav, ki lahko zavre komaj začeti hitrejši 
razvoj omenjenih območij.« To razumem tako, da je to ozko povezano z za- 
mrznitvijo osebnih dohodkov za ta in za druga področja. Morda je potrebna 
drugačna obrazložitev. Opozoril bi samo na to, da smo predvčerajšnjim na seji 
obravnavali problem zamrznitve ne zaradi tega, da bi se o njej opredeljevali, 
ker se ne moremo, saj gre za zvezni predpis, pač pa smo ugotovili, da vsaka 
zamrznitev nekaterega bolj drugega pa manj prizadene, odvisno od trenutne 
ravni osebnih dohodkov posameznih dejavnosti in da ta zamrznitev ali za- 
mrznitev cen vedno tako deluje. Zato se nismo mogli spuščati v razpravo o tem, 
ali je tako prav ali ne, ker gre za zvezni predpis, pač pa smo tudi ugotovili, 
da bo to prav gotovo vplivalo tudi na gibanje osebnih dohodkov na drugih 
področjih, kjer zamrznitve ni. Menim, da je ta resolucija glede tega vprašanja v 
precejšnji meri jasna. Če smo ugotovili, da se lahko global osebnih dohodkov 
poveča samo za 141,1 /o ali nominalno na enega zaposlenega za 12 °/o, to pomeni, 
da se realno osebni dohodek ne povečuje, in da imamo zelo malo manevrskega 
prostora za zboljševanje notranje strukture delitve povsod, in tudi v gospo- 
darstvu. Kot primer navajam, to je jasno razvidno iz statistike, da je ob tem, 
da so poprečni osebni dohodki v Sloveniji višji kot v katerikoli republiki in tudi 
višji kot v SR Hrvaški, poprečni osebni dohodek delavca v industriji v Sloveniji 
nižji kot je na Hrvaškem. To kaže in opozarja na to, da bi morali v prihodnosti 
na področju zboljševanja strukture delitve osebnega dohodka iskati tudi mož- 
nosti, da industrijski delavec ne bo zaostajal glede višine osebnega dohodka. 
To pomeni, da bodo tudi na področju gospodarstva problemi, ki jih bo pa spričo 
relativno majhnega manevrskega prostora težko reševati. Zavedati se moramo, 
da je osebne dohodke zelo težko regulirati tako, da se nekaterim realno znižu- 
jejo. Ce gre za višje sfere, bomo to vsi odobravali, ker menimo, da je tak 
ukrep možen, ne bomo pa s tem veliko privarčevali za to, da bi pri tem veliko 
pridobile srednje in nižje sfere. To pomeni, da je pri takem načrtovanju ta 
problem prisoten in sicer ne samo za področja, za katera velja zvezni predpis 
o maksimiranih in zamrznjenih osebnih dohodkih, temveč tudi na drugih pod- 
ročjih in to v prvem polletju naslednjega leta. Tega se moramo zavedati. Zato 
se nismo mogli opredeljevati, ali je treba na primer sodstvo, kot je bilo za- 
htevamo ah neko drugo dejavnost izločiti iz zamrznitve. O problemu 
neskladja osebnih dohodkov se bomo lahko opredelili šele takrat, ko bodo 
osebni dohodki sproščeni. Važno pa je, katere dejavnosti so pravočasno zvedele, 
na kakšni ravni se bodo osebni dohodki v prihodnjem letu lahko gibali in so 
zato pravočasno osebne dohodke povečale. Ne glede na to, ali gre za SDK ali 
kogarkoli, prizadeto organizacijo bi morali za tako ravnanje vsaj politično 
obsoditi, saj je povzročila dodatno neskladje in nejevoljo. Ne govorim v imenu 
odbora, pač pa v lastnem imenu, zato menim, da se zbor o obeh amandmajih 
lahko odloči. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Ivan Kreft ima besedo. 

Ivan Kreft: Jaz sem v glavnem prej res omenil samo kulturne in 
prosvetne delavce. Navedel bom konkreten primer iz radgonske občine. Imamo 
podjetje »Elrad« in podjetje »Radensko«, katerima dolgujejo trgovci okrog 5 
milijard starih dinarjev. Od teh 5 milijard bo sedaj trgovcem 12,5,0/o sredstev 
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odpisano. Ne zaradi zamrznitve osebnih dohodkov, ampak zaradi takega pred- 
pisa, ima tisti, ki je skupnost leta in leta izkoriščal, še v stabilizacijski dobi 
možnost, da se mu odpiše 12,5Ker nastane tako problem osebnega dohodka 
pri najboljših delovnih organizacijah, sem želel, da te ta stvar nekako uredi 
vsaj za nerazvita območja. 

Tovariš Klančnik je prej omenil SD(K. V naših skupščinskih informacijah 
je iz članka »Večernih novosti« razvidno, da so številna beograjska podjetja in 
tudi ustanove kot ustavno sodišče — obtoženi, da so kršili ukrep o zamrznjenju 
cen, preden je sploh bil uveljavljen. Tovariši, na ta način stabilizacije ne 
moremo uveljavljati. 

Predsednik Miran Goslar: Pričakoval sem, da bo kdo kaj rekel, in 
če nihče, sem prisiljen, da sam nekaj rečem o tem, da ni jasno, kaj hočeš s tem 
amandmajem. Sedaj si pojasnil, da ne gre za ... 

Ivan Kreft (iz klopi): Gre za eno in za drugo. Ampak da bi na dva 
načina zamrzovali osebne dohodke, o tem se nismo dogovarjali. 

Predsednik Miran Goslar: Kar zadeva zamrznitev osebnih dohodkov 
imamo verjetno zelo različna mnenja. Tudi jaz imam svoje mnenje o tem. Toda 
to je zvezni predpis, ki nima prav nobene zveze s tem, s katerimi ukrepi naj 
mi omilimo ta pojav, ko je pričakovati okrepljeno fluktuacijo, predvsem v manj 
razvitih območjih. Prvič je vprašanje, če je to res, da bo predvsem v manj 
razvitih območjih fluktuacija večja. Ce bo, bo samo zato, ker se od tam več ljudi 
zaposluje v inozemstvu. 

To, kar si govoril glede 12,5% odpisa za terjatve prek 90 dni, velja v 
Sloveniji in v Jugoslaviji za vse gospodarske organizacije. Zakaj bi tu kon- 
kretno »Radenska« bila v posebnem položaju? Zato, ker je tam locirana? Tega 
ne razumem. Kako naj sedaj republika to omeji s posebnimi ukrepi. Prosim, 
povej, kateri naj bo ta ukrep. 

I v a n Kreft: Umikam amandma. 

Predsednik Miran Goslar: Nikar. Poslušaj, kadar nekaj sprejemamo, 
moramo vsaj vedeti, kaj hočemo. Ti bi moral pojasniti, kaj hočeš z amandmajem 
doseči. Preprosto ne razumem. Ce ga kdo drug razume, naj pove. 

Kar zadeva zaposlovanje v inozemstvu ti veš, bomo o tem problemu na 
zborih kompleksno razpravljali. Nekatere komisije so ustrezno gradivo že obrav- 
navale in sicer komisija za mednarodne odnose in komisija za družbeno nad- 
zorstvo. V kratkem bo to obravnavano tudi na odboru za družbenoekonomske 
odnose. Skupščini bomo predložili posebna stališča o tem problemu. Ne vem, 
katere ukrepe bi sedaj lahko sprejeli za omilitev tega pojava. 

Ivan Kreft (iz klopi): Ukrepe na področju stanovanjske gradnje, saj 
stanovanj ni. 

Predsednik Miran Goslar: Vem. Ali to pomeni, da se zavzemaš za 
poseben fond, ki bo gradil stanovanja na nerazvitih območjih. Ne želim, da bi 
umaknil amandma pod vplivom moje razprave, ker ne nastopam kot' pred- 
sednik, ampak kot razpravljalec. Rad bi, da pojasniš, kaj misliš pod nujnimi 



51. seja 77 

ukrepi, morda bi katerega lahko sprejeli, če ne, pa res nima smisla, da za to 
glasujemo. 

Ivan Kreft (iz klopi): Solidarnostni sklad za stanovanjsko graditev. 
Sicer pa svoj amandma umikam. 

Predsednik Miran Goslar: Sedaj umikaš amandma zato, ker midva 
diskutirava. Ne zahtevam, da umakneš amandma. 

Ivan Kreft (iz klopi): Amandma umikam, zaradi tega, ker vidim da ni 
rešitve, ker mu ne moremo ... 

Predsednik Miran Goslar: V redu. Umikaš. Zeli še kdo besedo. 
Tovariši poslanci, ali se strinjate s tem, da izvolimo redakcijsko komisijo, ki bo 
pregledala ves tekst, in da jo pooblastimo za redakcijske spremembe teksta, ki 
bi ga izglasovali, pri čemer naj upošteva tudi pripombe tovariša Cesnika. Pred- 
lagal bom, da ga izvolimo v to redakcijsko komisijo. Opozarjam pa, da redak- 
cijska komisija ni pooblaščena za vsebinske spremembe. V redakcijsko komisijo 
predlagam: od izvršnega sveta tov. Novinška in Florjančiča, poleg tega pa Janka 
Cesnika, Magdo Mihelič in Jožeta Dernovška. (Nekdo iz klopi: Kaj pa enotni 
zbor?) 

Menim, naj bi enotni zbor izvolil 3 poslance v komisijo. Ce bo enotni 
zbor izglasoval še druge amandmaje, bomo morali iti na usklajevanje, če gre 
za vsebinske razlike. So sprejeli kaj amandmajev? (Nekaj!) O tem bomo še 
obveščeni. 

Imamo samo amandma Franca Svetelja k točki 6 na strani 15, s katerim 
predlaga, da se na strani 15 v točki 6 smernic doda nov stavek za sedanjim 
besedilom, ki naj bi se glasilo: »Nosilci investicijskih odločitev morajo skrbeti 
za večjo gospodarnost naložb in za racionalnejšo porabo investicijskih sredstev 
v gospodarskih in družbenih dejavnostih.« Je jasno? Kdor je za amandma, naj 
glasuje! (47 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? 
(1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je amandma Franca Svetelja sprejet. 
Potem imamo amandma izvršnega sveta k točki 6 na strani 28. Bom še 

enkrat prebral to, kar je prej prebral tovariš Novinšek. Namesto celotnega 
teksta te 6. točke bi sledilo naslednje besedilo: »Predvideni ukrepi razbre- 
menitev družbenih obveznosti gospodarstva bodo kljub aktivnejšemu izvajanju 
davčne politike povzročili, da bodo globalna razmerja med izvirnimi dohodki 
in obveznostmi iz republiškega proračuna in posebnega računa za posege in 
izravnave v gospodarstvu ostala neizravnana. Možnosti za kritje primanjkljajev 
in morebitnih novih nepredvidenih in neizogibnih obveznosti v letu 1973 bo 
treba iskati v dodatnih ukrepih, ki pa ne bodo pomenili dodatnih davčnih 
obveznosti gospodarstva in v odlaganju nekaterih obveznosti.« 

Kdor je za, prosim, da glasuje! (52 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.) 

Ugotavljam, da je amandma izvršnega sveta k točki 6 sprejet. 
Imamo še kaj amandmajev? (Ne.) Glasujemo o smernicah družbenoekonom- 

ske politike v celoti. Menim, da v redakcijo spada tudi naslov. Lahko je 
drugačen. Akt se lahko imenuje resolucija, če se bodo člani komisije tako 
dogovorili. 
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Kdor je za dokument, naj glasuje! (50 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci.) 

Smernice so sprejete, vendar jih bomo morali najbrž še usklajevati z enot- 
nim zborom. 

Na glasovanje nisem dal sestava redakcijske komisije. Menim, da ste se 
t! predlogom strinjali. Ima kdo kakšen ugovor? (Ne.) Sprejeto! 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na usklajevanje različno 
sprejetega besedila v republiškem, gospodarskem in socialno-zdravstvenem zboru 
glede zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

V smislu 314. člena poslovnika skupščine smo imenovali skupno komisijo 
z nalogo, da pripravi predlog za uskladitev spornih členov. 

Poročilo komisije ste prejeli. Iz njega je razvidno, kaj predlaga. Morda 
bo še predsjednik komisije ali pa poročevalec dal uvodna pojasnila. Magda 
Mihelič je poročevalec. 

Magda Mihelič (iz klopi): Tovariš predsednik! Ker so vsi poslanci 
prejeli poročilo, menim, da ni treba dati dodatnega pojasnila. 

Predsednik Miran Goslar: Niso ga vsi prebrali. Mislim, da niti 
ni potrebno, da ga bereš, pač pa, da samo opozoriš na glavne stvari. 

Magda Mihelič: Komisija, ki je bila imenovana od republiškega, 
socialno-zdravstvenega in gospodarskega zbora, je zasedala dvakrat. 

Bistveni členi, ki niso bili usklađeni, so bili 23., 42. in 108. člen. Ostali členi 
niso bili tako zahtevni za uskladitev in smo jih lahko uskladili. Največji 
problem in dilema je bil 23. člen. Po dveh maratonskih sejah smo se končno 
odločili in predložili obema zboroma naslednje besedilo 23. člena: Prosim, ali 
naj k vsem členom čitam obrazložitev? (Ne.) Ni potrebno? 

Pri 23. členu je bila osnovna dilema, ali naj se ta člen črta in celotno 
urejevanje zaposlitve upokojencev ureja z davčnim sistemom. Drug predlog je 
bil, da ostane predlagano besedilo 23. člena. Tretji predlog pa je bil, da se 
besedilo 23. člena spremeni in da se v zakonu samem ne določi omejevanja 
pokojnin ponovno zaposlenim upokojencem, temveč da naj bo to stvar poseb- 
nega družbenega dogovora. 

Sprejeta je bila tretja varianta, s katero se je danes zjutraj strinjala tudi 
skupna komisija, ki je bila predlagatelj zakona. Ta tretja varianta se glasi: 
prosim, če vzamete v roke pokojninski zakon, da bi lahko sledili. 

Besedilo prvega odstavka tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Upoko- 
jencu, ki je uveljavil starostno pokojnino s pokojninsko dobo 40 let (moški) 
oziroma 35 let (ženska) pa je ponovno stopil v delovno razmerje, začel opravljati 
samostojno dejavnost ali začel delo na podlagi pogodbe o delu, se pokojnina 
izplačuje nezmanjšana, če njegova pokojnina in dodatni dohodek skupaj ne 
presegata dvojnega zneska poprečnega osebnega dohodka vseh zaposlenih iz 
prejšnjega leta v SR Sloveniji. Ce presegata to mejo, se za ta čas izplačuje le del 
pokojnine, ki je odvisen od višine skupnega dohodka upokojenca in od razmerja 
med višino pokojnine in višino dodatnega dohodka, vendar pokojnina ne sme 
biti zmanjšana za več kot 50 "/o. Z družbenim dogovorom, ki ga sklenejo 
skupnost, izvršni svet skupščine SR Slovenije, republiški svet Zveze sindikatov 
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Slovenije, gospodarska zbornica SR Slovenije in republiška skupnost za za- 
poslovanje, se določi način zmanjševanja pokojnin.« 

Drugi in četrti odstavek tega člena se črtata. V prehodnih določbah pa se 
mora na ustrezno mesto vnesti še naslednja določba: »Družbeni dogovor iz 
23. člena tega zakona mora biti sklenjen do 31. marca leta 1973.« 

Predstavniki zborov, člani te komisije, so se končno zedinili glede tega 
besedila, misleč, da bodo s tem vendarle rešili sporni 23. člen. 

K 12. členu naj se sprejme amandma zakonodajno-pravne komisije skup- 
ščine SR Slovenije, tako da se sedma točka tega člena glasi: »dokler imajo 
zavarovanci, ki so zaradi nege otroka prekinili delovno razmerje, otroka, ki še 
ni star 15 let ali starejšega otroka, ki mu je zaradi popolne in trajne nezmož- 
nosti za delo potrebna tudi stalna postrežba in pomoč, ali zavarovanka, dokler 
ima tri otroke, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev in uživanje družinske po- 
kojnine.« 

Komisija se je odločila, da mora socialno-zdravstveni zbor k 24. členu 
sprejeti amandma, katerega smo sprejeli mi. 38. člen pa naj ostane tak, kot ga 
je predlagal predlagatelj. Amandma, ki smo ga sprejeli naj bi se torej anuliral. 

Glede 42. in 148. člena predlaga komisija, da se amandma, ki ga je socialno- 
zdravstveni zbor sprejel, ne sprejme in sicer, da se v pokojninsko dobo šteje 
tudi vojaški kadrovski rok. K 91. členu mora socialno-zdravstveni zbor sprejeti 
amandma, ki ga je republiški zbor že sprejel. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Kdo želi besedo? Lahko glasujemo? Gla- 
sujemo samo o 12., 23. in o 38. členu. Pri 12. členu gre za novo besedilo 7. točke. 
To imate na prvi strani spodaj. Pri 23. členu gre za nov prvi odstavek in za 
prehodno in končno določbo glede roka za sklenitev družbenega dogovora. 
Pri 38. členu gre pa samo za črtanje besedice »do«. Je jasno? (Da.) Lahko 
glasujemo skupaj? (Lahko!) 

Kdor je za predlog komisije, naj glasuje! (51 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Potrdili smo predloge komisije k 12., 23. in k 38. členu. 

Ce dovolite, bi se vrnili k 6. točki dnevnega reda, to je k pred- 
logu smernic družbenoekonomske politike in razvoja SR Slovenije v letu 1973. 

Dobil sem pismo predsednika enotnega zbora v zvezi s smernicami za leto 
1973. V pismu ne piše, ali so sprejeli amandma izvršnega sveta. Oni so sprejeli 
amandma poslanca Jurija Pirša k strani 13. Prosim, če vzamete v roke smernice. 
Stran 13, nov drugi odstavek naj bi dobil še en stavek, ki bi se glasil takole: 
»SR Slovenija mora do konca 1973. leta definirati prometno politiko na območju 
republike in v njenem okviru rešiti tudi sistem financiranja prometne infra- 
strukture.« 

To bi bil amandma k drugemu odstavku na strani 13. Tu piše stran 12, 
točka 3 — staro besedilo. Drug amandma, ki so ga sprejeli, pa se nanaša na 
zadnjo stran tega dokumenta, to se pravi na 35. stran. V tretji vrsti se med 
besedi »pooblastil« in »sprejmejo« doda besedica »takoj«, tako da se bo ta del 
stavka glasil: »in zakonskih pooblastil takoj sprejmejo akcijske programe.« Je 
jasno, za kaj gre? 

Lahko glasujemo o teh amandmajih skupaj? (Da.) 
Kdor je za, naj glasuje! (51 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) 

Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) 
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Ugotavljam, da so amandmaji enotnega zbora sprejeti, in sicer k strani 
13 in k strani 35. 

Predlagam, da se vrnemo na 3. točko dnevnega reda. 
Medtem ste dobili besedilo na mizo. Gre za prekvalifikacijo predloga za 

izdajo ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnih amandmajev XX do XLI v predlog tega ustavnega zakona 
oziroma za naše soglasje k temu predlogu. To se pravi, da bi zvezna skupščina 
že lahko sprejela zakon kot predlog, kolikor bi mi sprejeli takšno dikcijo odloka, 
ki ste ga sedaj dobili na mizo. Vsebinsko gre za isto stvar, le da gre za zadnjo 
fazo. 

Zeli kdo razpravljati glede hitrejšega postopka? (Ne.) 
Lahko glasujemo o predlogu odloka? (Da.) Kdor je za, naj glasuje! (52 

poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 
Ugotavljam, da je odlok o soglasju k predlogu zvezne skupščine za spre- 

membe in dopolnitve ustavnega zakona za izvedbo zveznih ustavnih amand- 
majev XX do XLI sprejet. (Vodstvo seje prevzame podpredsednica zbora Lojzka 
Stropnik.) 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Prehajamo na 9. točko dnev- 
nega reda, na predlog zakona o uporabi dela dohodkov izločenih na po- 
sebne račune v letu 1972, ki ga je skupščini Socialistične republike Slovenije 
predložil izvršni svet. 

Izvršni svet predlaga, da skupščina obravnava predlog zakona v smislu 
294. člena poslovnika po skrajšanem postopku. Ima kdo pripombe k takemu 
postopku? (Ne.) 

Če nihče, menim, da je postopek sprejet in pričenjam razpravo o predlogu. 
Kdo želi besedo? Tovariš Florjančič. 

Jože Florjančič: Tovarišica podpredsednik, tovariši poslanci! Ne že- 
lim obrazlagati predloga zakona. Želim vas samo seznaniti z argumenti, ki so 
vodili izvršni svet, da ni v pripravo predloga zakpna vključil tudi občino Tolmin, 
ko sedaj zavrača amandmaje odbora za finance in proračun republiškega zbora. 

Obseg katastrofalnih poplav in neurij v letu 1972 je bil v Socialistični 
republiki Sloveniji izjemno visok. Od tega je po uradnih podatkih pretežni del 
škode bil prav na območju v zakonu določenih desetih občin — prek 80 %>. 
Skupščina Socialistične republike Slovenije je z več zakoni in odloki letos, ko je 
opredeljevala obseg pomoči, navajala kot območje, ki je bilo najbolj prizadeto, 
prav teh 10 občin, ki so navedene tudi v zakonu. Te občine so tudi tiste, ki so v 
Socialistični republiki Sloveniji v letošnjem letu v zvezi z odpravo in omilitvijo 
posledic škode odpisale nekatere davke, zlasti davke iz kmetijstva, katerih 
uporaba v letu 1972 ni limitirana. Obseg škode po poplavah in neurjih na 
drugih območjih Slovenije je bil prav gotovo tudi znaten, ne pa katastrofalen 
v taki meri, kot prav na območju, katerega obravnava zakon. Zato je izvršni 
svet odklonil zahtevo več drugih občin, ki so jo nanj naslovile, in sicer občine 
Trebnje, Ravne, Velenje, Šmarje, Krško, Sevnica in Tolmin 

Ne negiramo težav, ki so nastale v teh občinah pa tudi v drugih občinah 
Socialistične republike Slovenije v zvezi z letošnjimi neurji in poplavami, 
vendar menimo, da gre za bistvene razlike med v zakonu navedenimi občinami 
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in drugimi občinami, in tudi za pomembne razlike med samimi občinami, katere 
sem sedaj navajal. 

Prav tako bi želel republiški zbor spomniti, da smo v mesecu oktobru, ob 
priliki podražitev nekaterih življenjskih dobrin, sprejeli zakon, s katerim smo 
za obveznosti iz naslova kompenzacij za kruh, glede na to, da smo ceno zadržali 
do prvega januarja, usmerili v ta namen presežke, zbrane na podlagi zakona 
o imobilizaciji letošnjih dohodkov splošne in skupne porabe. 

Prav tako želim obvestiti, da smo v mesecu decembru, konkretno v prejš- 
njem tednu, s službo družbenega knjigovodstva dosegli sporazum, da bo sodne 
takse na nivoju občinskih skupščin v letošnjem letu obravnavala na republiškem 
nivoju, ker smo v februarju v skupščini sprejeli zakon o drugačni delitvi sodnih 
taks v Socialistični republiki Sloveniji in je razlika med realiziranimi dohodki 
sodnih taks v letu 1972 in letu 1971 na območju posameznih občinskih skupščin 
bistvena in nerealna in zato neprimerljiva. Zato za nas iz teh dveh razlogov ni 
pomembno ali dosegamo z zveznim zakonom predpisan limit 50'% možnosti 
uporabe teh sredstev na nivoju republike ali ne. Zlasti zaradi tega, ker imamo 
po podatkih službe družbenega knjigovodstva, ob neupoštevanju korekcij, ki 
sem jih navajal, izločenih do 15. decembra na računu 15 milijonov 787 000 
dinarjev oziroma milijardo 578 starih mil. dinarjev. Samo za kompenzacije za 
kruh pa pričakujemo, da bo potrebno poravnati izdatek v višini milijarde sto 
do milijarde dvesto milijonov S din. 

Želel bi opozoriti tudi na pomembno dejstvo, da se občina Tolmin in s tem 
v zvezi tudi amandma odbora za proračun in finance republiškega zbora sklicuje 
na škodo, ki je bila občini Tolmin povzročena od neurja v letu 1969 in na 
nekatere druge elemente, ki seveda niso bili prisotni pri opredeljevanju limiti- 
ranja obsega letošnje porabe na nivoju občin. V mislih imam faktor obmejnega 
območja in tako dalje, kar seveda ni v skladu z zveznim zakonom, ki dovoljuje 
republikam, da s svojim zakonom določijo občine, katerim se dovoljuje poraba 
tudi imobiliziranih sredstev v letošnjem letu. 

Menimo, da bi problem občine Tolmin rešili tako, kot smo v SR Sloveniji 
do sedaj, izvzemši letošnjega izjemnega obsega škode na področju severovzhodne 
Slovenije, reševali take in podobne primere: primer občine Hrastnik, Idrija, 
Radlje itd., da ne naštevam, ko smo občinskim skupščinam iz republiškega 
rezervnega sklada odobravali ustrezen kredit zato, da so lahko odpravile po- 
vzročeno škodo v večjem obsegu kot bi to zmogle same. Menimo, da bi bilo 
to skladno tudi s tem načelom, ki smo ga uporabljali v vseh ostalih primerih. 

Naj na zaključek dam samo še to informacijo, da letos od 10 občin, ki jih 
navajamo v predlogu zakona, po podatkih službe družbenega knjigovodstva 
z dne 15. 12. ne izkazujejo presežkov nad limitiranim! dohodki v občinske pro- 
račune občine Radlje ob Dravi, Ptuj in Maribor. To se pravi, da po podatkih 
z dne 15. 12. izkazujejo presežke in bi torej izkoristili možnost, da te presežke 
uporabi samo sedem občin od desetih. Končni podatek bo pa seveda znan 
konec leta. Hvala lepa. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Tovariš Papič ima besedo. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Do- 
volite mi, da vam preberem pismo, ki ga je skupščina posredovala republiški 
skupščini kakor tudi izvršnemu svetu. 

Skupščina občine Tolmin je v mesecu novembru posredovala vlogo. 
6 
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Predsednik Miran Goslar: Tovariš Papič, pismo ni treba brati, ker 
ga poslanci imajo. 

Ferdo Papič: Hvala lepa. Potem bi pa samo odgovoril na nekatere 
zadeve, ki jih je tovariš Florjančič omenil. Na odboru ža finance in proračun 
gospodarskega zbora in pa republiškega zbora je bila dana kratka informacija 
o tem pismu. Tovariš Florjančič navaja, da gre za nekatere škode, ki so bile 
v letu 1969. Ze v tem pismu smo jasno povedali, da je škodo, ki jo je Tolminska 
utrpela v letu 1969 in ki je znašala okoli 450 milijonov starih dinarjev občinska 
skupščina sama sanirala, saj v letošnjem letu sanira zadnje objekte. Na žalost 
pa so bili objekti, ki so bili sanirani, letos ponovno prizadeti, ker je Soča 
hudourniška reka. 

Res je, da bo marsikatera občinska skupščina verjetno te dni zmanjšala 
prispevno stopnjo. Res pa je, da nam ni znano, kakšen je odnos do temeljnih 
izobraževalnih skupnosti. Vemo, da je pri njih limit postavljen glede na sprejeti 
plan in da presežki dejansko nastopijo šele v mesecu novembru in decembru. 
Verjetno ti limiti ne bodo presegani in zato prosim poslance za razumevanje, da 
ta problem rešimo. Tovariš Florjančič in izvršni svet sta nakazala rešitev. 
Vendar mi je znano, da posojilo, ki ga daje v ta namen izvršni svet, znaša le 
30 milijonov starih dinarjev. S temi sredstvi pa ne moremo sanirati nastale 
škode in če je ne bomo, lahko pride še do večje katastrofe. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Med 
občinami, katerim predstavlja dohodek od kmetijske dejavnosti v strukturi 
proračunskih dohodkov pomemben vir, so tudi štiri pomurske občine in sicer 
Gornja Radgona, Lendava, Murska Sobota in Ljutomer. Glede na to, da so 
morale skupščine teh občin zaradi škode, ki so jo napravile letošnje poplave, 
večji del davka iz kmetijstva odpisati, organizacije združenega dela, ki se 
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo pa oprostiti plačevanja prispevka iz oseb- 
nega dohodka, je prišlo do znatnega izpada občinskih proračunskih dohodkov. 
Z dopolnitvijo zveznega zakona o izplačevanju dela dohodkov od prispevka od 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davka od prometa proizvodov in 
storitev ter sodnih taks v letu 1972 na posebne račune je dovoljeno republikam, 
v katerih so bila posamezna območja prizadeta s poplavami in neurji, da 
porabijo 50 '°/o plačanih sredstev za kritje povečanih izdatkov proračunov. Gre 
sicer za relativno mala sredstva, toda glede na to, da to ni edini ukrep, ki ga 
je republika sprejela v zvezi z odpravo posledic letošnjih poplav in neurij, bo 
imel svoj učinek. 

Da so ne samo občinske skupščine in družbenopolitične organizacije, tem- 
več tudi prebivalstvo prizadetih območij za vso pomoč slovenski skupnosti 
hvaležni, je prišlo dovolj jasno do izraza v današnjih razpravah poslancev 
Sambta in Pušenjaka, pa tudi na nekaterih proslavah ob dnevu republike. Pri 
tem pa je bilo tudi poudarjeno, da noben dinar ni bil potrošen nenamensko pa 
tudi ne neracionalno, ker ga ni bilo na pretek, in se prebivalstvo trudi in se bo 
še trudilo, da čimprej odpravi vso povzročeno škodo. Marsikje bo zato tudi 
v zimskem času potrebno popravljati ceste, rečne bregove, mostove in še marsi- 
kaj, kar je poškodovala vodna stihija. Toda ob zavesti, da ob katastrofi stoji ob 
strani vsa skupnost, se ljudje lotevajo tega dela z večjo vnemo, ki jo bo ta 
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zakon še stopnjeval, zavedajoč se, da morajo največji del škode popraviti sami, 
čeprav je prostovoljna pomoč, organizirana s strani Zveze sindikatov in gospo- 
darske zbornice Slovenije, presegla pričakovanja. 

Zaradi tega bom za predlog zakona glasoval! 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Andrej Smrekar. 

Andrej Smrekar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zavzemam se za sprejem zakona z amandmajem, kakršnega je zboru predlagal 
naš odbor za finance in proračun. 

Sem poslanec občine Tolmin, katera je z vlogo zaprosila republiško skup- 
ščino, da se tudi skupščina občine Tolmin vključi v zakon, kateri določa, da se 
navedenim občinam dovoljuje poraba vseh sredstev, izločenih na posebnem 
računu in sicer povsem namensko za odpravo posledic od poplav in pa od 
neurij. Kot je že navedeno v gradivu, ki ga imamo poslanci na razpolago, je v 
občini Tolmin 600 000 din takih sredstev. Za sanacijo stanja, povzročenega po 
neurju v letu 1969 in kasneje, pa predvideva program sanacij okoli milijon 
90 000 din. Iz priložene vloge je tudi razvidno, da v občini nismo čakali siste- 
matskih rešitev na finančno reševanje nastale škode po poplavah v Sloveniji, 
na kar je občino v letu 1969 opozoril takrat izvršni svet. Doslej je bilo pri 
sanaciji posameznih objektov veliko storjenega. Zal pa je vodna stihija zgor- 
njega toka reke Soče s pritoki tako močna, da je prišlo do ponovnih poplav tudi 
po letu 1969. Narasli tokovi rek, zlasti pa Soče, so ponovno zelo poslabšali 
stanje na mostovih Soče, Nadiže in pa Bače. Točnejši opis sanacijskih del na 
objektih je razviden iz vloge skupščine občine Tolmin, katero smo dobili. 

Dejal bi še to, da predstavljajo ti mostovi edino cestno povezavo med 
posameznimi vasmi in je prek njih tudi edina pot do javnih prevoznih sredstev 
v občini. Poudarim naj tudi, da je prizadeto območje neposredno ob državni 
meji ter da v teh vaseh žive ljudje, ki so naša živa vez z manjšino v Italiji, 
tako v Reziji, Beneški Sloveniji in drugod. Menim, da je naš družbeni interes 
tudi v tem, da ostanejo posebej še tako skromne vasi na obmejnih območjih 
naseljene. Ustrezno temu moramo prebivalstvu prizadetih vasi in zaselkov 
nuditi vsaj najosnovnejše pogoje, med katerimi so vsekakor tudi cestne po- 
vezave z zaledjem. 

Prosim poslance, da upoštevajo to obrazložitev in da se ustrezno opredelijo 
pri glasovanju! Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Viktor Seitl ima 
besedo. 

Viktor Seitl: Tovarišice in tovariši! Zelo na kratko bom povedal 
svoje st ališče do predloga amandmaja, ki je pred nami. 

Tisti, ki je bil v položaju, ko je bilo treba odstranjevati posledice neurij 
in poplav, prav gotovo najbolje ve, kaj pomeni najskromnejši dinar, ki ga lahko 
občina ah delovne organizacije namenijo za odpravo posledic. Mi žal od tega 
zakona nimamo praktično nič, ker dohodek ne presega porast na 14 fl/o in te 
izločitve ni. V tistih občinah, kjer so sredstva nad 14 °/o izločena na posebne 
račune, pa zaradi številnih odprtih vprašanj, nastaja političen problem. Spričo 
tako velikih in neodložljivih potreb je težko skupščinam obrazložiti in jih 
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prepričati, da je bolj prav, da se sredstva usmerjajo drugam, kot pa tja, kamor 
menimo, da bi jih bilo treba. 

Iz teh razlogov menim, da kljub obveznostim, ki jih ima izvršni svet, kljub 
temu, da se, kot povzemamo iz poročila tovariša sekretarja za finance, nahaja 
pred izredno odgovorno nalogo, da pokrije kompenzacije za cene kruha, da bi 
v okviru republike le skušali rešiti tudi problem Tolmina. Verjetno je še dosti 
težjih problemov. Prav zaradi tega, ker je tudi skupščina občine Tolmin vložila 
precejšnje napore za sanacijo škod in ker gre dejansko za sredstva tolminskega 
gospodarstva, da na ta način pomagamo, da se te posledice odpravijo, če drugih 
možnosti ni. Podpiram amandma in bom zanj tudi glasoval. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Lahko glasujemo? 
(Da.) Najprej glasujemo o amandmaju odbora za finance in proračun, o katerem 
je sedaj tekla razprava. Kdor je za, naj glasuje! (40 poslancev glasuje za.) Je 
kdo proti? (10 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci.) Ugotavljam, da je 
amandma sprejet. 

Sledi glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (50 
poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?, (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je zakon o uporabi dela dohodkov izločenih na posebne 
račune v letu 1972 sprejet. 

Tovariši poslanci! S predsednikom gospodarskega zbora, ki ima približno 
prav toliko točk na dnevnem redu kot mi, sva se dogovorila, da bi delali 
dalje in okoli sedme ugotovili, ali je realno, da danes zaključimo sejo, ali pa jo 
bo treba jutri nadaljevati. Se strinjate, da nadaljujemo z razpravo? (Da.) 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, na predlog zakona o 
spremembi zakona o določitvi stopenj republiškega davka in republiških pri- 
spevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za leto 1972 in o določitvi 
najvišjih zneskov prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se 
smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namene splošne in skupne porabe. 

Predlagatelj je izvršni svet, ki predlaga,, da v smislu 294. člena poslovnika 
obravnavamo predlog zakona po skrajšanem postopku. Je kdo proti skrajšanemu 
postopku? (Nihče.) Torej obravnavamo zakon v zadnji fazi kot predlog zakona. 

Odbor za finance in proračun ter odbor za socialno politiko in zdravstvo 
sta dala poročilo, prav tako zakonodajno-pravna komisija. 

Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Potem nam ne preostane drugo, kot da glasujemo. Kdor je za, naj glasuje! 

(50 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zakon sprejet. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, na predlog zakona o 
posebnem republiškem davku od prometa proizvodov ter o načinu, po katerem 
občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa 
proizvodov in storitev. 

Predlagatelj je izvršni svet, ki predlaga skrajšani postopek. Se kdo temu 
protivi? (Ne.) Torej gre za zadnjo fazo. To je predlog zakona. Odbor za finance 
in proračun je dal pismeno poročilo, prav tako zakonodajno-pravna komisija. 
To ste prejeli danes in tudi poročilo zasedanja delegatov občin. Želi kdo raz- 
pravljati? (Da.) Jože Florjančič. 
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Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želim vas samo seznaniti, da sprejemamo amandmaje zakonodajno-pravne 
komisije k 1., 3. in 16. členu in amandma zasedanja delegatov občin, ki je 
naveden na prvi strani njihovega poročila, in sicer da se v tarifni številki 5 
odstotek 33,5 nadomesti s 17,5. Te štiri amandmaje sprejemamo. 

Predsednik Miran Goslar: Torej vse, ker k 15. členu ni amandmaja, 
ampak le pripomba. Zeli še kdo razpravljati? 

Rado Pušenjak: Tovariš Florjančič, mene zanima tarifna postavka 
št. 3. Če je mineralna voda obdavčena s 4 °/o tudi v drugih republikah oziroma 
če obstaja tak dogovor v Jugoslaviji, potem se s tem strinjam, sicer pa naj se 
postavka 2 pod tarifo 3 črta. 

Predsednik Miran Goslar: Ivan Kreft ima isti predlog. Tovariš Flor- 
jančič želi besedo. 

Jože Florjančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Na to vprašanje 
lahko odgovorim naslednje: Na nivoju strokovnih služb republik in obeh 
avtonomnih pokrajin je doseženo soglasje, da se prometni davek na mineralno 
vodo uvede v vsej Jugoslaviji. Ce bodo ta dogovor tudi dejansko izvedli v vseh 
republikah, ne moremo jamčiti. Samo dejstvo je, da je na nivoju strokovnih 
služb, ki so predlagale republiške zakone o prometnem davku, bilo doseženo 
soglasje. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala! Zeli še kdo besedo? Glasujemo 
skupaj o amandmajih zakonodajno-pravne komisije k 1., 3. in 16. členu in o 
amandmaju zasedanja delegatov občin k tarifni postavki 5. Izgleda, da so 
nesporni, ker jih je predlagatelj sprejel. Kdor je za te amandmaje, naj glasuje! 
(46 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.) 

Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti. 
Sledi glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (43 

poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (6 poslancev.) 
Ugotavljam, da je zakon sprejet. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je predlog zakona 
o prenehanju obveznega zajemanja nevarnosti potresa v posameznih vrstah 
zavarovanj. 

Predlagatelj je izvršni svet, ki predlaga skrajšani postopek. Ali se s tem 
postopkom strinjate? (Da.) Gre torej za zadnjo fazo, to je predlog zakona. 

Odbor za finance in proračun je dal poročilo, prav tako zakonodajno-pravna 
komisija. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče raz- 
pravljati, lahko preidemo na glasovanje. Imamo amandma zakonodajno-pravne 
komisije k naslovu zakona. Izvršni svet se z njim strinja. Glasujemo o amand- 
maju. Kdor je za, naj glasuje! (47 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je amandma zakonodajno-pravne komisije sprejet. 
Glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (43 poslancev 

glasuje za.) Kdo je proti? (1 poslanec.) Kdo se je vzdržal? (2 poslanca.) 
Ugotavljam, da je zakon sprejet. 
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Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dopolnitvi zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz. 

Predlagatelj je izvršni svet, ki predlaga skrajšani postopek. Ima kdo kakšne 
pripombe? Ugotavljam, da ne in da se zbor strinja s predlogom, zato bomo 
obravnavali zakon v zadnji fazi kot predlog. Odbor za finance in proračun in 
odbor za proizvodnjo in blagovni promet sta o tem razpravljala in dala poročilo, 
prav tako zakonodajno-pravna komisija. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ni 
amandmajev, lahko glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj 
glasuje! (51 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je zakon sprejet. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o vodnem prispevku za leto 1973. 

Predlagatelj je izvršni svet. Gre v bistvu za podaljšanje veljavnosti zakona 
do 31. marca. Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo 
je ta zakon obravnaval, prav tako tudi zakonodajno-pravna komisija. Ali želi 
kdo razpravljati? (Nihče.) Amandmajev ni. Glasujemo torej o zakonu v celoti. 
Kdor je za zakon, naj glasuje! (51 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (1 
poslanec.) Kdo se je vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon sprejet. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o programiranju in financiranju graditve 
stanovanj. 

Predlagatelj je izvršni svet, ki predlaga v smislu 298. člena poslovnika hitri 
postopek. Ali ste za hitri postopek? (Da.) Torej bomo obravnavali predlog v 
zadnji fazi. Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo 
je dal poročilo, imamo pa tudi poročilo zakonodajno-pravne komisije in zase- 
danja delegatov občin. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Torej lahko glasujemo o pred- 
logu zakona. Kdor je za, naj glasuje! (51 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? 
(1 poslanec.) Kdo se je vzdržal? (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je zakon sprejet. 

Sledi 16. točka dnevnega reda, to je predlog zakona o podalj- 
šanju veljavnosti in dopolnitvi zakona o določitvi premoženjskega cenzusa kot 
pogoja za pravico do otroškega dodatka in višine otroškega dodatka v letu 1973. 

Predlagatelj je izvršni svet, ki predlaga skrajšani postopek. Ali se s pred- 
logom strinjate? Ugotavljam, da se in bomo torej obravnavali zakon v zadnji 
fazi. Odbor za finance in proračun, odbor za socialno politiko in zdravstvo in 
zakonodajno-pravna komisija so dali poročila. Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? (Nihče.) Lahko glasujemo! Amandmajev ni. Kdor je za, naj glasuje! 
(53 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (Nihče.) Kdo se je vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon soglasno sprejet. 

17. točka dnevnega reda je predlog zakona o stopnjah prispevkov 
za otroško varstvo v letu 1973, s katerim izvršni svet umika zakon, ki ste ga že 
prejeli. 

Predlaga tudi hitri postopek v smislu 298. člena. Se strinjate s hitrim 
postopkom? (Da.) Prosim za stališče odbora. 
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Magda Mihelič: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za finance 
je danes zjutraj na svoji seji razpravljal o tem zakonu. Pismeno poročilo ste 
dobili med sejo. Odbor se s predlogom zakona strinja. Opozarjam vas' na ne- 
ljubo napako na 2. strani, pravilno je 2,07'% od osebnega dohodka. 

Predsednik Miran Goslar: Ker gre za predlagano stopnjo 2,07. 
Kaj pa odbor za socialno politiko in zdravstvo? (Se strinja.) Dobro. Zakono- 

dajno-pravna komisija tudi? (Ni razpravljala.) Dobro. 
Zeli kdo besedo? Ce ne želi nihče, lahko glasujemo o predlogu zakona. Kdor 

je za, naj glasuje! (51 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je 
kdo vzdržal? (1 poslanec.) 

Zakon je sprejet. 

18. točka dnevnega reda je predlog zakona o spremembi in do- 
polnitvi zakona o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij. 

Predlagatelj je izvršni svet, ki predlaga skrajšani postopek. Se strinjate 
s predlogom? (Da.) 

Tudi ta zakon so obravnavali odbor za finance in proračun, odbor za pro- 
izvodnjo in blagovni promet in zakonodajno-pravna komisija, in dali poročila. 
Pričenjam razpravo. Janko Cesnik ima besedo. 

Janko Cesnik: Tovariš predsednik, imam vprašanje, ki pa ni zakono- 
dajno-pravne narave. V zakonu se prevideva, da se elektrogospodarskim orga- 
nizacijam dovoli uporaba amortizacije, v obrazložitvi pa se navaja, da so 
elektrogospodarske organizacije v letu 1972 računale tudi s povečanjem osebnih 
dohodkov, ki so družbeno priznani s pravkar potrjenim samoupravnim spo- 
razumom. Ker je znano, da mora vsak, ki posluje z izgubo, nositi tudi negativne 
posledice tega poslovanja, me zanima ali je mogoče in pravično, da te orga- 
nizacije, ki so poslovale z izgubo, dejansko dobivajo nezmanjšane osebne 
dohodke, tako kot da bi poslovale z dobičkom. 

Ker ti dohodki niso ravno majhni oziroma ker te organizacije niso na 
repu lestvice osebnih dohodkov, prosim, da mi predlagatelj to pojasni. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo, prosim tovariš Seitl. 

Viktor Seitl: Vprašujem ali ne bi bilo morda umestno glede na to, 
da družbeni dogovor ni podpisan, da bi dodali še odstavek, in sicer, da gredo 
sredstva iz zmanjšane amortizacije namensko za kritje izgub. V nasprotnem 
primeru lahko namreč delovne organizacije porabijo ta sredstva kakor hočejo. 

Predsednik Miran Goslar: Ali je to minimalna amortizacija, ki se 
zmanjšuje za 60%? Prosim, tovariš Florjančič. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Opravičujem se, če ne bom mogel povedati vseh podatkov, kot predstavnika 
izvršnega sveta sta bila namreč določena tovariša Dolenc in Klemenčič. 

V obrazložitvi je navedeno, da predlagamo ta ukrep, ki je v pristojnosti 
republike zato, da bodo elektrogospodarske organizacije leto 1972 zaključile 
brez izgube. Zlasti bi vas želel opozoriti na to, da elektrogospodarstvo zbira 
celotna sredstva za razširjeno reprodukcijo in pretežen del sredstev za enostavno 
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reprodukcijo na podlagi predpisov od celotnega gospodarstva, to se pravi, da se 
sredstva za razširjanje reprodukcije v elektrogospodarstvu iz znanih razlogov 
ne formirajo skozi ceno električne energije. 

Drugo pomembno dejstvo, ki ga je treba upoštevati, je, da je šla v letu 
1972 v pogon nova kapaciteta, to je termoelektrarna Šoštanj 3, kar je v struk- 
turi cene električne energije v Sloveniji pomenilo bistveno povečanje stroškov 
poslovanja elektrogospodarstva nasproti letu 1972. Nadalje menimo, da ima 
politika amortizacije svojo funkcijo in jo mora imeti v vseh primerih, kjer se 
skozi ceno in skozi stroške poslovanja zagotavlja tudi ustrezna stopnja akumu- 
lacije in v zvezi s tem amortizacije za širjenje proizvodnih kapacitet. 

V primeru elektrogospodarstva temu ni tako, zaradi tega smo se odločili za 
tak predlog. 

Glede osebnih dohodkov je v obrazložitvi navedeno, da sta v mesecu de- 
cembru predsedstvo republiškega sindikata za industrijo in rudarstvo in pozneje 
verifikacijska komisija skladno z zakonom in z veljavnim družbenim dogovorom 
ter samoupravnimi sporazumi potrdila samoupravni sporazum o delitvi osebnih 
dohodkov v elektrogospodarskih organizacijah za leto 1972. 

O konkretni višini osebnih dohodkov nimam podatkov, če pa ima podatke 
tovariš Četnik, bi bilo prav, da jih navede. Hočem reči samo to, da za izvršni 
svet verifikacijska komisija in ocena predsedstva republiškega sveta Zveze 
sindikatov o primernosti višine osebnih dohodkov v elektrogospodarstvu za 
leto 1972 zadostuje in je skladna z zakonom. 

Zato to po našem mišljenju ne more biti vzrok, da bi se pri tem vprašanju 
drugače obnašali. 

In končno menim, da je treba vprašanje, ki ga je postavil tovariš Seitl, 
in ki ima svojo težo, obravnavati skozi ustrezno politiko delitve osebnih do- 
hodkov. To vprašanje smo jasno opredelili v smernicah za ekonomsko politiko 
v prihodnjem letu in z ustreznimi dopolnili zakona o delitvi in usmerjanju 
delitve osebnega dohodka, kjer se predlagajo ustreznejša delitvena razmerja 
oziroma ustreznejša merila za ugotavljanje tistega dela mase osebnih dohodkov, 
ki gre posamezni delovni organizaciji za izplačilo osebnih dohodkov. 

Zato seveda čisto bilančno obstoji možnost, da se sredstva, ki jih delovna 
organizacija ustvari, prelijejo v osebne dohodke, vendar menim, da se to ne bo 
zgodilo. 

Odgovarjam tudi na vprašanje, zakaj je predvidena stopnja 60®/o. Iz- 
računi so narejeni na podlagi podatkov združenega podjetja elektrogospodarstva 
Slovenije, ki so potrjeni tudi s strani službe družbenega knjigovodstva. Iz teh 
podatkov izhaja, da bo lahkb, kolikor potrdimo predlagano stopnjo, elektro- 
gospodarstvo ugotovilo višji dohodek in s tem zaključilo leto 1972 brez izgube. 

Predsednik Miran Goslar: Štefan Toth ima besedo. 

Štefan Toth: V svojih izvajanjih bom kratek. To, kar bom povedal, se 
nanaša tako na točko 18, kakor tudi na točko 22 in 23. 

Nedvomno se vsi skupaj zavedamo težav, ki jih imajo nekatere delovne 
organizacije oziroma določene panoge v gospodarstvu. Vsi se več ali manj za- 
vedamo tudi teže in dimenzij teh problemov, vendar moram reči, da se s takim 
sistemom oziroma načinom reševanja ne morem strinjati, predvsem zaradi 
tega, ker stvari rešujemo parcialno, morda bi celo lahko rekel ad hoc, skratka 
ne zagotavljamo nobenega sistema. 
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Danes imamo pred tem zborom tri različne delovne organizacije. Jutri se 
lahko pred nami pojavi neka četrta, peta, šesta delovna organizacija, ki ima 
podobne probleme, vendar pa še morda niso prišli toliko na površje. Skratka 
menim, da se s1 takim parcialnim in nesistemskim načinom reševanja sličnih 
problemov izpostavljamo določeni nevarnosti, ker s tem ne zagotavljamo neob- 
hodno potrebne principialnosti in sistematike. V ostalem moram reči, da se 
v celoti zavedam problemov, ki jih imajo te delovne organizacije, menim pa, da 
je normalno, da izdelamo nek sistem za njihovo razreševanje. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Marjan Dolenc, pro- 
sim. 

Marjan Dolenc: Tovariši poslanci! Moram reči, da se s pripombo, ki 
je bila pravkar dana, na prvi pogled lahko celo strinja. Ce vzamemo sistem 
gospodarstva kot ga imamo, to se pravi tržni sistem, sistem, ki smo ga formirali 
z reformo, potem take intervencije niso umestne. Opozoril pa bi vas vendarle, 
da se gospodarstvo in cela družba nahaja v nekem izrednem obdobju, ki je 
zlasti za gospodarstvo obdobje prehoda in transformacije in ki terja tudi take 
izjemne potege. Moram opozoriti, da je s paketom, ki je znan kot drugi paket 
nelikvidnosti približno Vs delavcev v industriji v Jugoslaviji prizadetih in da 
problem nelikvidnosti prizadene tudi naše delovne organizacije. Ti ukrepi za- 
devajo tudi področje elektrogospodarstva, železnic in pa nekaj zelo velikih 
delovnih organizacij v Sloveniji. Dve izmed teh velikih organizacij sta tudi na 
današnjem dnevnem redu. Hočem reči to, da izvršni svet ne predlaga nekaj 
specifično izjemnega, temveč je to del jugoslovanske stvarnosti, ekonomske in 
družbene. 

Drugo, kar bi povedal, je, da se strinjam s pripombo poslanca, da to področje 
sistemsko ni urejeno. Mislim, da s tem hi rečeno nič novega, kar se z graditvijo 
sistema na tem področju ukvarja ta zbor in ta skupščina najmanj dve leti in je 
vam, tovariši poslanci, to dobro znano. Problem elektrogospodarstva, problem 
gospodarjenja na tem področju, problem družbenih kriterijev na tem področju 
in vključevanje elektrogospodarstva v sklop gospodarjenja in družbenih odnosov 
v celoti. Tu so bili vloženi znatni napori, ki so dali samo delne rezultate. Ostaja 
dejstvo, da so bili doseženi le delni rezultati, ostaja pa tudi dejstvo, da je v 
procesu družbene reprodukcije in materialnih odnosih to področje še zmeraj 
izredno pomembno. Tega se v izvršnem svetu zavedamo, zavedajo pa se tega 
tudi tisti, ki v elektrogospodarstvu trenutno delujejo in gospodarijo. 

Mislimo, da je to začasen ukrep in je tako koncipiran in jasno postavljen 
samo z vidika trenutne situacije in ukrepov, ki nastopijo s 1. 1. Pripravljamo pa 
zakon o elektrogospodarstvu, v katerem bi želeli postaviti to področje na 
temelju novih ustavnih amandmajev, kot samoupravno interesno skupnost, 
kjer naj bi se interesi tega področja konfrontirali direktno z interesi družbe kot 
celote. Mislimo, da bo to tisto, kar si vsi želimo, namreč da bi bilo to področje 
tudi sistemsko urejeno. Naj rečem še enkrat, da so ti ukrepi taki kot so, nujni 
glede na trenutni položaj, takoj po novem letu pa predvidevamo, da bomo 
predložili ta zakon skupščini in da bomo lahko skupaj razpravljali o sistemskih 
rešitvah. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Gregor Klančnik. 
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Gregor Klančnik: Tudi jaz moram poudariti, da ob tem, da vedno 
iščemo sistemske rešitve, ne pomeni, da nazadnje ne bomo gasili požara, kjer je 
in kjer nastaja. Vsi se moramo zavedati, da je inflacija kot neke vrste požar, ob 
katerem se nekateri grejejo, drugi pa pečejo. Na žalost, so pri tem bile do 
sedaj zelo prizadete važne gospodarske dejavnosti, ki so se v času visoke 
inflacije ob maksimiranih cenah siromašile. Zato bodite prepričani, da v tem 
konkretnem primeru ne gre za neko miloščino, temveč kvečjemu za vračanje 
izgubljenega. 

Zavedati se moramo, da cena elektroenergije pri nas ni adekvatna ceni elek- 
troenergije pri naših sosedih, medtem ko je marsikateri artikel na našem 
notranjem trgu znatno dražji kot pri naših sosedih zunaj. Strašno se bojimo 
spremembe cene elektroenergije, zlasti takrat, ko gre za spremembo cene 
elektrike, ki jo rabimo doma pri hladilnikih, pri kurjenju prostorov, pri kuhanju 
in tako dalje, nekoliko manj pa takrat, ko gre za ceno za gospodarstvo. Na 
splošno pa smo pri ceni elektroenergije vsi občutljivi. Vem, da nobenemu med 
nami ni všeč obnašanje ljudi,- ki so zaposleni v elektrogospodarstvu, pri delitvi 
osebnih dohodkov. Ta problem je že dolgo časa prisoten, postopoma pa se 
vendarle popravlja in mislim, da ga bomo kmalu uredili. 

K tej razpravi sem se prijavil predvsem zaradi tega, ker ga doživljam, ne 
samo tu v odboru, temveč tudi v ljubljanski banki, kjer je bil predlog, naj se 
elektrogospodarstvu odlože anuitete v višini 102 milijona dinarjev ali 10 mili- 
jard. Z današnjim odlokom pa bi dosegli, da v elektrogospodarstvu ne bo izgube. 

Mislim, da ima elektrogospodarstvo glede na maksimirane cene pravico 
zahtevati kompenzacijo. Tako zakonodajo imamo in je tudi pravična in poštena, 
zato se seveda najbrž ne bomo mogli odločiti drugače kot da predloženo solucijo 
sprejmemo. Vemo, da je neprijetna, to pa zaradi tega, ker bo kot bumerang 
udarila na gospodarstvo nazaj, kajti na ta način pravzaprav znižujemo sub- 
stanco, ki jo bo treba nadoknaditi v prihodnosti. V dani situaciji pa je to edina 
rešitev. Znižano amortizacijo bo treba nadoknaditi, kar pomeni, da se bomo 
morali prej ali slej odločiti za ekonomske ali vsaj višje cene. Mislim, da nikoli 
ne bomo prišli do tega, da bi lahko v elektrogospodarstvu postavili tako visoke 
cene, da bi bila celotna razširjena reprodukcija pokrita skozi cene. To je taka 
dejavnost, da bo vedno treba zbirati še posebna sredstva enako kakor v drugih 
bazičnih dejavnostih, ki so splošnega družbenega pomena. Zaenkrat pa mislim, 
da nimamo druge rešitve. Ljubljanska banka se je že odločila, da odloži 
anuitete, naš dom pa naj odobri predloženo znižanje obračunane amortizacije 
za leto 1972. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Rado Pušenjak ima besedo. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Ta primer bo močno odjeknil 
v vsej Sloveniji. Če bodo vsi tako delali kot dela elektrogospodarstvo, potem 
lahko dvignemo roke od našega gospodarstva. Mislim, da je nevzdržno, da si 
lahko nekateri kolektivi dovolijo to, kar si hočejo. Ce ta sklep sprejmemo, 
prevzamemo hkrati na sebe obveznost, da bodisi sami plačamo te anuitete, ker 
jih oni ne bodo mogli plačati, ali pa to plačilo nadomestimo s plačilom iz drugih 
virov, skratka z nečem bo to plačilo treba nadomestiti. Mislim, da je res 
nevzdržno, da bomo dali podporo tistim, ki si povečujejo plače in s tem 
ustvarjajo izgube, potem pa te izgube prenašajo na širšo družbo. Zato sem 
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proti temu predlogu, ker je čisto vseeno, če se komu zamerimo, kajti nekih načel 
se je vendarle treba držati. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Martin Košir. 

Martin Košir: Tovariš predsednik tovarišice in tovariši poslanci! 
Nisem mislil razpravljati, vendarle menim, da moram reči nekaj besed ob 
tem, da se že nekaj časa pojavlja elektrogospodarstvo kot problem, ki ga rešu- 
jemo na različne načine, vendar nikoli dokončno. Tovariš Klančnik je rekel 
»bomo morali nositi«. Mislim, da se je ravno ta skupščina vedno zavedala 
problematike v elektrogospodarstvu in da je, če je le bilo v skladu z material- 
nimi možnostmi slovenskega gospodarstva sploh in tudi občana, tudi vedno 
pokazala določeno mero pripravljenosti reševati nastale probleme. Danes smo 
dobili poslanci v roke poročilo službe družbenega knjigovodstva, ki pravi na 
7. strani, da je združeno podjetje elektrogospodarstva Slovenije Maribor iz- 
kazalo v svojem periodičnem obračunu 296 milijonov din izgube. Nadalje pravi, 
da je izkazana izguba združenega podjetja elektrogospodarstva Slovenije Ma- 
ribor nerealna in sicer zato, ker so združeno podjetje elektrogospodarstva Slove- 
nije Maribor kakor tudi samostojne organizacije združenega dela znotraj njega, 
letošnji periodični obračun za razdobje januar—september 1972 sestavile na 
osnovi kalkulativnih cen, ne pa na bazi stvarno priznanih in odobrenih cen, 
kar pomeni odmik od realnega stanja. Združeno podjetje elektrogospodarstva 
Slovenije v Mariboru je v svojem periodičnem obračunu izkazalo 296 milijonov 
din izgub, medtem ko so posamezne samostojne organizacije združenega dela 
v svojem periodičnem obračunu izkazale hkrati za 204 milijone din ostanka 
dohodka in še za 31 milijonov din pospešene amortizacije. Iz navedenega izhaja, 
da znaša izguba le 60 milijonov din, pri čemer pa vpliv kalkulativnih cen seveda 
ni eliminiran. Kateri podatki so potem res točni in koliko so tudi kolektivi 
elektrogospodarskih organizacij pripravljeni nositi del bremen stabilizacije. 

Gre tudi za mentaliteto v samem elektrogospodarstvu, ki večkrat ne reagira 
na vse ukrepe tako kot bi bilo treba. Zaradi tega mislim, da bi bilo dobro, če bi 
poleg zakona, če ga bomo sprejeli, skupščina naložila izvršnemu svetu, da naj 
predloži konkretno elektrogospodarsko problematiko, da bomo videli, kje prav- 
zaprav smo in kaj je treba podvzeti. Vidite, koliko časa je kljub našim pri- 
poročilom in kljub našim stališčem trajalo, da je prišlo do združevanja. Mislim, 
da sam odnos elektrogospodarskih organizacij ali kolektivov vzbuja dvom o 
njihovi pripravljenosti prispevati svoj delež. Zato je reakcija za mene popol- 
noma logična. 

Zato mislim, da bi bila taka posebna razprava o tej problematiki in za vse 
skupaj koristna, kajti navsezadnje bomo morali ljudem vendarle pojasnjevati, 
če bo treba cene električni energiji dvigniti, da bomo vedeli čemu to! Hvala! 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Jože Florjančič. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Menim, da je treba nekatere stvari še pojasniti. Najprej kar se tiče podatkov. 
Moram reči, da so podatki, ki jih je navajal tovariš Martin Košir in ki so 
navedeni v poročilu službe družbenega knjigovodstva, služili nam pri opre- 
deljevanju predloga zakona. V obrazložitvi je navedeno, da po podatkih službe 
družbenega knjigovodstva pričakujemo, da bo elektrogospodarstvo kot celota 
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zaključilo poslovno leto, kolikor ostanejo sedanji pogoji poslovanja, s 102,3 
milijona dinarjev izgube. Ne vem, zakaj so elektrogospodarske organizacije 
prikazale dohodek za 6 mesecev tako, kot so ga in niti ne vem, zakaj je SDK 
uporabila to metodo, kot jo je. Dejstvo je samo eno in sicer, da je glede na 
družbeni dogovor o elektrogospodarstvu potreben enoten obračun, ki izhaja iz 
enotne cene in enotnih pogojev gospodarjenja. Elektrogospodarstvo Slovenije 
mora torej v vsakem primeru narediti zaključni račun za združeno podjetje, 
ne glede na to, kakšne so relacije med organizacijami združenega dela v okviru 
združenega podjetja. V okviru enotnega obračuna pa je seveda treba vse pluse 
in minuse saldirati na nivoju združenega podjetja. Glede na to med podatki 
službe družbenega knjigovodstva in našo utemeljitvijo ni nobenih razhajanj, 
nasprotno, mi v obrazložitvi navajamo, da smo na podlagi teh podatkov prišli 
do zaključka, kakšna bo izguba v sedanjih pogojih poslovanja in predlagali, kako 
jo je treba pokriti. 

Menim, da je škoda, da ni na to zasedanje povabljeno elektrogospodarstvo. 
Ne zato; ker elektrogospodarstvo oziroma predstavniki elektrogospodarstva, 
direktorji in drugi funkcionarji samoupravnih organov ne bi to že slišali, 
ampak da bi to slišali tudi na tem nivoju. Tako in še hujšo kritiko so slišali 
tudi s strani izvršnega sveta in s strani odgovornih sekretariatov, ko smo pri- 
pravili konkreten material in ko smo se trudili za saniranje obstoječe izgube za 
leto 1971 in tudi za pogoje poslovanja v letu 1972. Ob tem pa moram poudariti 
tudi to, da nas je pri tem vodilo dejstvo, da imamo pripombe k delu posamez- 
nikov ali posameznih skupin v elektrogospodarstvu, ne pa glede zaposlenih 
v elektrogospodarstvu v celoti. Moramo upoštevati, da mora biti elektrogospo- 
darstvo kreditno sposobno, ker sta pred nami dve zelo pomembni odločitvi in 
sicer Šoštanj IV in nuklearna elektrarna. Kolikor namreč elektrogospodarstvo 
zaključi poslovno leto 1972 z izgubo, ne more najeti kredita pri naših bankah 
in s tem tudi ne pri Mednarodni banki. 

Za nas se postavlja dilema v tem ali na ta način omogočimo elektro- 
gospodarskim organizacijam, da zaključijo poslovno leto brez izgube ali pa da 
elektrogospodarstvu zagotovimo nadaljnih 10 starih milijard dinarjev v obliki 
kompenzacije za ceno in v obliki sanacije prek sklada skupnih rezerv. Moram 
ponovno poudariti, da je za nas presoja o višini osebnih dohodkov v elektro- 
gospodarstvu z verificiranjem njihovega samoupravnega sporazuma s strani 
komisije in predsedstva sindikata, definitivna. Menim, da sta oba organa skladno 
z zakonom in s pooblastili iz družbenega dogovora opredelila svoj odnos do 
osebnih dohodkov v elektrogospodarstvu. 

In končno želimo poudariti, da bo že v januarju prišel izvršni svet pred 
skupščino s predlogom nove sistemske ureditve elektrogospodarstva, ki bo po- 
menil bistveno spremembo sedanjega sistema, v smislu ustavnih dopolnil, v 
smislu neposrednega vpliva združenih proizvajalcev na najbolj pomembne ele- 
mente gospodarjenja v elektrogospodarstvu. 

Tudi zato, da v nekem smislu pripravimo prehod na nov sistem, predlagamo 
ta predlog. Samo še toliko k že prej povedanim argumentom. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne.) Ali lahko gla- 
sujemo? Kdor je za predlog zakona, naj glasuje! (25 poslancev glasuje za.) Je 
kdo proti? (12 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (18 poslancev.) 

Ugotavljam, da predlog zakona ni sprejet. 
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19. točka dnevnega reda je predlog zakona o prispevkih družbeno- 
političnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1973: 

Tudi ta zakon predlaga izvršni svet po skrajšanem postopku. Ali se s 
predlogom strinjate? (Da.) Ugotavljam, da se, zato bomo imenovali zakon v 
zadnji fazi. Predlog zakona so obravnavali odbor za finance in proračun, odbor 
za socialno politiko in zdravstvo, zakonodajno-pravna komisija in delegati občin. 
Vsi so dali pismena poročila. 

Poročilo odbora za socialno politiko in zdravstvo in poročilo zakonodajno- 
pravne komisije ste danes prejeli. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 

Glasujmo. Kdor je za zakon, naj glasuje! (43 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) Ugotavljam, da je predlog 
zakona sprejet. 

20. točka dnevnega reda je predlog zakona o podaljšanju rokov 
za določitev stopenj in osnov davkov in prispevkov za leto 1973. 

Tudi tu predlaga izvršni svet skrajšani postopek. Ugotavljam, da se z njim 
strinjate, zato bomo zakon obravnavali v zadnji fazi. 

Odbor za finance in proračun je dal poročilo prav tako tudi delegati občin 
in zakonođajno-pravna komisija. 

Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Glasujmo o predlogu zakona! Kdor je za, naj glasuje! (47 poslancev glasuje 

za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet. 

21. točka dnevnega reda je predlog odloka o začasnem financi- 
ranju republiških potreb v prvem trimesečju 1973. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za finance in proračun in zakonodajno- 
pravna komisija sta dala poročili. Zeli kdo besedo? (Ne želi.) 

Glasujmo! Kdor je za, naj glasuje! (47 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet. 

22. točka dnevnega reda je predlog odloka o odstopu določenih 
sredstev SR Slovenije združenemu podjetju Slovenske železarne brez obveznosti 
vračanja. 

Predlagatelj je izvršni svet. Tudi tu predlaga izvršni svet skrajšani po- 
stopek. Ugotavljam, da se s predlogom strinjate. Odbor za finance in proračun, 
odbor za proizvodnjo in blagovni promet in zakonodajno-pravna komisija so 
dali poročila. Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Glasujmo! Kdor je za, naj prosim glasuje! (45 poslancev glasuje za.) Je 
kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) Ugotavljam, da je 
predlog odloka sprejet. 

23. točka dnevnega reda je predlog odloka o odstopu določenih 
sredstev SR Slovenije Cinkarni Celje brez obveznosti vračanja. 

Predlagatelj je isti, postopek isti, odbori isti. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne 
želi nihče, glasujemo! Kdor je za, naj glasuje! (47 poslancev glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Odlok je sprejet. 
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24. točka dnevnega reda je predlog zakona o loterijskem zavodu 
Slovenije. 

Tudi tu predlagatelj predlaga skrajšani postopek. Ugotavljam, da se stri- 
njate s predlogom, zato bomo obravnavali zakon v zadnji fazi. Zakon so 
obravnavali odbor za finance in zakonodajno-pravna komisija. Poročila ste 
prejeli. Zeli kdo besedo? (Ne.) 

Ce ne želi nihče, lahko preidemo na glasovanje. Glasujemo o amandmaju 
izvršnega sveta k 1., 2., 7., 9., 11., 12., 13., 14. in 15. členu in o amandmajih 
zakonodajno-pravne komisije k 7., 9., 14. in 16. členu. Kdor je za te amandmaje, 
naj glasuje! (41 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Dva poslanca.) Se je kdo 
vzdržal? (4 poslanci.) Amandmaji so sprejeti. 

Imamo še amandma zakonodajno-pravne komisije k 10. členu, ki pa vse- 
binsko zajema amandma odbora in. predlagatelja. To bi bilo treba razčistiti. 
Najbolje bi bilo, da bi predlagatelj umaknil svoj amandma k 10. členu. Enako 
predlaga tovariš Cesnik. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, samo da nekaj razčistimo. 
Amandma zakonođajno-pravne komisije se nanaša na 4. točko 9. člena. Mislim, 
da se mora nanašati na 4. točko 7. člena. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Cesnik. 

Janko Cesnik: Sedaj moram amandma pojasniti malo širše in upam, 
da se bomo zedinili. Po 7. členu se dohodek loterijskega zavoda deli. Razdelitev 
iz 7. člena je v popolni pristojnosti sveta loterijskega zavoda, ki ga je imenovala 
skupščina oziroma organizacije, ki participirajo pri tem dohodku. Seveda ta 
svet pripravi samo predlog za razdelitev sredstev. 4. točka 9. člena pa govori 
o preseženih sredstvih, ki gredo za socialne, humanitarne, kulturnoprosvetne, 
telesnovzgojne in druge družbene organizacije. O tej razdelitvi pa odloča skup- 
ščina. 

Torej to ni redakcijsko, ampak bistveno vprašanje, o katerem je treba sedaj 
odločiti. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Florjančič ima besedo. 

Jože Florjančič: Mislim, da gre za nesporazum. 4. točka 9. člena se 
veže na 4. točko 7. člena. Svet po 4. točki 9. člena pripravi predlog za razdelitev 
sredstev za vse te namene o dokončni razdelitvi sredstev, ki se formirajo 
v 4. točki 7. člena pa odloči skupščina na podlagi predloga iz 4. točke 9. člena. 
Mislim, da v tem primeru ne bi smelo biti razlike, ker gre za odločanje o delitvi 
tistega dela dohodka za financiranje socialno-humanitarnih, kulturno-prosvet- 
nih, teles no vzgojnih dejavnosti, ki ostane po odbitku stroškov, ki nastanejo 
s poslovanjem loterije. 

Predsednik Miran Goslar: Mislim, da je tole dejansko bitka za oslovo 
senco. Kaj če bi napisali »iz 4. točke 7. in 9. člena«, pa bi bilo zelo jasno, ker gre 
v bistvu za oboje. Saj ne gre samo presežek, za vsa sredstva gre. Prosim. Magda 
Mihelič. 

Magda Mihelič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Jaz razumem 7. člen tako, da se dohodek loterijskega zavoda deli po tem 7. členu 
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na 4 osnovne dele. Po 9. členu pa se razdeli del, ki je namenjen za financiranje 
socialnih, humanitarnih, kulturnih, prosvetnih, telesno vzgojnih in tehničnih 
dejavnosti. O tem sklepa skupščina na osnovi predloga Socialistične zveze. Po 
konzultaciji s člani odbora, ki so mi bili sedaj dosegljivi, menim, da je sprejem- 
ljivejši amandma zakonodajno-pravne komisije k 10. členu. 

Predsednik Miran Goslar : Ali še kdo želi besedo? 

Janko Cesnik: Rekel sem, da ne gre samo za redakcijo. V smislu 
4. točke 7. člena bo svet delil celotna sredstva, v okviru te delitve pa bo skup- 
ščina na podlagi predloga Socialistične zveze razdelila del sredstev za že prej 
omenjene namene. Ce pa se sklicujemo na 4. točko 7. člena, pa pomeni, da lahko 
skupščina presoja tudi o celotni delitvi dohodka. Mislim, da je prav, da ima 
skupščina vpliv samo na delitev na podlagi 4. točke 9. člena. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Torej glasujemo o amandmaju, ki je še ostal, to je k 10. členu. Dajem na glaso- 
sovanje amandma zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za, naj glasuje! 
(46 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? 
(3 poslanci.) Amandma je sprejet. 

Sledi glasovanje o zakonu v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (44 poslancev 
glasuje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) Zakon 
o loterijskem zavodu SR Slovenije je sprejet. 

25. točka dnevnega reda je predlog odloka o dopolnitvi odloka 
o načinu porabe hranilnih vlog pri poštni hranilnici. 

Odbor za finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija sta dala 
pismeni poročili. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi nihče, prehajamo na glaso- 
vanje. Kdor je za predloženi odlok, naj glasuje! (48 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Odlok je sprejet. 

Sedaj se vračamo na 8. točko dnevnega reda, to je razglasitev 
ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo 
ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije. 

Dobil sem obvestila in sicer od predsednika gospodarskega zbora, predsed- 
nika prosvetno-kulturnega zbora in predsednika socialno-zdravstvenega zbora, 
da so sprejeli predlog ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega 
zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXV do Lil k ustavi SR Slo- 
venije. 

Tako imamo torej pred seboj predlog ustavnega zakona s predlogom, da 
ga sprejmemo. 

Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Torej glasujmo. Kdor je za predlog, naj glasuje! 
(63 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog zakona soglasno sprejeli. 
S tem je bil sprejet v enakem besedilu v vseh zborih skupščine SR Slove- 

nije, zato lahko sprejmemo odlok o razglasitvi. 
Odlok o razglasitvi se glasi: 
Odlok o razglasitvi ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustav- 

nega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slo- 
venije. 
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Razglaša se ustavni zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona 
za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije, ki ga je 
sprejela skupščina SR Slovenije na sejah republiškega zbora, gospodarskega 
zbora, prosvetno-kulturnega zbora in socialno-zdravstvenega zbora dne 27. de- 
cembra 1972. 

26. točka dnevnega reda so poslanska vprašanja. Zoranu Lešniku 
odgovarja Rado Miklič. 

Rado Miklič: Poslanec Zoran Lešnik je v zvezi z raznimi pojavi, ko so 
posamezni trgovski potniki in tudi nekateri drugi delavci na račun dnevnic 
in kilometrin dobili po 5 do 6 tisoč dinarjev pa tudi več, zastavil vprašanje ali 
obstajajo kakšni zakonski predpisi za preprečitev takšnih anomalij in če so pred- 
pisi, kdo takšne anomalije v delovnih organizacijah prepreči, če na primer samo- 
upravni organi znotraj delovne organizacije tega ne zmorejo. 

V družbenih dogovorih in v samoupravnih sporazumih je točno določeno, 
koliko znaša polna dnevnica in koliko povračilo za uporabo lastnega vozila 
v službene namene za dejansko prevožen kilometer, tako da je vsakršno pavša- 
liranje izločeno. Tako imajo urejeno tudi v večini splošnih aktov v delovnih 
organizacijah. Ce pa ureditev ni takšna kot je dogovorjeno v, samoupravnih 
sporazumih, se po zakonu neposredno uporabljajo določbe samoupravnih spo- 
razumov. Iz tega je mogoče povzeti, da je ta materija urejena, in da so primeri, 
ki jih tovariš poslanec v svojem vprašanju zastavlja, v nasprotju s samouprav- 
nimi normami. Za takšne kršitve morajo storilci odgovarjati najmanj disciplin- 
sko. Med storilci pa niso samo tisti, ki takšne obračune predložijo v izplačilo, 
temveč prav tako tisti, ki takšna izplačila odobrijo in jih izvršijo. 

Iz opisov dejanj kot so prikazana v vprašnju tovariša poslanca, seveda 
ni mogoče povsem določno in zatrdno trditi, da so podani vsi elementi kaznivega 
dejanja. Kljub temu pa je lahko utemeljen sum, da gre v opisanih primerih za 
takšna dejanja in kdorkoli ali katerikoli, inšpekcija ali drug organ odkrije 
takš-no ravnanje so to dolžni sporočiti pristojnemu javnemu tožilstvu ali organu 
javne varnosti. Ne more biti namreč, dvoma, da je mogoče priti do takšnih in 
tolikšnih izplačil le lažnim prikazom števila potovanj oziroma prevoženih kilo- 
metrov. 

Pravno urejene osnove za obračun dnevnic in kilometrine je namreč mogoče 
obiti samo z lažnim prikazom in z očitnim namenom, priti do protipravne pre- 
moženjske koristi. To pa kaže na to, da je treba dosledno opravljati nadzorstvo 
nad takšnimi obračuni in zaostriti tudi kazensko odgovornost tistih, ki take 
potvorjene obračune predlagajo v izplačilo, prav tako pa tudi tistih, ki takšna 
izplačila odobrujejo, dovoljujejo in jih tudi izvršijo. Da bi se zaostrila in uve- 
ljavila dejanska odgovornost, je treba v skladu z ostalimi dopolnili, na kar se 
opirajo tudi najnovejše spremembe družbenih dogovorov, samoupravne spo- 
razume izpopolniti z določbami, kjer mora biti urejena odgovornost za izvajanje 
samoupravnega sporazuma, hkrati pa morajo biti predvidene tudi sankcije zoper 
tiste, ki bi ga kršili. In takšni obračuni so tudi kršitev samoupravnih spora- 
zumov. 

To pa mora imeti za posledico, da bodo v organizacijah združenega dela 
občutno okrepili nadzorstvo nad zakonitostjo, torej nad tem, da bodo ravnanja 
vsakogar v skladu s samoupravnimi normami in da bodo dejansko uveljavljali 
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odgovornost kršilcev, zlasti pa z učinkovito kontrolo vnaprej preprečevali take 
kršitve. 

Predsednik Miran Goslar: Prosim še za odgovor tovarišu Kreftu. 

Rado Miklič: Poslanec tovariš Kreft sprašuje, kaj je s plačevanjem 
družbene prehrane v obliki bonov, s katerimi nabavljajo delavci hrano v trgo- 
vinah, ponekod pa jih uporabljajo tudi za nakup neprehrambenih proizvodov. 

Odgovor: Komisija za družbeno dogovarjanje o merilih za usmerjanje 
delitve dohodka in osebnih dohodkov, ki daje tolmačenje o izvajanju družbe- 
nega dogovora, je prvič v mesecu juniju, drugič v oktobru tega leta obravnavala 
financiranje družbene prehrane iz sredstev skupne porabe. O izdaji bonov je 
sprejela stališče, da delovna organizacija lahko izda namenske bone za prehrano 
delavcev, vendar samo tam, kjer iz objektivnih razlogov zanje ni mogoče orga- 
nizirati družbene prehrane na kraju samem. Kot primer za tak objektivni 
razlog so bila uporabljena cestna podjetja, kjer se delavci zaradi narave dela 
na terenu ne morajo posluževati uslug obratov družbene prehrane. Komisija 
pa je hkrati opozorila službo družbenega knjigovodstva na to, da se tolmačenje 
pojma »objektivni razlogi« ne more in ne sme posploševati. 

Delovne organizacije, ki so priznale bone in imajo delavce, ki delajo na 
stalnem delovnem mestu, po tem tolmačenju torej niso imele pravice izdati 
bonov, najmanj pa za več mesecev naenkrat. Take primere je služba družbenega 
knjigovodstva že ugotovila in je dolžna po službeni dolžnosti zahtevati preraz- 
poreditev sredstev za kritje teh bonov. Sredstva za kritje teh bonov namreč ne 
moremo obračunavati kot dogovorjena sredstva skupne porabe. 

Predsednik Miran Goslar: Dr. Vojanu Rusu odgovarja dr. Mirko 
2gur iz urada za zunanje zadeve. 

Dr. Mirko Zgur : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanec dr. Vojan Rus je v zvezi z nedavnimi izjavami predstavnikov avstrijske 
ljudske stranke prosil izvršni svet za odgovore na naslednja vprašanja: 

1. Ali bi stališča in metode, ki jih- zastopa avstrijska ljudska stranka že 
desetletja, sploh mogla predstavljati kakršnokoli konstruktivno stališče za spo- 
razumevanje med Avstrijo in Jugoslavijo in ali ta stališča delujejo pozitivno 
ali negativno na zbližanje narodov v Evropi. 

2. Ali je med stališči ljudske stranke in avstrijske socialistične stranke 
glede koroških Slovencev kljub omahljivosti in nedoslednostim socialistične 
vlade velika razlika? 

3. Ali izvršni svet skupščine Slovenije pripravlja precizne predloge in 
zahteve, ki bi jih lahko dali predstavniki Jugoslavije v eventualnih razgovorih 
z Avstrijo, glede dosledne uresničitve vseh aspektov avstrijske državne pogodbe, 
ki zadevajo Koroško. Pri tem ne gre samo za dvojezične napise, ampak tudi za 
zahteve po uveljavljanju slovenščine v predšolske ustanove, v kateri se že 
začenja množična germanizacija, za odpravo kategorije Windischer iz uradne 
politike in odlokov avstrijske zvezne vlade in deželne vlade na Koroškem, za 
zaščito manjšine v pogojih administrativne reorganizacije, za zahteve, da se 
nadoknadi vse, kar je bilo zamujenega zaradi neizvajane državne pogodbe, kar 
imamo polno pravico zahtevati v skladu z izrecnimi določili z avstrijsko državno 
pogodbo? 

7 
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4. Ali bo izvršni svet skupščine SR Slovenije take precizne predloge in 
zahteve kmalu sporočil izvršnemu svetu zvezne skupščine oziroma ali je morda 
to že storil? 

Naša stališča do dogodkov na Koroškem in mednarodnih obveznosti Avstrije 
do ureditve položaja slovenske narodnostne skupnosti in jugoslovansko-avstrij- 
skih odnosov so bila precizirana v številnih dokumentih zveznih in republiških 
organov, še posebej jasno je naša stališča o teh vprašanjih opredelil predsednik 
republike tovariš Tito v nedavnem razgovoru z ljubljanskim političnim aktivom. 

Na poslansko vprašanje dr. Vojana Rusa posredujem v imenu izvršnega 
sveta skupščine SR Slovenije naslednji odgovor: 

Izvrševanje državne pogodbe in to vseh njenih določil je mednarodna obvez- 
nost republike Avstrije. Zato tudi izvrševanje določil državne pogodbe, ki se 
nanašajo na pravice in položaj slovenske narodnostne skupnosti na Koroškem 
predstavlja mednarodno obveznost, ki jo v skladu z načelom »pacta sunt ser- 
vanda« avstrijska država mora spoštovati m izpolnjevati ne glede na stališča 
posameznih političnih strank. 

Obnašanje avstrijskih političnih strank do slovenske manjšine in izpolnje- 
vanja državne pogodbe je notranje avstrijsko vprašanje, ki ga izvršni svet ne 
želi presojati, čeprav ima držanje le-teh tudi širšo mednarodno odmevnost. 

Za nas je relevantno le, kako republika Avstrija izvršuje svoje obveznosti 
iz državne pogodbe in drugih mednarodnih aktov glede ureditve položaja slo- 
venske narodnostne skupnosti. Tako Jugoslavija kot Slovenija vztrajata, da 
avstrijska država kot mednarodni subjekt dosledno izpolnjuje določila 6., 7., 
9., 10. in drugih členov državne pogodbe ter določila splošne deklaracije 
o človekovih pravicah in da našima narodnostnima skupnostima v Avstriji zago- 
tovi primerne pogoje za njun vsestranski narodnostni, kulturni, gospodarski in 
drugi razvoj. 

V zvezi z drugim delom vprašanja bi želeli poudariti, da določilo državne 
pogodbe vsebuje zelo precizne in konkretne obveznosti avstrijske republike 
glede ureditve položaja slovenske in hrvatske narodne skupnosti. Te obveznosti 
sta osrednji organizaciji slovenske narodnostne skupnosti na Koroškem v svo- 
jih dokumentih, ki sta jih predložili avstrijski vladi leta 1955, 1971 in 1972, 
podrobneje razčlenili in konkretizirali. Konkretne zahteve glede ureditve polo- 
žaja naše narodnostne skupnosti v Avstriji vsebuje tudi resolucija skupščine 
SR Slovenije z dne 20. oktobra 1972. Izvršni svet skupščine SR Slovenije, kot 
tudi naši zvezni organi v razgovorih s predstavniki republike Avstrije, o ure- 
ditvi položaja naše narodnostne skupnosti izhajajo iz konkretnih zahtev, ki jih 
vsi ti dokumenti vsebujejo in vztrajajo na njihovi uresničitvi. 'Naj dodamo, da 
so vse zahteve, ki jih poslanec dr. Rus omenja v 3. točki svojega poslanskega 
vprašanja, bile ponovno postavljene 8. novembra 1972 v jugoslovanski noti vladi 
republike Avstrije. 

Predsednik Miran Goslar: Sedaj imamo še vprašanje Ivana Krefta. 
Odgovarja Miro Kert. 

Miro Kert : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš 
Ivan Kreft vprašuje, zakaj še ni bilo mogoče določiti ključa za razdelitev obvez- 
nosti republikami in pokrajinam, ki izhajajo iz notranjih in inozemskih posojil, 
ki jih je v preteklosti najela federacija. 
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Odgovor: Med obveznostmi, ki jih republike in avtonomni pokrajini pre- 
vzemajo po neproračunski bilanci federacije, so tudi obveznosti za odplačevanje 
zunanjih in notranjih posojil in kreditov po znanih in neznanih uporabnikih 
kreditov. Kriterij za razdelitev obveznosti na republike in SAP je pri znanih 
koristnikih sedež koristnika kredita. Obseg neznanih koristnikov še vedno ni 
znan in se je v času razčiščevanja bilance še bistveno povečal. Za razdelitev 
obveznosti pri neznanih koristnikih za inozemska posojila do narodne banke 
Jugoslavije se uporablja kot kriterij družbeni proizvod družbenega gospodarstva 
v letu 1969. Preostanek obveznosti po neznanih koristnikih pa se deli po krite- 
rijih skupnega plasmaja federacije oziroma plasmaja po posameznih bankah 
in po vsaki pogodbi posebej. Pričakujemo, da bodo razhajanja republik pri 
uporabi kriterija skupnega plasmaja oziroma strukture po posameznih bankah 
v najkrajšem času tudi dokončno rešena in da bo sprejet odlok zveznega izvrš- 
nega sveta o vseh še spornih vprašanjih prenosa neproračunske bilance fede- 
racije na republike in avtonomni pokrajini. 

Predsednik Miran Goslar: Imamo še eno vprašanje Rada Pušenjaka, 
na to vprašanje bo dobil odgovor na naslednji seji. 

Ima kdo še kakšno novo poslansko vprašanje? (Ne.) 
Dnevni red je s tem izčrpan. Obveščen sem, da je gospodarski zbor že končal 

s sejo in da je zakon o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih orga- 
nizacij, ki smo ga mi zavrnili, sprejel. S tem je nastala nekoliko zamotana 
situacija. 

Ali ste za to, da ponovno razpravljamo o tem zakonu? Vidim, da je večina 
za to. Prosim izvršni svet, da pojasni, kakšna situacija nastane, če ta zakon ne 
bi bil sprejet. Besedo ima Marjan Dolenc. 

Marjan Dolenc: Če zakon tako kot je bil predložen ne bi bil sprejet, 
bi nastala verjetno naslednja situacija: 

Za elektrogospodarstvo bi veljali ukrepi, ki začenjajo veljati s 1. 1. 1973, za 
tista podjetja, ki poslujejo z izgubo. Poleg tega pa obstoja seveda zvezni zakon, 
po katerem bi izvršni svet moral sprejeti posebne ukrepe. Ze prej sem skušal 
na kratko povedati, kaj na področju elektrogospodarstva delamo. V januarju 
bomo predvidoma prišli z zakonom, v katerem bomo skušali te zadeve enkrat 
za vselej sistemsko urediti. Dejstvo je namreč, da se pri vseh razpravah pojavlja 
ta očitek, ki je upravičen. Glede na poseben pomen, ki ga ima elektrogospodar- 
stvo v družbi in v njenem gospodarstvu pa se poleg tega očitka pojavljajo še 
stališča, zaradi katerih z vidika delovanja gospodarstva in gospodarjenja sku- 
šamo te stvari praktično reševati. 

Dovolite mi, da omenim, samo en tak problem. Kolikor zakon ne bo sprejet, 
elektrogospodarstvo ne more sprejemati nobenih investicijskih odločitev in 
seveda ne more vstopati niti v program izgradnje daljnovodnega omrežja niti 
v program izgradnje novih kapacitet. Ni treba, da posebej poudarjam, da smo 
že v veliki zamudi. Tega prej nisem posebej poudarjal, ker sem mislil, da vam 
je to znano. Glede na to, da traja izgradnja elektrogospodarske enote nekaj let in 
da pričakujemo leta 1974, 1975 velik primanjkljaj, moramo zelo zelo paziti na 
vsak mesec, da ne bomo v zaostanku. Poleg tega, da so še druge posledice, bi bila 
ta gotovo najtežja. 

Predsednik Miran Goslar: Ivan Kreft ima besedo. 
i* 
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Ivan Kreft: Tovariši, mislim, da. so tovariši v moji bližini bolj v šali 
kot zares govorili, da sem najbrž dobil kakšno kuverto in da bom sedaj zago- 
varjal ta zakon. 

Tovariši, ne gre za kuverte, ampak gre za to, da je elektrogospodarstvo 
v jugoslovanskem merilu do leta 1963 imelo družbeno upravljanje. Republiški 
izvršni svet oziroma takratna skupščina je imela pravico imenovati tri člane in 
iz šestih takratnih okrajev po enega člana. Bil sem imenovan najprej od okraj- 
nega odbora Murska Sobota, pozneje pa od okrajnega odbora Maribor v upravni 
odbor elektrogospodarske skupnosti, kjer sem opravljal funkcijo podpredsednika. 
Glede na to bi rad povedal naslednje: 

2e takrat je bilo večkrat sproženo, da gledamo skozi prste, kadar določamo 
osebne dohodke delavcem elektrogospodarstva. Analize, ki to bile napravljene 
v zveznem merilu, so dokazale, da je zaradi višje izobrazbe v Sloveniji v elek- 
trogospodarstvu veliko manjši odstotek zaposlenih kot v drugih republikah. Mi 
smo bili mnenja, da je treba strokovnost na nek način stimulirati. Takratni 
okraji so to razumeli. Ce je danes situacija drugačna, če ni več tega momenta, 
potem bo to gotovo mogoče ugotoviti. Predlagam, da bi mirno sprejeli predlog, 
ki ga je v imenu izvršnega sveta dal tovariš Dolenc, da ta zakon sprejmemo. 

Predsednik Miran Gos lar : Imam predlog, da bi k 1. členu sprejeli še 
drugi odstavek, in sicer: 

»Tako povečana sredstva dohodka se ne smejo uporabiti za osebno in 
skupno porabo delavcev v teh organizacijah združenega dela.« 

Poleg tega sem mnenja, da problemov v elektrogospodarstvu s sistemskim 
zakonom, ki ga je obljubil tovariš Florjančič, ne bomo rešili brez ustreznih 
kadrovskih sprememb v vodilnem kadru teh organizacij. Mislim, da je treba 

tem kot elementom urejanja stvari v elektrogospodarstvu računati, kajti 
dejstvo je, da se gremo že preveč dolgo neke vrste namizni tenis na škodo 
družbenih interesov v elektrogospodarstvu. Po mojem morajo te stvari imeti 
odraz tudi v personalnih spremembah v vodstvenem kadru v elektrogospo- 
darstvu. Za to niso odgovorni delavci, temveč tisti, ki kreirajo mišljenje. Zato 
je potrebno premagati tiste sile, ki delajo po svoje, ker se zavedajo, da je 
elektrogospodarstvo dejavnost, brez katere se ne da živeti. Ta logika raz- 
mišljanja je pri njih prisotna. Mislim, da je treba to komponento pri urejanju 
zadev v elektrogospodarstvu upoštevati. 

Tovariš Seitl se javlja. 

Viktor Seitl: Tovarišice in tovariši poslanci! Obrazložitev izvršnega 
sveta sem razumel pravilno, zato sem za predlog zakona tudi glasoval. Mislim, 
da si v današnji situaciji ne moremo dovoliti, da bi zavrli razširjeno repro- 
dukcijo na področju elektrogospodarstva, ker s tem hkrati zaviramo tudi 
nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj Slovenije. To pa ne pomeni in ne 
sme pomeniti, da izvršni svet in skupščina ne bi imela vse pravice, da odločno 
odklanjata vse negativne pojave, ki se na tem področju javljajo. Na prvem 
sestanku predsednikov občin s predsednikom izvršnega sveta tovarišem Marin- 
cem smo slišali podatek, da je elektrogospodarstvo v Sloveniji, ob tem, ko ni 
podpisal družbenega dogovora, v položaju, da bo plačalo milijardo 600 milijonov 
S dinarjev davka na osebni dohodek. Postavljam vprašanje, ali je slovenska 
skupnost sposobna, da takšno anomalijo odkloni ali ni sposobna. Mislim, da je 
sposobna. 
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Mislim, da moramo za ta zakon glasovati s tem, da odločno povemo in 
odločno zahtevamo, da vse te anomalije odpravijo. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Sem za to, da ostanemo pri prvotnem sklepu in da 
pokažemo, da mislimo resno. Verjetno je že čas, da se te stvari sanirajo ter 
da se tudi na področju elektrogospodarstva napravi red. 

Predsednik Miran Goslar: Avgust Majerič. 

Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Glasoval sem proti in bom še enkrat, in sicer iz naslednjega razloga. Sam 
zakon ničesar ne rešuje, saj samo prenašamo substanco iz enega kupčka na 
drugi. Imamo poseben račun za investicije v elektrogospodarstvu in ta, ker ni 
ped upravljanjem elektrogospodarstva, k sreči ni načet. S tega vidika se mi ne 
zdi logična obrazložitev, da bi s tem, ker bi elektrogospodarstvo kaznovali 
zaradi nespametnega gospodarjenja, kaznovali tudi sebe. Tovariši, mi smo sedaj 
končno prišli do položaja, ko smo dobili vajeti v roke. Dolgo smo jih čakali. 
Nekdo je rekel že od Kosovega. Končno smo jih sedaj dobili vendarle v roke. 
Tokrat mislim, da ne smemo odstopiti od tega našega stališča. Vprašujem se, 
ali je bila amortizacija doslej nerealna ali pa sedaj zavestno počnemo ne- 
umnost. Ponovno poudarjam, da ne more biti govora o tem, da bi zaradi tega 
zakona padla atomska elektrarna in daljnovodi. 

Predsednik Miran Goslar : Besedo ima Gregor Klančnik. 

Gregor Klančnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Sem glasoval za, in bom še enkrat, če bo na glasovanje prišlo! Mislim, da ne 
moremo enostavno izenačevati lastna sredstva gospodarskih organizacij in tuja 
sredstva, ki se pojavljajo kot dodatni vir financiranja. Mi zbiramo sredstva za 
elektrogospodarstvo zato, da bi lahko vršili reprodukcijo. Na nekakšen način 
jih pravzaprav posojamo. Torej gre za tuje in ne njihova sredstva. S temi 
tujimi sredstvi mi ne moremo pokriti izgube, ampak lahko to storimo samo 
tako, kot je bilo tu predloženo. 

Povečanje cene premoga se je neposredno odrazilo v znižanju dohodka 
v elektrogospodarstvu. Mislim, da je to, ob tem ko se odločamo, vendar treba 
vedeti. Elektrogospodarstvo moramo gledati kompleksno in ne samo skozi nekaj 
ljudi, ki so tam zaposleni. Gledati moramo tudi rudarje, ki so pravzaprav 
neposredno vezani na proizvodnjo elektroenergije. Tudi v Ljubljanski banki 
smo z odložitvijo anuitet dalj časa odlašali, vendar sedaj mislim, da ni več časa, 
da bi to delali še naprej. Čimprej je potrebno nastalo situacijo rešiti in zakon 
sprejeti. To pa seveda ne pomeni, da ne bi smeli v smislu današnje razprave 
vplivati na tiste ljudi, ki so v elektrogospodarstvu zaposleni. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? Florjančič. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Moram reči, da gredo naša prizadevanja za tem, da vas čimbolj podrobno in 
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objektivno informiramo o celotni situaciji, da bi lahko v zvezi s tem poiskali 
najustreznejšo rešitev. Želel bi samo s treh vidikov dopolniti dosedanjo razpravo. 

1. Gre za pripombo, ki jo je dal tovariš Seitl glede osebnih dohodkov. 
V gradivu naše komisije za nelikvidnost, ki je sprejela program ukrepov za 
odpravo nelikvidnosti, je natančno navedeno, da je to mnenje republiškega 
sklada skupnih rezerv. To torej ni ugotovitev SDK. Republiški sklad skupnih 
rezerv je navedel, da bo, kolikor samoupravni sporazum o elektrogospodarstvu 
ne bo sprejet, elektrogospodarstvo plačalo 1 400 000 din posebnega davka po 23. 
členu. Že po tem je bil samoupravni sporazum verificiran. To sem že prej 
omenil. Ko je upravni odbor sklada skupnih rezerv ugotovil, da elektro- 
gospodarstvo po verifikaciji samoupravnega sporazuma ne plačuje davka na 
presežne osebne dohodke, je odobril sanacijski kredit v višini 3,5 milijarde 
starih dinarjev. Samoupravni sporazum za elektrogospodarstvo je bil verificiran 
novembra 1972. Elektrogospodarstvo pa "je predložilo prvi predlog 1. aprila. Ves 
postopek usklajevanja in dograjevanja je trajal do meseca novembra. 

Porast osebnih dohodkov v elektrogospodarstvu v letu 1972 je po podatkih, 
ki jih daje naš sekretariat za delo za 9 oziroma 7 ®/o nižji, kot je porast nomi- 
nalnih osebnih dohodkov v Sloveniji v letošnjem letu, ki znaša 25 do 261%. 
Menim, da se v tem, čeprav gre za različne osnove, vendarle kažejo prizadevanja 
faktorjev izven elektrogospodarstva za tem, da se v elektrogospodarstvu začno 
medsebojne relacije približevati in usklajevati. Mnenja sem, da je potrebno 
povedati, da elektrogospodarstvo glede na to, da ima verificiran samoupravni 
sporazum ob 18!0/o povečanjih osebnih dohodkih ne plačuje presežka po zakonu 
o delitvi dohodka in osebnih dohodkov. 

2. Amortizacija in politika amortizacije je bila ena izmed točk, ki smo jo 
v jugoslovanski skupnosti zmeraj napadali. Zaradi teh pripomb je bila z 
ustavnimi amandmaji politika določanja amortizacije prenesena v republike 
in pokrajine. Veljavno stopnjo amortizacije je določila še zvezna skupščina. 
Se sedaj ima zveza po ustavi pravico odločati, kdaj se izvede splošna revalori- 
zacija, stopnje pa določa republiška skupščina. Zato je seveda zelo za lase 
privlečena diskusija o tem, kdo se neumno obnaša ob takem ali drugačnem 
določanju stopnje amortizacije, ker tisto, kar velj,a sedaj v elektrogospodarstvu, 
ni določila republiška skupščina, ampak je določila zvezna skupščina. Mi smo 
izhajali iz tega, da je ekonomsko nevzdržno, da amortizacijo in funkcijo amor- 
tizacije v vseh panogah gospodarstva enačimo, ker je bistvena razlika med tisto 
delovno organizacijo, ki si dohodek in s tem tudi pokrivanja amortizacije 
zagotavlja skozi ceno in skozi svoje poslovanje na tržišču, in med tisto, pri 
kateri v celoti zagotavljamo sredstva za enostavno in razširjeno reprodukcijo 
z obveznimi posojili. 

In da bo nesmisel dokončen, moram povedati, da smo imeli največji odpor 
proti temu ukrepu v elektrogospodarstvu. 

Menim, da moramo imeti pred očmi, da si mi dejansko s tem nakopljemo 
samo še dodaten problem, ki ga bomo morali v prihodnjih mesecih zelo inten- 
zivno reševati, kajti tudi tistih 15 milijard starih dinarjev, ki so v skladu za 
razširjeno reprodukcijo, ne more elektrogospodarstvo koristiti, če bo v izgubi. 

Smatram, da je prav, da imate vse te elemente pred seboj, ko se odločate 
o tem in mislim, da se je po vsej tej razpravi marsikaj razjasnilo in da se lahko 
tudi odgovorno glasuje. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Dušan Horjak ima besedo. 
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Dušan Horjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Oprostite, da se oglašam k besedi, vendar me je spodbudil k temu tovariš 
Florjančič, ko je dejal, da je sklad skupnih rezerv povzročil ustavitev izplačila 
odobrenih 3 in pol milijarde dinarjev zaradi tega, ker ni bil dosežen sporazum 
o izplačilu osebnih dohodkov. 

Kot član upravnega odbora skupnih rezerv moram poudariti, da to ni res. 
Na Bledu smo pred približno dvemi meseci odobrili 3 in pol milijarde dinarjev. 
Prisotni so bili vsi direktorji. Moram reči, da je bila debata silno ostra in 
dolgotrajna. Trajala je približno 8 ur. Po osmih urah smo odobrili z določenimi 
zadržki tri in pol milijarde dinarjev, vendar v teh zaključkih ni bilo niti besede 
o sporazumevanju, ker takrat niti vedeli nismo, da ta problem obstaja. Dobili 
pa smo vtis, da se tovariši iz elektrogospodarstva zelo arogantno obnašajo do 
sklada skupnih rezerv. Zlasti ker so imeli v rokah adut, ki je bil v tem, da jim 
je sekretariat za finance meseca maja pismeno zagotovil, da bodo vse izgube, 
kljub temu, da niso bile cene povišane, poravnane. Ker so vedeli, da je situacija 
takšna, je trajalo 8 ali 9 mesecev, preden so naredili sanacijski program. 2e ko 
so jim bila sredstva odobrena, je tovariš predsednik, inž. Pariš, dobil od SDK 
pismeno obvestilo, da v tej skupnosti izplačujejo osebne dohodke mimo spo- 
razuma. Zaradi tega je bil dolžan izplačilo ustaviti. Moram še povedati, da smo 
na sestanku celotnemu direktoriju svetovali, naj ta denar v prvi vrsti porabi 
za poravnavo dolgov. Tega niso naredili, temveč so ta denar porabili tudi za 
osebne dohodke. 

Ko smo imeli pred tremi tedni ponovno sejo upravnega odbora, smo sprejeli 
sklep, da se denar sprosti, kolikor bo tripartitna komisija sankcionirala 
samoupravni sporazum. Ta je bil predložen 14. decembra, nato pa se je po- 
stopek odvijal zelo hitro. Teden dni kasneje je bilo to vse odobreno in tako je 
predsednik upravnega odbora ponovno sprostil tri in pol milijarde dinarjev. 
Takšen je bil celoten potek. 

Glede samih groženj z njihove strani pa smatram, da bi morali najprej 
narediti red pri njih v upravi. Delovni kolektivi niso pri tem nič krivi. Krive 
so uprave. Ne se sklicevati na delavce, ki o tem ničesar ne vedo, ali pa so 
nepravilno informirani. 

Sam bo mglasoval proti. Menim namreč, da je treba najprej napraviti 
red med temi ljudmi, ki zavestno že nekaj mesecev ali pa nekaj let zavirajo 
razvoj elektrogospodarstva. 

Predsednik Miran Goslar: Dalje. Jože Florjančič. 

Jože Florjančič: Rad bi interveniral samo v dveh stvareh. Mislim, 
da ni nobene razlike med tem, kar trdi tov. Horjak, in kar trdim glede postopka 
sklada skupnih rezerv. Upravni odbor je sprejel sklep, ki je bil zadržan zaradi 
sklepa skupščine sklada, ki mu prepoveduje odvajati sredstva tistim, ki preko- 
račujejo osebne dohodke, ne pa zaradi obvestila SDK. Ko je bil sporazum sprejet, 
je predsednik upravnega odbora sklada skupnih rezerv ugotovil, da v elektro- 
gospodarstvu ne prekoračujejo osebnih dohodkov in je zato ta sklep realiziral. 
Menim, da tu ni nobenih razhajanj. Drugače pa je glede pokritja izgube. O tem 
je odločala ta skupščina, ki je z odlokom opredelila 43 milijonov dinarjev za 
kompenzacijo, za pokritje izgube za lansko leto. Sekretariat za finance seveda 
o tem niti ni mogel odločiti, niti ni mogel karkoli zagotoviti. 
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Predsednik Miran-.Gosi.ar: Kar zadeva mene, sem pripravljen moj 
predlog modificirati v poseben sklep, glede na situacijo, v kakršni smo. Ta 
sklep bi se približno glasil tako, da nalagamo izvršnemu svetu in službi druž- 
benega knjigovodstva, da zagotovita, da povečan dohodek v elektrogospodarstvu, 
ki bo nastal po učinku tega zakona, ne bo uporabljen za osebne dohodke in za 
sredstva skupne porabe v podjetju, ki se imenuje Združeno podjetje elektro- 
gospodarstva Slovenije. To je možno. 

r ■ , 
Štefan To t h (iz klopi): Tovariš predsednik! To je dobroimetje, kot 

vsako drugo, s katerim lahko vsakdo razpolaga. 

Predsednik Miran Goslar : To priznam. Meni bi bolj ugajalo, da je 
to v zakonu. Še kdo želi besedo? Besedo ima Tone Tribušon. 

Tone Tribušon: Tovariši poslanci! Popolnoma razumem vse vaše 
ogorčenje, glede na to, da se nekatere stvari v elektrogospodarstvu slabo 
odvijajo, vendar mislim, da je res, da so tam sistemsko nekatere stvari po- 
polnoma narobe postavljene in dokler teh stvari sistemsko drugače ne posta- 
vimo v tem smislu kot smo že tudi govorili, se te stvari ne bodo spremenile. 
Dokler se elektrogospodarstvo ne inkorporira v gospodarstvo kot njegov se- 
stavni del, toliko časa ne bo nič. 

Naša intencija vseskozi je bila, da sistemsko to stvar postavimo tako, da do 
nepravilnosti ne bo več prišlo oziroma da bodo odločali tisti, ki dajo sredstva 
in da kolektiv sam odloča samo o tistih pristojnostih, ki njemu gredo, ne pa 
o tistih, ki mu ne gredo. 

Situacija pa je sedaj taka, kakršna je. Moram vam povedati, da sem imel 
dva razgovora s predstavniki elektrogospodarstva. Enega pred, enega pa po 
počitnicah. Ko sem prišel s: počitnic, sem bil obveščen od sklada skupnih rezerv, 
da je elektrogospodarstvo sicer pripravilo sanacijski program, da pa je program 
slab in da sklad skupnih rezerv popolnoma upravičeno zahteva dopolnitev tega 
sanacijskega programa. 

Ko sem zvedel, da so šli lepo na počitnice in niso nič naredili, sem sklical 
sestanek v prisotnosti predstavnika sklada skupnih rezerv, da razčistimo celotno 
zadevo. Bile sta dve stvari, ki jih je sklad postavljal in na katere seveda oni 
sami niso mogli odgovoriti. To je vprašanje cene. 2e takrat se je pokazalo in 
sekretariat za delo jih je potem na našo zahtevo še enkrat opozoril, da morajo 
takoj skleniti samoupravni sporazum, ker so edina organizacija v gospodarstvu, 
ki samoupravnega sporazuma nima in da delajo pravzaprav nezakonito. Nato 
se je stvar vlekla, predlagali so sicer stvari, ki niso bile sprejemljive, ni pa 
prišlo do sporazuma. Na koncu pa ko so prišli v situacijo, kakršna je, ko že 
niso mogli več koristiti kreditov, so se vendarle nekako sporazumeli s sindikati 
in z verifikacijsko komisijo, nakar je prišlo do verifikacije sporazuma. Na vsak 
način so se zelo slabo ponašali in moram reči, da je to vse obsodbe vredno. 
Takrat so se najavili tudi pri tovarišu predsedniku Sergeju Kraigherju. Bil sem 
prisoten na tem razgovoru. Takrat so slišali enkrat spet vse tisto, kar je bilo 
treba slišati in v dosti hujši obliki kot danes. Ko sedaj gre za to, da celotno 
situacijo saniramo in da omogočimo, da se investiranje na področju elektro- 
gospodarstva nadaljuje. Mislim, da moramo razumno reagirati in sprejeti 
predloženi zakon, ker s tem dejansko ne rešujemo elektrogospodarstva, temveč 
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gospodarstvo kot celoto, saj lahko pomanjkanje energije pomembno vpliva na 
njegov nadaljnji razvoj. 

Predsednik Miran Goslar: Ali lahko počasi zaključimo to razpravo. 
Mislim, da je stvar jasna! Tovariš Klančnik. 

Gregor Klančnik: Ljubljanska banka je svojo odložitev anuitet 
vezala na izgubo, to pomeni, da se ne morejo porazgubiti, kolikor bi slučajno 
kaj ostalo. V Ljubljanski banki bodo namreč oproščeni anuitet samo v toliko, 
kolikor bo znašala izguba. To pomeni, da dodaten sklep ne bi bil niti potreben. 

Predsednik Miran Goslar: Potem svoj predlog umikam. Sedaj vas 
vprašam, ali ste za to, da še enkrat glasujemo. Mi se moramo namreč najprej 
odločiti o tem, ker smo že enkrat glasovali. Torej najprej glasujmo, ali smo za 
to, da ponovno glasujemo. Kdor je za to, naj glasuje! (30 poslancev glasuje za.) 
Kdo je proti? (14 poslancev.) Kdo se je vzdržal? (10 poslancev.) To se pravi, da 
smo za to, da ponovno glasujemo. 

Sedaj glasujemo o zakonu. Kdor je za zakon, naj glasuje! (27 poslancev 
glasuje za.) Kdo je proti? (17 poslancev.) Kdo se je vzdržal? (11 poslancev.) 
Ugotavljam, da je 27 poslancev glasovalo za, 28 poslancev pa je glasovalo proti, 
ali se je glasovanja vzdržalo. 

Ugotavljam, da zakon ni sprejet. 
Zaključujem sejo in vam želim srečno novo leto! 

(Seja je bila končana ob 19.45.) 



GOSPODARSKI ZBCft 

48. seja 

(27. decembra 1972) 

Predsedoval: Tone Bole, 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 17. uri. 

Predsednik Tone Bole: Tovariši poslanci, predlagam, da pričnemo 
z delom. 

Pričenjam 48. sejo gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije. 
Svojo odsotnost je opravičilo osem poslancev. Ugotavljam, da je zbor 

sklepčen. 
Pred ugotavljanjem dnevnega reda vas moram opozoriti na naslednje: 

Dnevni red bomo nekoliko menjali in dopolnili. Prosim tudi za disciplino glede 
udeležbe, ker moramo danes sejo končati, oziroma moramo uskladiti vse 
predloge zakonov in odlokov z republiškim zborom. Zato prosim poslance, da to 
upoštevajo in da so na seji prisotni, da se ne bi zavlekla zaradi klicanj po- 
slancev, ugotavljanja kvoruma itd. 

Obveščam zbor, da je izvršni svet danes pismeno sporočil naslednje; 
Prvič, da umika predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o davku 

na dohodek bank v letu 1972 in to zaradi tega, ker je upošteval pripombe zako- 
nodajno-pravne komisije, ki meni, da ta predlog zakona nima ustrezne ustavno- 
pravne podlage. 

Drugič, da umika tudi predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona 
o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972. 

To sta zakonska predloga, s katerima se je nameravale* podaljšati sedanjo 
ureditev financiranja otroškega varstva tudi na prihodnje leto. 

Tretjič, da namesto teh dveh zakonov predlaga po hitrem postopku predlog 
zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1973. 

Glede na to za današnjo sejo gospodarskega zbora predlagam naslednji 
razširjeni dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 47. seje zbora; 
2. predlog ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega 

zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije; 
3. predlog ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega 

zakona za izvajanje zveznih ustavnih amandmajev od XX do XLI in mnenje 
k osnutku zakona; 
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4. predlog zbora narodov zvezne skupščine za izdajo ustavnega zakona 
o podaljšanju mandata zveznim poslancem; 

5. program ukrepov za odpravo vzrokov nepokrite porabe in nelikvidnosti 
in za sanacijo zatečenega stanja; 

6. predlog zakona o uporabi dela dohodkov, izločenih na posebne račune 
v letu 1972; 

7. predlog zakona o spremembi zakona o določitvi stopenj republiških 
prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za leto 1972 in o do- 
ločitvi najvišjih zneskov prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega raz- 
merja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namene splošne in 
skupne porabe; 

8. predlog zakona o dopolnitvi zakona o nadomestilu za del obresti za 
kredite za izvoz; 

9. predlog odloka o dopolnitvi odloka o načinu uporabe hranilnih vlog pri 
poštni hranilnici; 

10. predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo za leto 1973; 
11. predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o stopnjah amor- 

tizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij; 
12. predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov 

davkov in prispevkov za leto 1973; 
13. predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1973; 
14. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o programiranju 

in financiranju graditve stanovanj; 
15. predlog odloka o odstopu določenih sredstev SR Slovenije združenemu 

podjetju Slovenske železarne brez obveznosti vračanja; 
16. predlog odloka o odstopu določenih sredstev SR Slovenije Cinkarni 

Celje brez obveznosti vračanja; 
17. predlog zakona o loterijskem zavodu Slovenije; 
18. predlog zakona o prenehanju obveznega zajemanja nevarnosti potresa 

v posameznih vrstah zavarovanj; 
19. odpoklic poslanca gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije Petra 

Vujeiča; 
20. predlog odloka o izvolitvi člana odbora za finance gospodarskega zbora 

skupščine SR Slovenije; 
21. predlog odloka o izvolitvi člana komisije skupščine SR Slovenije za 

volitve in imenovanja. 
22.' poslanska vprašanja. 
Hkrati obveščam zbor, da predlagatelj predlaga, da obravnavamo 6., 7., 8., 

9., 11., 12., 15., 16., 17. in 18. točko dnevnega reda po skrajšanem postopku in ne 
glede na roke. Razen tega izvršni svet predlaga, da akte, s katerimi smo razširili 
današnjo sejo pod točko 10., 13. in 14. obravnavamo po hitrem postopku. Pred- 
lagani način obravnave, narekuje dejstvo, da je potrebno zaradi kontinuitete 
vse zgoraj navedene skupščinske akte obravnavati in sprejeti pred koncem 
leta. Glede na to vprašujem zbor, kdo je za to, da se omenjene točke dnevnega 
reda obravnavajo po skrajšanem, oziroma po hitrem postopku? (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Ugotavljam, da je predlog za postopek pri obravnavi aktov 
soglasno sprejet. 

Dajem celotni dnevni red na glasovanje. Kdor je za predloženi dnevni red, 
naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Ugotavljam, da je dnevni red soglasno 
sprejet. 
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Obveščam zbor, da sem poleg predstavnika izvršnega sveta in pristojnih 
upravnih organov ter predlagateljev zakonskih predlogov povabil na današnjo 
sejo še: predstavnika zbornice SR Slovenije, predstavnika republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije, predstavnika službe družbenega knjigovodstva — 
centrale za SR Slovenijo, predstavnika komisije za volitve in imenovanja 
skupščine SR Slovenije ter skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije 
za ustavna vprašanja. Vabim vse predstavnike, da sodelujejo v razpravi. 

S predsednikom republiškega zbora sem se dogovoril, da s sejo nadaljujemo 
do 19. ure. Ob 19. uri bomo ugotovili, do katere točke dnevnega reda je prišel 
republiški zbor. Potem se bomo odločili, ali bomo sejo danes vodili do konca, 
tako da bomo izčrpali dnevni red, ali pa jo bomo nadaljevali jutri. Zbor pa se 
lahko odloči za drugačen predlog. 

Ker drugega predloga ni, menim, da je moj sprejet in predlagam, da pre- 
idemo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 47. 
seje gospodarskega zbora. 

Ima kdo pripombe k osnutku zapisnika zadnje seje? Ker pripomb ni, 
ugotavljam, da je zapisnik 47. seje gospodarskega zbora sprejet. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnih amandmajev od XXV do Lil k ustavi SR Slovenije. 

Obveščam vas, da mi je predsednik republiškega zbora poslal sklep, i1 

katerim je republiški zbor določil predlog ustavnega zakona o spremembah 
in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXV do 
Lil k ustavi SR Slovenije in to v besedilu, kot ga je predložila skupna komisija 
vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. Ta sklep republi- 
škega zbora ste pravkar prejeli. 

Ugotavljam, da ste že s sklicem prejeli besedilo predloga ustavnega zakona 
o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona in da smo uvodno obrazložitev 
k tej točki dnevnega reda že poslušali pred pričetkom seje zbora, skupaj z 
ostalimi zbori skupščine. Izvršni svet se s predlogom ustavnega zakona strinja. 

Pričenjam razpravo, kdo želi sodelovati v razpravi? Ugotavljam, da nihče ne 
želi sodelovati v razpravi. 

Preden preidemo na glasovanje, vas opozarjam, da je v 2. točki X. amand- 
maja k ustavi SR Slovenije določeno, da je sprememba ustave v zboru sprejeta, 
če zanjo glasujeta dve tretjini članov vseh zborov. Ustavni zakon se sprejema 
z isto večino glasov, kot ustava. 

Dajem na glasovanje predlog ustavnega zakona o spremembah in dopol- 
nitvah ustavnega zakona! Kdor je Za, naj dvigne roko! (47 poslancev dvigne 
roko.) 

Ugotavljam, da je gospodarski zbor sprejel predlog ustavnega zakona o 
spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona in predlagam, da sprejmemo 
naslednji sklep: 

»Na podlagi ustavnega amandmaja X. k ustavi SR Slovenije, je gospodarski 
zbor skupščine SR Slovenije na seji dne 27. decembra 1972 sprejel naslednji 
sklep: 

1. Sprejme se predlog ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXV do Lil k ustavi SR Slovenije 
v besedilu, kot ga je določil republiški zbor skupščine SR Slovenije. 
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2. O tem se obvestijo drugi zbori skupščine SR Slovenije.« 
Kdor je za takšen sklep, prosim da glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se j6 kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. O tem bom obvestil ostale zbore 

skupščine SR Slovenije. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izva- 
janje ustavnih amandmajev od XX do XLI. 

Predlog zvezne skupščine je v smislu tretjega odstavka prve točke XXXII. 
amandmaja k ustavi SFRJ predložila v soglasje skupščini SR Slovenije zvezna 
skupščina. K tej točki dnevnega reda ste sprejeli predlog zvezne skupščine za 
izdajo ustavnega zakona z osnutkom tega zakona. 

Pravkar smo od zvezne skupščine sprejeli predlog ustavnega zakona. V do- 
govoru s predstavnikom skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije 
za ustavna vprašanja predlagam, da sklepamo o soglasju k predlogu tega 
ustavnega zakona. Predlog in ustrezno spremenjen odlok o soglasju, ki ga je 
sestavila skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vpra- 
šanja, sta bila razdeljena med seboj. Uvodno obrazložitev smo poslušali z osta- 
limi zbori. 

Pričenjam razpravo. Kdo, želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.) 
Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi. Zato zaključujem razpravo 
in dajem predlog odloka o soglasju k predlogu ustavnega zakona o spremembah 
in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XX do 
XLI na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (48 poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga zbora narodov zvezne skupščine za izdajo ustavnega zakona o po- 
daljšanju mandata zveznim poslancem. 

Predlog zbora narodov zvezne skupščine je v smislu tretjega odstavka 1. 
točke XXXIII. amandmaja k ustavi SFRJ predložila v soglasje skupščini SR 
Slovenije zvezna skupščina. 

K temu predlogu zbora narodov ste prejeli tudi besedilo predloga odloka 
o soglasju k predlogu zbora narodov zvezne skupščine za izdajo ustavnega 
zakona o podaljšanju mandata zveznim poslancem, ki ga je predložila zboru 
skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

Uvodno obrazložitev k predlogu zbora narodov in predlogu odloka o so- 
glasju smo že poslušali na seji skupaj z ostalimi zbori. 

Izvršni svet se s predlogom za izdajo ustavnega zakona strinja. 
Pričenjam razpravo! Kdo želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.) 

Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi. Zaključujem razpravo in 
dajem predlog odloka o soglasju, ki ga je predložila skupna komisija vseh 
zborov skupščine Socialistične republike Slovenije za ustavna vprašanja, na 
glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju soglasno sprejet in prehajam 
na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo programa ukrepov 
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za odpravo vzrokov nepokrite porabe in nelikvidnosti in za sanacijo zatečenega 
stanja. 

Program ukrepov je pripravila posebna delovna skupina izvršnega sveta, 
sprejel ga je izvršni svet in ga predložil skupščini v obravnavo. Prosim pred- 
stavnika izvršnega sveta, če želi še. ustno obrazložiti program ukrepov. (Ne 
želi.) Hvala. 

Program ukrepov je obravnaval tudi odbor za finance gospodarskega 
zbora in predložil pismeno poročilo. Poleg programa ukrepov smo vam posre- 
dovali posebno poročilo službe družbenega knjigovodstva o nepokritih izgubah 
in nelikvidnosti delovnih organizacij na območju SR Slovenije, ki ga je izdelala 
služba družbenega knjigovodstva — centrala za SR Slovenijo. 

Razen tega sem vam posredoval tudi nekatera občasna poročila, ki se 
nanašajo na ta vprašanja, ki jih je prav tako izdelala služba družbenega knji- 
govodstva. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.) 
Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi. 

Zaključujem razpravo in predlagam, da podpremo predlog odbora za fi- 
nance, ki v svojem poročilu predlaga, da naj se predstavniki SR Slovenije v 
medrepubliških komitejih zavzemajo za izvajanje programa ukrepov v vsej 
Jugoslaviji; da naj služba družbenega knjigovodstva v prihodnje vse poslance 
gospodarskega zbora neposredno in sproti obvešča, kako se izvaja in s kakšnimi 
posledicami se izvajajo ukrepi, predloženi v programu izvršnega sveta. 

Se zbor s takšnim sklepom strinja? Kdor je za takšen sklep, naj dvigne 
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno podprl predloženi sklep. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o uporabi dela dohodkov izločenih na posebne račune v letu 1972. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet s predlogom, da se obravnava po 
skrajšanem postopku. Želi predstavnik izvršnega sveta dati uvodno obrazložitev? 
(Ne želi.) Hvala. 

Predlog zakona sta obravnavala tudi odbor za finance in zakonodajno- 
pravna komisija. Odbor in komisija sta predložila pismeni poročili. Odbor pred- 
laga amandma, s katerim se v 1. členu predloga zakona doda še občina 
Tolmin. Danes ste prejeli tudi širšo obrazložitev skupščine občine Tolmin, 
prav tako pa ste k predlogu zakona prejeli tudi mnenje zasedanja delegatov 
občin. 

2eli poročevalec odbora še ustno obrazložiti poročilo odbora? (Ne želi.) 
Hvala. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.) 
Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi, zato zaključujem razpravo. 

Prehajam na glasovanje o amandmaju odbora k 1. členu predloga zakona, 
s katerim se v tem členu navedenim občinam doda še občina Tolmin. Preden 
preidemo na glasovanje, prosim za stališče predstavnika izvršnega sveta glede 
tega amandmaja. Besedo ima namestnik republiškega sekretarja za finance 
Jože Tepina. 

Jože Tepina: Tovarišice in tovariši poslanci! Kot je znano se je pri 
opredeljevanju posameznih občin, ki se štejejo za poplavna območja, izvršni 
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svet držal določenih kriterijev. Pri tem je zlasti prevladoval kriterij višine 
nastale škode. Omenjene občine, ki so bile razglašene za poplavna območja, so 
imele več kot 85'°/o celotne prijavljene škode. 

2e takrat so bili dani zahtevki, da se med poplavljena območja štejejo tudi 
nekatere druge občine. Ti zahtevki so bili zavrnjeni. Prav zaradi tega, da ne bi že 
omenjenih kriterijev rušili, predlaganega amandmaja ne moremo sprejeti. 

Predsednik Tone Bole: Obveščam zbor, da predstavnik izvršnega sveta 
ne sprejema amandmaja. Prosim predstavnika odbora za finance, da se opredeli 
do stališča, ki ga je zavzel predstavnik izvršnega sveta. 

Stane Pungerčar: Odbor je bil v razpravi v dilemi, kako naj se 
odloči. Odbor je ravno tako imel pred očmi kriterije, ki so opredeljevali prejšnje 
ukrepe glede poplavljenih območij. Po daljši razpravi, predvsem po uteme- 
ljitvah, ki jih je dala občina Tolmin, se je odbor le opredelil za to, da naj bi se 
tudi na tem področju sanirale posledice nesreče, oziroma naravne katastrofe, 
ki je nastala v letu 1969, kolikor se iz poročila spominjam. V razpravi je bilo 
tudi vprašanje ali naj se upošteva škoda, ki je nastala pred časom, ko smo 
sprejeli ukrepe za severno Slovenijo. Vsi razlogi so govorili v prid predlogu, 
da se tak amandma sprejme, tako da se je končno odbor odločil za tak sklep. 
V principu je imel vedno pred očmi dejstvo, da bi se morali držati načela, da 
se škoda opredeli, zato tudi ni upošteval predlogov ostalih občin. Bilo je več 
predlogov iz nekaterih drugih občin, da naj bi se reševale tudi škode pri njih, 
vendar &e je odbor odločil samo za ta dodatek. Kot poročevalec ne morem 
posredovati kaj drugega kot je bilo sprejeto in zaradi tega ne morem odstopiti 
od stališča, ki ga je sprejel odbor. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Pungerčar, kot predstavnik odbora vi 
ne glede na stališče, ki ga je zavzel izvršni svet do vašega amandmaja torej 
vztrajate na amandmaju? 

Stane Pungerčar: Da, glede na sklepe, oziroma na večinsko stališče 
odbora moram povedati, da vztrajam pri amandmaju. 

Predsednik Tone Bole: To pomeni, da smo pred glasovanjem! (Pun- 
gerčar: točno.) Besedo ima poslanec Ferdo Papič. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ker 
ste obširno obrazložitev prejeli, ne bom ponavljal že navedenih utemeljitev 
občine Tolmin. Predstavniku republiškega sekretariata za finance pa kljub temu 
moram, tako kot sem to storil pred 10 minutami v republiškem zboru, ponovno' 
povedati, da gre tukaj za škodo, ki je nastala v letu 1972. Občinska skupščina 
Tolmin je škodo v letu 1969 v znesku 450 milijonov S din v preteklih letih sama 
sanirala. Navedel sem to samo zaradi tega, da se tisti tovariši, ki v tem domu 
delamo že več časa, spomnijo, da je takrat izvršni svet ponujal sistemske 
rešitve. Do sistemskih rešitev pa takrat ni prišlo. Zato ponovno prosim tovariše 
poslance, da se opredelijo za predlog odbora. Obenem vam lahko povem, da je 
republiški zbor s 40 glasovi sprejel ta amandma, 10 poslancev pa je bilo proti 
in 4 so se vzdržali. Hvala lepa! 
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Predsednik Tone Bole: Želi še kdo sodelovati v razpravi k tej točki 
dnevnega reda? (Ne.) Ce ne, zaključujem razpravo in obveščam zbor, da pre- 
hajamo na glasovanje in sicer bomo glasovali najprej o amandmaju odbora k 
1. členu predloga zakona, s katerim se občinam navedenim v tem členu doda 
še občina Tolmin. Kdor je za amandma odbora, naj glasuje! (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (4 poslanci.) Se je kdo vzdržal? (6 poslancev.) 

Ugotavljam, da je amandma odbora k 1. členu predloga zakona, s katerim 
se občinam navedenim v tem členu doda še občina Tolmin, sprejet. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za zakon v 
celoti, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon o uporabi dela dohodkov izločenih za posebne 
račune v letu 1972 soglasno sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o spremembi zakona o določitvi stopenj republiških prispevkov od 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih 
zneskov prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo 
v letu 1972 uporabiti za posamezne namene splošne in skupne porabe. 

Predlog zakona je po skrajšanem postopku predložil izvršni svet. Prosim 
predstavnika izvršnega sveta, če mogoče želi še ustno obrazložiti predlog zakona. 
(Ne želi.) Hvala. Predlog zakona sta obravnavala odbor za finance in zakono- 
dajno-pravna komisija in predložila pismeni poročili, iz katerih je razvidno, da 
odbor in komisija nimata pripomb. Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v 
razpravi? (Nihče.) Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi. Zaklju- 
čujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne 
roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (2 poslanca.) Se je kdo 
vzdržal? (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o dopolnitvi zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za 
izvoz. 

Predlog zakona je po skrajšanem postopku predložil izvršni svet. Prosim 
predstavnika izvršnega sveta, če mogoče želi še ustno obrazložiti predlog zakona? 
(Ne želi.) Predlog zakona sta obravnavala odbor za finance in zakonodajno- 
pravna komisija. Iz pismenih poročil je razvidno, da nimata pripomb. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Nihče.) Ugotavljam, 
da nihče ne želi sodelovati v razpravi. 

Zaključujem razpravo. Dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za, 
naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Dva poslanca.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o dopolnitvi odloka o načinu uporabe hranilnih vlog pri poštni 
hranilnici. 

Predlog odloka je pripravil izvršni svet. Prosim predstavnika izvršnega 
sveta, če želi ustno obrazložiti predlog odloka? (Ne želi.) Predlog odloka sta 
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obravnavala odbor za finance in zakonodajno-pravna komisija. Iz poročil je 
razvidno, da odbor kakor tudi komisija nimata pripomb. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.) 
Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi. 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog, naj 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo za leto 1973. 

Predlog zakona je danes po hitrem postopku predložil izvršni svet. Iz 
spremnega pisma izvršnega sveta je razvidno, da ta zakonski predlog nadomešča 
umaknjena zakonska predloga, ki sta podaljševala sedanjo ureditev financiranja 
otroškega varstva iz leta 1972 še v leto 1973. Predlog zakona bo obrazložila 
tovarišica Zora Tomič, član izvršnega sveta in republiški sekretar za zdravstvo 
in socialno varstvo. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Do- 
ločbe sedanjega zakona o stopnjah prispevka za otroško varstvo veljajo samo 
do 31. 12. 1972, ker je zakon sprejet samo za to leto. Ker je treba zagotoviti 
sredstva za redno izplačevanje denarnih dajatev družinam za vzdrževanje otrok 
tudi od 1. 1. 1973 dalje, je bil skupščinskim organom predložen zakon, s katerim 
se je predlagalo podaljšanje veljavnosti predpisa o stopnjah prispevkov za te 
namene tudi v leto 1973. V razpravah za sprejem tega zakona smo ugotovili, 
da se to vprašanje ne more urediti samo s podaljšanjem veljavnosti sedanje 
stopnje prispevka za otroško varstvo, ker bo opuščeno zbiranje sredstev za 
otroško varstvo iz 4°/o davka na dohodek bank, ki je bil lansko leto uzakonjen, 
kot začasni instrument. Izvršni svet in zakonodajno-pravna komisija sta namreč 
ugotovila, da ta vir dohodkov nima več ustavne podlage. 

Zaradi tega je potrebno republiški prispevek za otroško varstvo za leto 
1973 prilagoditi smernicam družbenoekonomske politike v SR Sloveniji. Tako 
je prišlo do sklepa, da je potrebno predlagati nov zakon za leto 1973, v katerem 
je razlika od prejšnjega podaljšanja zakona samo v tem, da je predvidena 
nova prispevna stopnja v višini 2,07%. Ta prispevna stopnja vsebuje na eni 
strani prispevno stopnjo, ki je bila že lani predpisana, in sicer 1,44'%, nadalje 
0,35 l0/o, kolikor je bil preračunan davek na dohodek bank, in 0,20 "/o, kolikor je 
bil v letošnjem letu ustvarjen deficit od 1. oktobra dalje, zaradi kompenzacij v 
zvezi s podražitvijo kruha in ostalih življenjskih potrebščin. 

Razlika, to je 0,08 %>, predstavlja raztegnitev te kompenzacije, ki so jo 
dobile družine z najnižjimi dohodki od 1. oktobra 1972 dalje, na vse leto 1973. 
Zato računamo s prispevno stopnjo 2,07. S to stopnjo bomo zagotovili, da se bo 
vsem upravičencem izplačeval otroški dodatek, ki vključuje tudi povišanje 
dodatka od 1. oktobra 1972 dalje za 20,00 oziroma 10,00 dinarjev. S to stopnjo 
bi se dodatek vzdrževal na isti višini tudi v letu 1972 ob popolnoma nespre- 
menjenih cenzusih in ob razširitvi pravic. Nadalje so tudi upoštevani posebni 
dodatki za samohranilce in za težje prizadete otroke, v istem znesku kot v 
preteklem letu pa tudi podpore revnim kmečkim otrokom, pri opremi novo- 
rojenca in za delovanje službe otroškega dodatka. Prav tako je v to stopnjo 
vključena tudi poravnava primanjkljaja, ki je nastal v letošnjem letu glede na 
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to, da se je nepredvideno povišalo število upravičencev do otroškega dodatka 
in zaradi povišanja otroškega dodatka oziroma posebnega dodatka upravi- 
čencem do otroškega dodatka s 1. oktobrom 1972 kot kompenzacija za moko in 
za povečanje življenjskih stroškov v tem letu. 

S predlagano višino prispevkov za otroško varstvo se hkrati poravnava 
tudi terjatev republiške skupnosti otroškega varstva oziroma med republiško 
skupnostjo otroškega varstva in republiško izobraževalno skupnostjo v višini 
22 milijonov din, do katere je kot veste prišlo, ko smo pred nekaj leti v tem 
zboru sklenili, da je treba republiški skupnosti otroškega varstva odvzeti njena 
sredstva in jih nameniti izobraževalni skupnosti. 

Skratka, nova stopnja omogoča, da ostanemo na področju denarnih dajatev 
družinam, za katere je znano, da so v Sloveniji zelo omejene in z močnimi 
cenzusnimi omejitvami, od 1. januarja 1973 naprej, na ravni letošnjega leta, 
torej na ravni dajatev od 1. oktobra dalje. Računam na vašo uvidevnost, da 
boste izglasovali predlagano prispevno stopnjo, da bo ta skupnost lahko v redu 
poslovala. 

Predsednik Tone Bole: Ker je predlog zakona prišel med sejo, vprašam 
predstavnika odbora za finance, če lahko že sedaj zavzame stališče do tega 
predloga ali zahteva posebno sejo. 

Franc Cuznar: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za finance 
gospodarskega zbora je obravnaval na današnji seji odbora, med sejo zbora, 
predlog zakona o stopnjah prispevkov ža otroško varstvo v letu 1973. Vendar 
moram reči, da so člani odbora negodovali. Negodovali so zaradi tega, ker smo 
imeli 21. tega meseca sejo odbora za finance, na kateri smo obravnavali vpra- 
šanja podaljševanja veljavnosti nekaterih stopenj prispevkov v letu 1973. Vendar 
je situacija taka, da je vprašanje financiranja skupnosti otroškega varstva res 
problematična zadeva. Iz lastne prakse moram povedati, da že deficit, ki ga ima 
republiška skupnost otroškega varstva, povzroča, da se v delovnih kolektivih 
otroški dodatki ne izplačujejo. To je bilo v mesecu decembru, kar povzroča 
veliko negodovanje med delavci. Pravica do otroških dodatkov je njihova 
zakonita pravica. Zaradi tega smo na današnji seji odbora sprejeli tudi predlog 
predstavnika izvršnega sveta, da povišamo to stopnjo. Ta predlog v bistvu 
pomeni 0,63°/o povišanje. Lanskoletna stopnja je bila v višini 1,44 «Vo od bruto 
osebnih dohodkov. Seveda je pomembno, da je za leto 1973 odpadel 4°/o davek 
na dohodek bank. To je tisti izpad dohodka, ki povzroča, da se stopnja mora 
zvišati od lanske 1,44 na 2,07. Seveda je v 2,07 vračunan tudi deficit leta 1972. 
Zaradi tega odbor za finance predlaga gospodarskemu zboru, da ta zakon 
sprejme. Osebno menim, da ne bi smeli nadaljevati s prakso, da se zakoni 
sestavljajo in predlagajo med sejo. Hvala lepa! 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika zakonodajno-pravne ko- 
misije, da zavzame stališče do predlaganega zakona. (Ni pripomb.) Pričenjam 
razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Kot predstavnik republiške izobra- 
ževalne skupnosti bo sodeloval v razpravi tovariš Vili Veršaj. 

Vili Veršaj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ne- 
prijetno mi je, da moram opozoriti skupščino na problem, ki se vleče od 1969. 
oziroma 1970. leta. Prav gotovo je, da republiška izobraževalna skupnost ne 



48. seja 115 

želi s tem opozorilom kakorkoli ovirati financiranje skupnosti otroškega varstva. 
Dejansko sta se obe samoupravni skupnosti na podlagi odločitve republiške 
skupščine znašli v sila neprijetnem položaju. To je bila resolucija o smernicah 
ekonomske politike za leto 1970, v kateri je bilo določeno, da se v letu 1970 
zagotovijo sredstva republiški izobraževalni skupnosti med drugim tudi s pre- 
nosom presežka republiške skupnosti otroškega varstva iz leta 1969, v znesku 
22 600 000 dinarjev. 

Ker je služba družbenega knjigovodstva po analizi zaključnega računa 
skupnosti otroškega varstva za leto 1970 ugotovila, da gre za nezakonit prenos, 
je bila s tem dana podlaga za terjatev republiške skupnosti otroškega varstva 
do republiške izobraževalne skupnosti. Vse pritožbe republiške skupnosti otro- 
škega varstva so bile brezuspešne. Končno je bila izdana odločba višjega gospo- 
darskega sodišča, da mora skupnost otroškega varstva uveljaviti to terjatev do 
republiške izobraževalne skupnosti. 

Na seji izvršnega odbora republiške izobraževalne skupnosti smo danes 
razpravljali o predlogu, ki se je izoblikoval v izvršnem svetu včeraj, da se ta 
sredstva vključijo v sredstva republiške skupnosti otroškega varstva, ki naj 
potem z dogovorom vrne republiški izobraževalni skupnosti 2 milijardi 260 
milijonov S din, da bi izobraževalna skupnost lahko izpolnila svoje obveznosti. 

Izvršni odbor je danes izrecno sklenil, da je treba pred republiško skupščino 
opozoriti na ta problem, in sicer, da republiška izobraževalna skupnost ne more 
pristati na nobeno drugačno rešitev kot na to, da se ji zagotovijo dodatna 
sredstva v znesku 2 260 000 000 S dinarjev, ki naj bi jih potem prenesla na 
republiško skupnost otroškega varstva kot izpolnitev njene terjatve do repu- 
bliške izobraževalne; skupnosti. 

Opozarjamo na to zlasti zaradi tega, ker je po zakonitih predpisih republiška 
izobraževalna skupnost dolžna to terjatev prijaviti kot svojo neporavnano ob- 
veznost. S tem jo zadevajo vse posledice predvidene v predpisih, ki vsebujejo 
ukrepe za odpravo vzrokov nelikvidnosti. To pomeni, da bi uveljavitev takšne 
terjatve imela hude posledice za področje vzgoje in izobraževanja. 

Razen tega opozarjamo tudi na to, da bi verjetno tudi z rešitvijo kot jo 
predlaga izvršni svet, verjetno prišli do situacije, da bi služba družbenega 
knjigovodstva ponovno ugotovila nezakoniti prenos sredstev. 

Zaradi tega predlagamo skupščini, da reši to vprašanje na edini pravilen 
in zakonit način: da ta sredstva zagotovi republiški izobraževalni skupnosti, 
ki jih bo potem refundirala republiški skupnosti otroškega varstva. O tem sem 
moral po sklepu izvršnega odbora obvestiti ta zbor. Prosim, da to upoštevate. 
Hvala lepa! 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Veršaj! Vaša pripomba se ne nanaša 
na zakon, ampak na posledice nerazčiščenih računov med izobraževalno skup- 
nostjo in skupnostjo otroškega varstva. 

Ali mislite, da se mora zaradi vaše pripombe menjati besedilo zakona? 
V tem primeru moramo ukrepati po postopku, ki je predviden po poslovniku, 
v nasprotnem primeru pa lahko glasujemo po postopku predvidenem za sprejem 
zakonov. Ostale predloge lahko sprejmemo kot priporočilo, če jih sprejme tudi 
izvršni svet. Pri tem mislim na medsebojne odnose izobraževalne skupnosti in 
skupnosti otroškega varstva. Ali menite, da bi se moral zaradi tega zakon 
dopolniti? 

8» 
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Vili Veršaj : Tovariš predsednik! Ne samo jaz, ampak tudi izvršni 
odbor in skupščina republiške izobraževalne skupnosti menijo, da to dejansko 
zadeva zakon, ker se z zakonom določa višina sredstev. V tem primeru gre za 
to, da nastopa pred izobraževalno skupnostjo dodatna obveznost, medtem ko bi 
s prenosom oziroma vračilom teh sredstev na republiško skupnost otroškega 
varstva le-ta dobila dodatna sredstva. Kot izhaja iz predloga in obrazložitve 
predstavnice izvršnega sveta, so v sredstvih, ki so predvidena s tem zakonom 
po tej stopnji zajeta v celotna sredstva, ki jih potrebuje republiška skupnost 
otroškega varstva. To se pravi, če bi republiška izobraževalna skupnost vrnila 
teh 22 600 000 N dinarjev republiški skupnosti otroškega varstva, potem bi to 
dejansko bila dodatna sredstva tej skupnosti. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Veršaj! Razumem obrazložitev, ki je 
napisana in obrazložitev, ki jo je dala sedaj na seji našega zbora tovarišica 
Tomičeva, ko je opravičevala povečanje stopnje tudi zaradi vrnitve 22 milijonov 
din izobraževalni skupnosti Slovenije. Ce ni tako, potem ni točna obrazložitev 
k predlogu zakona, niti obrazložitev tovarišice Tomičeve. Prosim tovarišico 
Tomičevo, če potrdi to, v kar tovariš Veršaj dvomi, oziroma v čemer izraža 
skepso. 

Zora Tomič: Spoštovani tovariš predsednik, tovariši poslanci! Izredno 
mi je žal, da moram na tem mestu razpravljati z izobraževalno skupnostjo in 
da ta skupnost po vseh razpravah, ki smo jih imeli, ni pripravljena na samo- 
upravni dogovor dveh samoupravnih interesnih skupnosti, po katerem bi se 
njuna medsebojna terjatev likvidirala. Samo to smo hoteli s tem predlogom 
zakona. V okviru tega zakona predvidevamo, da se hkrati s priznano stopnjo 
2,07 likvidirajo vse terjatve med skupnostima. Glede tega ni nobenega problema. 
Postavlja se vprašanje, kaj želi doseči republiška izobraževalna skupnost s takim 
načinom obravnave? Ze včeraj sem postavila vprašanje politične odgovornosti 
glede blokade pri izplačevanju otroških dodatkov. Zelo jasno vam moram po- 
vedati naslednje: kolikor stopnja za otroško varstvo ne bo sprejeta, ne bo 
mogoča likvidacija dolga, ki ga ima republiška izobraževalna skupnost do 
republiške skupnosti otroškega varstva. Ta denar je bil pred leti odtujen tej 
skupnosti na podlagi stališč v resoluciji. Gre torej samo za vprašanja dogovora 
med skupnostima, kako naj se poravna ta nujna terjatev v pravno pravilni 
formi. Ti dogovori so bili sklenjeni že pred davnim časom na koordinaciji 
izvršnega sveta in potrjeni tudi včeraj. 

Predsednik Tone Bole: Opozarjam poslance, da upoštevajo obrazlo- 
žitev tega zakona na strani 2: »S predlagano višino republiškega prispevka za 
otroško varstvo se bo poravnala tudi terjatev republiške skupnosti otroškega 
varstva do republiške izobraževalne skupnosti v višini 22 milijonov dinarjev.« 

Tovariš Veršaj! Ah zagotovitev, ki je dana v obrazložitvi predloga zakona, 
ne zadostuje za rešitev problema, ki ga imate že nekaj let? Kolikor mislite, 
da se mora zakonsko besedilo popraviti prosim, da podate ustrezen predlog za 
popravek, kar bomo obravnavali po postopku, ki je predviden za sprejem 
zakona. 

Vili Veršaj: Tovariš predsednik! Dejansko ne želimo delati težav 
republiški skupnosti otroškega varstva! V enakih težavah glede dolga se nahaja 
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tudi republiška izobraževalna skupnost. Menim, da bi moralo biti v tem zakonu 
ugotovljeno, da je v okviru sredstev, ki se zagotavljajo skupnosti otroškega 
varstva po tej novi stopnji, likvidirana tudi ta terjatev. Prepričan sem, da nam 
bo sicer služba družbenega knjigovodstva lahko delala veliko težav. 

Predsednik Tone Bole: Predlagam, da to vprašanje ne obravnavamo 
več. V primeru, da se predloženi zakon sprejme v besedilu, kot ga je predložil 
izvršni svet, skupaj z obrazložitvijo, se bo tudi služba družbenega knjigovodstva 
ravnala po tej obrazložitvi. To bo z njo uredil izvršni svet, ki je v obrazložitvi 
že opredelil namen dela zbranih sredstev. 

Ali mislite, da moramo v zakonu razporediti zbrana sredstva ali da to na- 
ložimo službi družbenega knjigovodstva? Mislim, da to ni potrebno. Predlagam, 
da se najde ustrezna rešitev. Menim, da se je republiški skupnosti otroškega 
varstva skušalo pomagati, da končno v letu 1973 ugodno reši problem, ki se vleče 
že nekaj let, da bo to hkrati rešeno tudi za republiško izobraževalno skupnost. 

Prosim, da ne bi nadaljevali z razpravo o tem vprašanju. Ce mislite, da 
besedilo ne ustreza, predložite amandma. Menim, da je bilo zagotovilo pred- 
stavnice izvršnega sveta sicer temperamentno, vendar smo hkrati lahko ugo- 
tovili, da bo to vprašanje urejeno in da se zaradi tega ne bomo spuščali v 
medsebojna razmerja med dvema samoupravnima skupnostima. Predlagam, da 
se to uredi na ravni teh skupnosti, da ne bi zakon, ki je s stališča gospodarstva 
že dovolj nesimpatičen, naredili še bolj nesimpatičnega. 

Vili Veršaj : Tovariš predsednik! Popolnoma se strinjam z vašimi iz- 
vajanji. Opozoriti hočem samo na to, da je do tega prišlo na podlagi odločitve 
republiške skupščine. Prosim, da tudi danes republiška skupščina s svojo od- 
ločitvijo reši ta problem. 

Predsednik Tone Bole: Hvala! Želi še kdo sodelovati v razpravi? 
Besedo ima Zora Tomič. 

Zora Tomič (iz klopi): Poslance bi opozorila še na zagotovilo v reso- 
luciji za leto 1973, kjer piše, da bo v letu 1973 nujno zagotoviti otroškemu 
varstvu sredstva tudi za poravnavo dolga republiški izobraževalni skupnosti. 

Predsednik Tone Bole: Hvala! Želi še kdo sodelovati v razpravi? Ce 
ne, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona o stopnjah prispevkov za 
otroško varstvo za leto 1973 na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (42 
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo 
za leto 1973 sprejet. Prosim, da se resno upošteva opozorilo, ki ga je dal 
predstavnik odbora za finance glede sprejemanja zakonov med sejo zborov. 

Tovariš sekretar zbora me opozarja, da mora enotni zbor v usklajevalnem 
postopku sprejeti oziroma obravnavati še dva amandmaja k predlogu smernic, 
ki ju je že sprejel republiški zbor. Zato prosijo, da imamo odmor, da ne bi čakali 
do konca naše seje. Priključili se nam bodo še ostali člani enotnega zbora. Nato 
bomo nadaljevali sejo kot enotni zbor. Po zaključku seje enotnega zbora delov- 
nih skupnosti pa bomo nadaljevali s sejo kot gospodarski zbor. 
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Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov in pri- 
spevkov za leto 1973. 

Predlog zakona je po skrajšanem postopku predložil izvršni svet. Zeli morda 
predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predloga zakona? (Ne želi.) 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za finance in zakonodajno-pravna 
komisija. Iz poročil je razvidno, da niti odbor niti komisija nimata pripomb 
k predlogu zakona. 

K predlogu zakona ste prejeli tudi mnenje zasedanja delegatov občin. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.) Ce 

nihče ne želi sodelovati v razpravi, zaključujem razpravo. Dajem predlog zakona 
na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo 
roko) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj 
osnov davkov in prispevkov za leto 1973 soglasno sprejet. 

Sedaj bomo našo sejo prekinili, da bi nadaljevali s sejo enotnega zbora, zato 
prosim predsednika enotnega zbora, tovariša dr. Korena, da zasede svoje mesto. 

(Seja gospodarskega zbora je bila ob 18.05 prekinjena in se je nadaljevala 
ob 18.10.) 

Predsednik Tone Bole: Gospodarski zbor nadaljuje s svojim delom in 
sicer prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o stopnjah amortizacije 
osnovnih sredstev delovnih organizacij. 

Predlog zakona je po skrajšanem postopku predložil izvršni svet. Želi pred- 
stavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog zakona? (Ne želi.) 

Predlog zakona sta obravnavala tudi odbor za finance in zakonodajno- 
pravna komisija. Želi poročevalec odbora še ustno obrazložiti stališče odbora? 
(Ne želi.) Hvala. Pričenjam razpravo, kdo želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se 
nihče.) 

Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi, zato zaključujem raz- 
pravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog, naj glasuje! 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na obravnavo 13. točke dnevnega reda, to je na 
obravnavo predloga zakona o vodnem prispevku za leto 1973. 

Predlog zakona je po hitrem postopku predložil izvršni svet in ste ga dobili 
pred pričetkom seje. Vprašam predstavnika izvršnega sveta, če želi predlog 
zakona še ustno obrazložiti. (Ne želi.) 

Glede na to, da je zakon predložen po hitrem postopku, vprašam odbor za 
finance in zakonodajno-pravno komisijo ali že lahko zavzame stališče do pred- 
laganega zakona? Odbor za finance in zakonodajno-pravna komisija, nimata 
pripomb k temu predlogu zakona. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Nihče.) 
Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi. Zaključujem razpravo in 

dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj dvigne 
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlog zakona o vodnem prispevku za prihodnje leto 
soglasno sprejet. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o programiranju in 
financiranju graditve stanovanj. 

Predlog zakona je po hitrem postopku predložil izvršni svet. Gradivo ste 
prejeli pred pričetkom seje. Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazlo- 
žiti predlog zakona? (Ne želi.) Hvala! Glede na to, da je zakon predložen po 
hitrem postopku, vprašam odbor za družbenoekonomske odnose za stališče do 
tega zakona! Odbor za družbenoekonomske odnose in zakonodajno-pravna ko- 
misija nimata pripomb k predlogu zakona. Danes ste prejeli tudi mnenje za- 
sedanja delegatov občin. Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi, zato zaključujem 
razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog zakona naj glasuje! 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o odstopu določenih sredstev SR Slovenije združenemu podjetju 
Slovenske železarne brez obveznosti vračanja. 

Predlog odloka je po skrajšanem postopku predložil izvršni svet. Predlog 
odloka ste prejeli pred pričetkom seje. Izvršni svet je k predlogom odlokov k 
tej in k naslednji točki dnevnega reda, dal skupno pismeno obrazložitev. 
Vprašam predstavnika izvršnega sveta, če želi še ustno obrazložiti predloga 
odlokov? (Ne želi.) Hvala! 

Glede na to, da je predlog odloka predložen po skrajšanem postopku, 
vprašam odbor za finance in zakonodajno-pravno komisijo za stališče do tega 
predloga! (Se strinjata s predlogom.) Obveščam zbor, da odbor za finance in 
zakonodajno-pravna komisija nimata pripomb k temu odloku. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Nihče.) 
Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi. Zaključujem razpravo 

in dajem predlog odloka na glasovanje! Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o odstopu določenih sredstev SR Slovenije Cinkarni Celje brez 
obveznosti vračanja. 

Predlog odloka je po skrajšanem postopku predložil izvršni svet. Želi pred- 
stavnik sveta še ustno obrazložiti predlog? (Ne želi.) Hvala. Ker je predlog 
zakona predložen po skrajšanem postopku, prosim odbor za finance, da zavzame 
stališče do tega predloga. (Nima pripomb.) Obveščam zbor, da odbor za finance 
in zakonodajno-pravna komisija nimata pripomb k temu odloku. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Nihče.) Ugotavljam, 
da nihče ne želi sodelovati v razpravi. Zaključujem razpravo in dajem predlog 
odloka na glasovanje! Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
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Prehajamo na 17. točko dnevnega r e d a , to je na obravnavo pred- 
loga zakona o loterijskem zavodu Slovenije. 

Predlog zakona je po skrajšanem postopku predložil izvršni svet. Zeli 
predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog zakona? (Ne želi.) 
Hvala. Predlog zakona je obravnaval odbor za finance in predložil pismeno 
poročilo z nekaterimi amandmaji. Želi poročevalec odbora še ustno obrazložiti 
stališče odbora? Besedo ima poročevalec odbora poslanec Miloš Gabrijel. 

Miloš Gabrijel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za finance umika svoje amandmaje. Hkrati obveščam zbor, da je odbor 
obravnaval amandmaje, ki jih je dal izvršni svet in jih v celoti sprejema. 

Predsednik Tone Bole: Odbor za finance umika svoje amandmaje. 
Odbor za finance predlaga redakcijske amandmaje k 11. in 12. členu. Omenjena 
amandmaja sta bila ocenjena kot redakcijska amandmaja. Besedo ima tovarišica 
Mara Zlebnik, predsednica odbora za finance. 

Mar a Žlebnik (iz klopi): Odbor za finance je sprejel te amandmaje, ki 
so ustrezno vključeni v amandmaje izvršnega sveta s tem, da smo se v eni točki 
razhajali. To točko je odbor za finance danes sprejel in s tem torej v celoti 
sprejema amandmaje izvršnega sveta. 

Predsednik Tone Bole: Amandmajev odbora za finance torej ni več, 
ker odbor za finance sprejema vse amandmaje, ki jih je dal izvršni svet k 
predlogu zakona. 

Predlog zakona je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in pred- 
ložila pred pričetkom seje pismeno poročilo, v katerem predlaga nekatere amand- 
maje. Pred pričetkom seje ste prejeli tudi amandmaje predlagatelja zakona. 
Predlagam, da najprej razpravljamo o zakonu v načelu ter šele nato o vloženih 
amandmajih in pozneje glasujemo o predlogu zakona v celoti. 

Pričenjam razpravo o predlogu zakona v načelu. Kdo želi sodelovati v 
načelni razpravi o predlogu zakona? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da nih<5e ne 
želi sodelovati v načelni razpravi. Zaključujem načelno razpravo in prehajam 
na razpravo oziroma na glasovanje o vloženih amandmajih. Prosim, da pred- 
stavniki ob obravnavi vsakega amandmaja zavzamejo stališče. Predlagam, da 
se najprej odločimo o amandmajih redakcijske narave. 

Izvršni svet kot predlagatelj zakona predlaga, da se v 1. členu 4. točke 
7. člena in v 4. točki 9. člena spremeni besedilo: »kulturno-prosvetnih in telesno 
vzgojnih dejavnosti« zamenja z besedilom »kulturno-prosvetnih dejavnosti in 
dejavnosti na področju tehnične in telesne kulture«. Pobudo za amandma je dal 
naš odbor za finance. Z amandmajem se strinja tudi zakonodajno-pravna ko- 
misija. Dajem amandmaje k 7. in 9. členu na glasovanje. Kdo je za amandmaje? 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji k 7. in 9. členu sprejeti. 
Izvršni svet predlaga redakcijski amandma k 12. členu. Smiselno enak 

amandma predlaga zakonodajno-pravna komisija k 2. in k 3. točki 7. člena. 
Gre za to, da se besedi »loterijska organizacija« zamenjata z besedama »loterijski 
zavod«. Predlagatelj se z amandmaji strinja. Dajem amandma k 12. členu na 
glasovanje. Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
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Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je redakcijski 
amandma izvršnega sveta k 12. členu soglasno sprejet. 

Izvršni svet predlaga, da se tretji odstavek 2. člena črta, in da se doda nova 
5. točka k 9. členu. Gre za to, da statut loterijskega zavoda ne potrjuje izvršni 
svet, temveč da to delo opravi loterijski svet. Zakonodajno-pravna komisija 
in odbora za finance se z amandmajem strinjata. 

Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet. 
Izvršni svet predlaga amandma k drugemu stavku 8. člena. Z amandmajem 

se ureja sestav loterijskega sveta in njegovo imenovanje. Zakonodajno-pravna 
komisija in odbor za finance se z amandmajem strinjata. Dajem amandma k 
8. členu na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma izvršnega sveta k 8. členu soglasno sprejet. 
K 3. oziroma 6. točki 9. člena predlagata redakcijski amandma zakonodajno- 

pravna komisija in izvršni svet. Kdor je za redakcijski amandma k 3. oziroma 
6. točki 9. člena, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja k 3. oziroma k 6. točki 9. člena soglasno 
sprejeta. 

Izvršni svet nadalje predlaga amandma k 10. členu, ki ga redakcijsko do- 
polnjuje s svojim amandmajem zakonodajno-pravna komisija. Izvršni svet se 
strinja z redakcijsko dopolnitvijo zakonodajno-pravne komisije, z njo se strinja 
tudi odbor. 

Dajem amandma zakonodajno-pravne komisije k 10. členu na glasovanje. 
Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 10. členu soglasno sprejet. 
Nadalje izvršni svet predlaga amandma k 11. členu, s katerim določa, da 

direktorja loterijskega zavoda imenuje in razrešuje skupščina SR Slovenije in 
ne izvršni svet, kot je to v besedilu predloga zakona. Odbor za finance in 
zakonodajno-pravna komisija se strinjata z amandmajem. Dajem amandma na 
glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotovljam, da je amandma k 11. členu soglasno sprejet. 
Prehajamo na predlog amandmaja izvršnega sveta k 13. členu in sicer, da se 

za njim uvrstita nov 14. in 15. člen. Odbor za finance in tudi zakonodajno- 
pravna komisija se strinjata z amandmajem. Dajem amandma na glasovanje. 
Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo protj? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 13. členu, da se uvrstita nov 14. in 15. člen, 
sprejet. 

Prehajamo na zadnji amandma. Zakonodajno-pravna komisija predlaga 
amandma k 14. členu, s katerim se določa začetek veljavnosti tega zakona. 
Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma zakonodajno-pravne komisije k 14. členu 
soglasno sprejet. 
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Obveščam zbor, da smo zaključili glasovanje o predloženih amandmajih in 
prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti. 

Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 
Prosim sekretarja zbora, če nas lahko že obvesti, kako potekajo dela v 

republiškem zboru. 

Boris Sajina: Republiški zbor je večino zakonov že sprejel v enakem 
besedilu kot naš zbor. Vsak čas lahko pričakujemo o tem tudi pismeno potrditev 
od predstavnika republiškega zbora. 

Predsednik Tone Bole: Predlagam zboru, da nadaljujemo z delom, ker 
so nas obvestili, da delo republiškega zbora že tudi teče h kraju. Ko bomo naše 
delo končali, bomo primerjali besedila zakonov, ki so jih sprejeli v republiškem 
zboru z besedili, kot smo jih sprejeli v našem, če ne bo večjih problemov, bomo 
delo danes zaključili. Ce to ne bo mogoče, moramo računati s tem, da bomo 
sejo nadaljevali jutri. Se zbor strinja s predlaganim načinom dela? (Se strinja.) 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o prenehanju obveznega zajemanja nevarnosti potresa v posameznih 
vrstah zavarovanj. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet po skrajšanem postopku. Želi pred- 
stavnik še ustno obrazložiti predlog? (Ne želi.) Hvala! 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za finance in zakonodajno-pravna 
komisija in predložila zboru pismeni poročili. Zeli predstavnik odbora ali ko- 
misije še ustno dopolniti svoje poročilo? (Ne želi.) Hvala! 

Zakonodajno-pravna komisija predlaga amandma k naslovu zakona. Po- 
ročilo zakonodajno-pravne komisije ste prejeli danes. Pričenjam razpravo. Kdo 
želi sodelovati v razpravi? (Nihče.) Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati 
v razpravi. Zaključujem razpravo in dajem najprej na glasovanje amandma 
zakonodajno-pravne komisije k naslovu zakona. Preden preidem na glasovanje, 
prosim predstavnika izvršnega sveta, da zavzame stališče do amandmaja. (Se 
strinja.) Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na odpoklic poslanca 
gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije, Petra Vujčiča. 

Republiška volilna komisija je gospodarskemu zboru posredovala spise, ki 
jih je prejela od občinske volilne komisije v Novem mestu in ki se nanašajo na 
odpoklic poslanca gospodarskega zbora v 21. volilni enoti Novo mesto, Petra 
Vujčiča. 

V skladu z določbami poslovnika sem celotno gradivo, ki se nanaša na od- 
poklic, odstopil v proučitev mandatno-imunitetni komisiji. Mandatno-imunitetna 
komisija je na današnji seji to gradivo proučila in predložila pismeno poročilo, 
ki ste ga prejeli pred pričetkom seje. 

Iz poročila mandatno-imunitetne komisije je razvidno, da je postopek za 
odpoklic izveden v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter da je za odpoklic 
glasovala večina članov vseh teles, ki odločajo o odpoklicu v vsaki občini z 
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območja 21. volilne enote, v kateri je bil Peter Vujčič sicer izvoljen za poslanca 
gospodarskega zbora. 

Mandatno-imunitetna komisija predlaga gospodarskemu zboru, da ta v 
skladu s 27. členom zakona o volitvah poslancev skupščine SR Slovenije ter 
drugim odstavkom 15. člena poslovnika našega zbora ugotovi, da Petru Vujčiču 
z današnjim dnem preneha mandat poslanca gospodarskega zbora. 

Zeli predstavnik imunitetne komisije še ustno dopolniti poročilo? (Ne želi.) 
Pričenjam razpravo. (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da nihče ne želi 

sodelovati v razpravi. Hkrati ugotavljam, da Petru Vujčiču z današnjim dnem 
preneha mandat poslanca gospodarskega zbora. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga odloka o izvolitvi člana odbora za finance gospodarskega zbora skup- 
ščine SR Slovenije. 

Predlog odloka je pripravila komisija za volitve in imenovanja glede na to, 
da je Karel Lutar, ki je bil član tega odbora, odstopil kot poslanec gospodarskega 
zbora zaradi prevzema nove dolžnosti pri ambasadi SFRJ v Budimpešti. 

Želi kdo razpravljati o predlaganem kandidatu, ki naj bi ga danes izvolili 
za člana odbora za finance? (Ne.) Komisija za volitve in imenovanja predlaga 
kot kandidata poslanca Franca Kolariča. 

Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi o tem predlogu. Dajem 
na glasovanje predlog odloka o izvolitvi člana odbora za finance gospodarskega 
zbora, po katerem se za člana izvoli poslanec Franc Kolarič. Kdor je za, naj 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka zbor soglasno sprejel. 

Prehajam na 21. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o izvolitvi člana komisije skupščine SR Slovenije ža volitve in 
imenovanja. 

Predlog je pripravila komisija za volitve in imenovanja glede na to, da je 
Karel Lutar, ki je bil član te skupščinske komisije, odstopil kot poslanec zaradi 
prevzema nove dolžnosti pri ambasadi SFRJ v Budimpešti. 

Želi kdo razpravljati o predloženem kandidatu, ki naj bi ga danes kot pred- 
stavnika gospodarskega zbora izvolili za člana skupščinske komisije za volitve 
in imenovanja? Kot je razvidno iz predloga odloka, predlaga komisija za volitve 
in imenovanja kot kandidata poslanca Janeza Kučana. Zeli kdo razpravljati 
o tem predlogu. (Ne.) Ugotavljam, da ne želi nihče sodelovati v razpravi in 
dajem na glasovanje predlog odloka. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajam na 22. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Izvršni svet je zaprosil za odložitev odgovorov na obe poslanski vprašanji, 
na kateri bi moral danes odgovoriti. Gre za poslansko vprašanje Stojana Ma- 
kovca in na dodatno vprašanje Martina Mlinarja. Predlagam, da ugodimo želji 
izvršnega sveta, da na ta vprašanja odgovori na prihodnji seji. Ali se prizadeta 
poslanca strinjata z željo izvršnega sveta. (Da.) Hvala. 



124 Gospodarski zbor 

Prehajam na drugi del te točke, to je na postavljanje poslanskih vprašanj. 
Kdo želi postaviti poslansko vprašanje? Besedo ima poslanec Alojz Antončič. 

Alojz Antončič: Kljub temu, da je na nekatera vprašanja danes 
že bilo odgovorjeno oziroma, da je bila nakazana rešitev v ekspozeju podpred- 
sednika Tribušona, po sklepu zbora delovnih skupnosti skupščine občine Maribor 
z dne 19. decembra 1972 postavljam naslednje poslansko vprašanje: 

Elektro gospodarstvo Slovenije je zaključilo poslovno leto 1971 z nepokrito 
izgubo. Izguba nastaja tudi v letu 1972 in bo po predvidevanjih znatno višja 
kot je bila v letu 1971. Glede na posebni položaj elektrogospodarstva je možno 
izgubo, ki je nastala v letih 1971 in 1972. sanirati z republiškimi sredstvi. Ker 
elektrogospodarstvo ne ustvarja reproduktivnih sredstev, razen amortizacije 
s katero se odplačujejo anuitete za že zgrajene elektroenergetske objekte, je 
ostalo nerešeno vprašanje bodočega financiranja izgradnje teh objektov. S tem 
v zvezi imam naslednja vprašanja: 

— kako se namerava sanirati nelikvidnost in pokriti izgubo, nastalo v letih 
1971 in 1972? To je delno bilo odgovorjeno v ekspozeju, ampak kijub temu 
želimo, da se odgovori na to vprašanje in na vsa naslednja v pismeni obliki, 
zaradi sklepa zbora delovnih skupnosti občine Maribor; 

—• kako se bo glede na zahtevo po stabilizaciji gospodarstva uveljavila nova 
tarifna politika elektrogospodarstva v letu 1973; 

— kako se bodo zbirala in razdeljevala sredstva za izgradnjo novih elektro- 
energetskih objektov in zakaj se ne daje pri gradnjah prednost hidroenergetskim 
objektom, ki dajejo cenejšo energijo; 

— kakšna bo osnova in tarifni sistem politike cen do veleodjemalcev elek- 
trične energije kot so na primer tovarna dušika Ruše, tovarna aluminija Kidri- 
čevo in železarne; 

— kako se bo uredilo vprašanje delitve dohodka in osebnih dohodkov 
v združenem podjetju elektrogospodarstva Slovenije glede na samoupravni spo- 
razum. 

Prosim, da se glede na sklep zbora delovnih skupnosti na to vprašanje 
odgovori na naslednji seji in da se mi posreduje v pismeni obliki. Hvala. 

Predsednik Tone Bole: Hvala. Tovariš Antončič, če sem prav razumel, 
zahtevate odgovor na prvi prihodnji seji v pismeni obliki. Hvala. 

Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje. (Ne javi se nihče.) Če nihče, 
dovolite, da zaključim zadnjo točko dnevnega reda in da obvestim zbor o na- 
slednjem: 

Republiški zbor je z delom končal. Nobenih neusklađenih amandmajev ni, 
razen predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o stopnjah amortiza- 
cije osnovnih sredstev delovnih organizacij, ki ga je republiški zbor v celoti 
zavrnil. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Dovolite, glede na to, da je 
današnja seja zadnja v tem letu, da vam želim vsem čimveč poslovnih uspehov 
in osebne sreče v prihodnjem letu. Hvala. (Ploskanje.) 

(Sfeja je bila končana ob 18.50.) 
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40. seja 

(27. decembra 1972) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosveto-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 16.55. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Pričenjamo 40. sejo prosvetno-kultur- 
nega zbora skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost na današnji seji so opravičili poslanci: Jože Gazvoda, Janez Pešec, 
Lojze Stefanič, Jože Grošelj, Ludvik Činč, Dragica Juteršnik, Mira Novak, Miha 
Jezeršek in Ciril Plut. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo predloženi dnevni red je spremenjen v 3. točki, ker smo 
od zvezne skupščine pravkar prejeli predlog ustavnega zakona o spremembah 
in dopolnitvah ustavnega zakona za izvajanje zveznih ustavnih amandmajev od 
XX do XLI, tako da bomo predloženi ustavni zakon namesto v prvi in drugi 
fazi obravnavali v tretji fazi. 

Predlog dnevnega reda je glede na to spremenjen in je takle: 
1. odobritev zapisnika 39. seje zbora; 
2. predlog ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega 

zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije; 
3. soglasje k predlogu ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah 

ustavnega zakona za izvajanje zveznih ustavnih amandmajev od XX do XLI; 
4. soglasje k predlogu zbora narodov zvezne skupščine za izdajo ustavnega 

zakona o podaljšanju mandata zveznim poslancem; 
5. predlog zakona o obveznem pošiljanju tiskov; 
6. predlog odloka o financiranju izgradnje novih objektov ekonomske fakul- 

tete v Ljubljani iz republiških sredstev; 
7. poslanska vprašanja. 
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo oziroma spre- 

minjevalni ali dopolnilni predlog? Kaže, da ne. Ugotavljam, da je dnevni red 
sprejet. 

Preden preidemo na dnevni red, vas želim obvestiti, da smo na današnjo sejo 
zbora povabili predstavnike izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, republi- 
škega sekretariata za prosveto in kulturo, zavoda za šolstvo SR Slovenije, izo- 
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braževalne skupnosti SR Slovenije, kulturne skupnosti Slovenije, raziskovalne 
skupnosti Slovenije, univerze v Ljubljani, ekonomske fakultete v Ljubljani, 
republiške konference socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, republi- 
škega sveta Zveze sindikatov Slovenije, republiškega odbora sindikata delavcev 
družbenih dejavnosti, republiške konference Zveze mladine Slovenije, izvršnega 
odbora skupnosti študentov ljubljanskih visokošolskih zavodov in izvršnega 
odbora skupnosti študentov mariborskih visokošolskih zavodov. Vse, ki so se 
vabilu odzvali, vabim k sodelovanju na današnji seji. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika. 

Zapisnik 39. seje ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo ali dopolnitev k za- 
pisniku? (Ne.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 39. seje zbora odobren brez sprememb in 
dopolnitev. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog ustavnega 
zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev od XXV do Lil k ustavi Socialistične republike Slovenije. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog ustavnega zakona 
o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona, katerega besedilo je danes 
zjutraj s sklepom določil republiški zbor. Njegov predstavnik je poslanec Martin 
Košir. 

Uvodno obrazložitev k tej in naslednjima dvema točkama dnevnega reda 
smo danes zjutraj že slišali. Zato lahko preidemo k sami razpravi. Kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Kaže, da nihče. Zaključujem razpravo; preden pre- 
idemo h glasovanju, naj vas opozorim na drugo točko X. amandmaja k ustavi 
SR Slovenije, ki določa, da je sprememba ustave oziroma ustavnega zakona 
v zboru sprejeta, če zanjo glasujeta dve tretjini vseh članov zbora. 

Predlagam, da sprejme naš zbor naslednji sklep; citiram: 
»Na podlagi X. amandmaja k ustavi SR Slovenije je prosvetno-kulturni zbor 

skupščine SR Slovenije na seji dne 27. decembra 1972 sprejel naslednji sklep: 
1. Sprejme se predlog ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah 

ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi Socia- 
listične republike Slovenije v besedilu, kot ga je določil republiški zbor skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije. 

2. O tem se obvestijo drugi zbori skupščine Socialistične republike Slove- 
nije.« 

Dajem sklep na glasovanje. Kdor je zanj, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihčfi.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlagani sklep, 
ki ga bom posredoval drugim zborom skupščine Socialistične republike Slove- 
nije. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na soglasje k pred- 
logu ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izva- 
janje zveznih ustavnih amandmajev XX1 do XLI. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog zvezne skupščine 
za izdajo ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona 
hkrati z osnutkom tega zakona ter predlog odloka o soglasju k predlogu zvezne 
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skupščine, ki ga je predložila skupna komisija vseh zborov naše skupščine za 
ustavna vprašanja. Pravkar pa ste dobili še. predlog ustavnega zakona in 
ustrezno spremenjen predlog odloka o soglasju, ki ga je predložila ustavna 
komisija naše skupščine. Njen predstavnik v našem zboru je poslanec republi- 
škega zbora Martin Košir. 

Ker smo uvodno obrazložitev danes že slišali, lahko takoj preidemo k raz- 
pravi. Kdo želi besedo? Kaže, da nihče. Zaključujem razpravo in dajem na 
glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu ustavnega zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvajanje zveznih ustavnih amandmajev 
od XiX do XLI. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlagani odlok. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na soglasje k pred- 
logu zbora narodov .zvezne skupščine za izdajo ustavnega zakona o podaljšanju 
mandata zveznim poslancem. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog zbora narodov 
zvezne skupščine za izdajo ustavnega zakona o podaljšanju mandata zveznim 
poslancem in predlog odloka o soglasju k predlogu zbora narodov zvezne skup- 
ščine, ki ga je predložila skupna komisija vseh zborov naše skupščine za ustavna 
vprašanja. Tudi v tem primeru je njen predstavnik poslanec republiškega 
zbora Martin Košir. 

Ker smo uvodno obrazložitev že slišali, lahko takoj preidemo k razpravi. 
Želi kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Kaže, da nihče. Zaključujem razpravo 
in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zbora narodov 
zvezne skupščine za izdajo ustavnega zakona o podaljšanju mandata zveznim 
poslancem. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (Vsi' poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlagani 
odlok. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o obveznem pošiljanju tiskov. 

Predlog zakona je predložil skupščini v obravnavo izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil republiškega sekretarja za prosveto in kulturo in 
člana izvršnega sveta tovariša Tomaža Bizajla. Zeli morda predstavnik izvršnega 
sveta zakonski predlog še ustno obrazložiti? (Ne želi.) 

Predlog zakona sta obravnavala odbor našega zbora za kulturne dejavnosti 
in skupščinska zakonodajno-pravna komisija in o tem predložila pismeni poro- 
čili. Vprašujem, ali želita poročevalca še ustno pojasniti svoja stališča? (Ne 
želita.) 

Tako lahko pričnemo z razpravo. Zeli kdo razpravljati o predlogu zakona 
o obveznem pošiljanju tiskov? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem predlog 
zakona o obveznem pošiljanju tiskov na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, 
naj prosim glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog zakona 
o obveznem pošiljanju tiskov. 
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Prehajamo na 6. točko dnevnega r e d a , to je na predlog odloka 
o financiranju izgradnje novih objektov ekonomske fakultete v Ljubljani iz 
republiških sredstev. 

Predlog odloka je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet in za svojega 
predstavnika določil tovariša Janija Smoleta in Jožeta Tepino. Vprašujem, ali 
želi predstavnik izvršnega sveta predloženi odlok še ustno pojasniti? (Ne želi.) 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli dolgoročni program 
kadrovskega in organizacijskega razvoja ekonomske fakultete v Ljubljani, pojas- 
nilo ekonomske fakultete o ekonomičnosti investicijskega projekta, utemeljitev 
potreb in program za izdelavo glavnega projekta, poročilo odbora republiškega 
zbora za finance in proračun k predlogu odloka o financiranju izgradnje novih 
objektov ekonomske fakultete in mnenje odbora gospodarskega zbora za finance 
k predlogu istega odloka. 

Naj vas obvestim, da sem včeraj dobil še pismo dekana ekonomske fakultete 
v zvezi s člankom Marka Jakšeta v »Delu« z dne 19. 12. 1972, ki sem ga posre- 
doval predsednikoma obeh odborov našega zbora, ki sta obravnavala predloženi 
odlok o financiranju. 

Kot rečeno, so predlog odloka o financiranju obravnavali odbor našega 
zbora za vzgojo in izobraževanje, odbor našega zbora za znanstveno-raziskovalno 
delo in skupščinska zakonodajno-pravna komisija, ki so o tem predložili pismeni 
poročili, ki ste jih že prejeli. 

Želita poročevalca odbora oziroma komisije ti poročili še ustno pojasniti? 
Besedo ima poslanec Vladimir Mušič. 

Vladimir Mušič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne bi posebej razlagal poročila skupne seje obeh odborov našega zbora, ki ste 
ga prejeli, prosil bi le, da vzamete na znanje nekaj popravkov, ki se zdi, da so 
nujno potrebni. S predsednikom odbora za vzgojo in izobraževanje tovarišem 
Rojcem sem se sporazumel, da predlagava določene spremembe in prosim s tem 
v zvezi za vašo pozornost. 

Na 2. strani je v drugem odstavku proti koncu stavek, ki pravi: »Z vidika 
družbene orientacije k varčevanju in racionalizaciji ter k preudarnemu gospo- 
darjenju z družbenimi sredstvi, v celoti pa je treba projektu za novo poslopje 
ekonomske fakultete resno oporekati.« Ugotovili smo, da ta dikcija ne odgovarja 
najbolje razpravi, ki je bila na odborih; predlagamo, da bi se stavek spremenil 
tako, da bi se glasil: »Z vidika družbene orientacije k varčevanju in racionali- 
zaciji ter k preudarnemu gospodarjenju z družbenimi sredstvi, v celoti pa je 
treba projekt za novo poslopje ekonomske fakultete zelo resno obdelati v smislu 
nadaljnje racionalizacije.« 

V naslednjem odstavku na isti strani se govori o pojasnilu predstavnika 
republiške izobraževalne skupnosti. Menimo, da bi bilo bolje, če bi napisali 
»mnenje predstavnika republiške izobraževalne skupnosti«. 

Začetek odstavka, ki sledi, to je tretjega odstavka na 2. strani, naj bi priklju- 
čili prejšnjemu, drugi del tega odstavka, ki se glasi »Po izjavi predstavnika repu- 
bliške izobraževalne skupnosti le-ta tudi nima na razpolago 10 milijonov dinar- 
jev, ki naj bi jih dala kot posojilo, če ekonomska fakulteta ne bi zbrala dovolj 
sredstev pri organizacijah združenega dela«, pa črtali. 

Tehnična napaka je v drugem odstavku na 3. strani, ki se začne: »Izvršni 
svet naj razmisli o ustreznosti organizacije nadzora, ki ga izvaja projektant, ki 
opravlja hkrati investitorske posle.« Pravilno naj bi se, če preberem samo drugo 
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polovico stavka, glasilo: »ki ga izvaja organizacija, ki opravlja hkrati investitor- 
ske posle«. 

Prosim, da vzamete te popravke na znanje; nastali so v glavnem iz tehničnih 
razlogov in delno zaradi moje odsotnosti v času, ko se je poročilo pripravljalo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo želi besedo, prosim? (Nihče.) 
Preden preidemo k razpravi o predloženem odloku, se moramo odločiti 

o predlogu odborov, da se predloženi odlok obravnava v smislu 269. člena 
v zvezi s 316. členom poslovnika skupščine SR Slovenije kot osnutek. S tem 
predlogom se strinja tudi zakonodajno-pravna komisija pa tudi predlagatelj 
odloka. Republiški zbor pa je tak sklep že sprejel na svoji zadnji seji. 

Zeli kdo razpravljati o tem predlogu? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da 
nihče; tako lahko zaključim razpravo in dajem na glasovanje predlog, da se 
predloženi odlok o financiranju izgradnje novih objektov ekonomske fakultete 
v Ljubljani iz republiških sredstev obravnava kot osnutek. Kdor je za, naj pro- 
sim glasuje! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sklenil obravnavati predloženi odlok 
kot osnutek. 

Tako lahko preidemo na razpravo o samem odloku. Kdo želi besedo? Kaže, 
da nihče. Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje osnutek odloka o finan- 
ciranju izgradnje novih objektov ekonomske fakultete v Ljubljani iz republiških 
sredstev. Kdor je za, naj prosim glasuje. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel osnutek odloka 
o financiranju izgradnje novih objektov ekonomske fakultete v Ljubljani iz 
republiških sredstev. 

Prehajamo na zadnjo, to je 7. točko današnjega dnevnega 
reda, na poslanska vprašanja. 

Poslancu dr. Ernestu Petriču dolgujemo še s predzadnje seje našega zbora 
odgovor na njegovo vprašanje o tolmačenju poslovnika našega zbora v zvezi 
s postavljanjem poslanskih vprašanj. Ker je poslanec na današnji seji navzoč, 
nam bo predsednik komisije za spremembe in dopolnitve poslovnika našega 
zbora Jože Suhadolnik prebral odgovor. 

Jože Suhadolnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Poslanec pro- 
svetno-kulturnega zbora dr. Ernest Petrič je zastavil predsedstvu zbora vpra- 
šanje, ali je po avtentičnem tolmačenju poslovnika prosvetno-kulturnega zbora 
možno na tem zboru postavljati kakršnakoli poslanska vprašanja o katerihkoli 
zadevah. 

Naj v odgovoru najprej pojasnim, da inštitut poslanskih vprašanj ni urejen 
s poslovnikom prosvetno-kulturnega zbora niti s poslovnikom kateregakoli dru- 
gega zbora skupščine SR Slovenije, pa naj gre za republiški zbor ali za zbor 
delovnih skupnosti. Vse določbe o pravici poslancev, da postavljajo poslanska 
vprašanja, so zbrana v poslovniku skupščine SR Slovenije. Ta v 23. členu po- 
vzema določilo tretjega odstavka 178. člena republiške ustave, ki pravi: »Posla- 
nec ima pravico obrniti se na izvršni svet in na starešine ustreznih republiških 
upravnih organov z vprašanji, ki se tičejo njihovega dela ali zadev iz njihove 
pristojnosti.« 

9 
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Poslovnik skupščine Socialistične republike Slovenije v svojih določilih le 
natančneje opredeljuje starešine ustreznih republiških upravnih organov, ko 
v 23. členu pravi: »Poslanec ima pravico postaviti izvršnemu svetu, republiškim 
sekretarjem in drugim funkcionarjem, ki vodijo republiške upravne organe, 
vprašanja, ki se nanašajo na njihovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti.« 

Po določilih istega poslovnika ima poslanec tudi pravico postavljati vpra- 
šanja predsedniku skupščine in predsednikom zborov, komisij, odborov in dru- 
gih teles; tudi ta vprašanja se lahko nanašajo le na njihovo delo oziroma delo 
teles, ki jim predsedujejo (31. člen poslovnika skupščine Socialistične republike 
Slovenije). 

V citiranih določilih ustave in poslovnika torej nikjer ni klavzule, ki bi 
poslance posameznih zborov skupščine Socialistične republike Slovenije omeje- 
vala glede področij, o katerih lahko zastavljajo vprašanja, oziroma določala, da 
so njihova vprašanja naravnana lahko le na zadeve, ki spadajo v pristojnost 
zbora, katerega člani so. Omejitev je le v tem, da se postavljena vprašanja ne 
morejo nanašati na delo ali zadeve, ki niso v pristojnosti izvršnega sveta in 
republiških upravnih organov oziroma omenjenih skupščinskih teles. 

Določba, ki bi poslance posameznih zborov delovnih skupnosti omejevala 
pri vsebini poslanskih vprašanj, tudi ne bi bila v prid krepitvi njihove aktiv- 
nosti, v kateri se mora odražati kompleksno poznavanje problematike, s katero 
se poslanci srečujejo pri povezovanju z volivci, delovnimi skupnostmi, občinskimi 
skupščinami in družbenopolitičnimi organizacijami in ki jo skušajo — tudi s po- 
stavljanjem poslanskih vprašanj — razreševati. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ima poslanec kakšno dodatno vpraša- 
nje? (Nima.) 

Poslanec Miran Hasl je zastavil več vprašanj v zvezi s problematiko na 
glasbenem področju. Izvršni svet je sporočil, da bo na njegova vprašanja odgo- 
voril Karel Kos, pomočnik direktorja zavoda za šolstvo SR Slovenije. 

Karel Kos: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Poslanec Miran Hasl 
zadeva s svojim vprašanjem v problem pomanjkanja učiteljev glasbe na vseh 
vrstah in stopnjah šol, ki dejansko postaja iz leta v leto bolj pereč in je prav 
v letošnjem šolskem letu zaradi vse bolj naraščajoče fluktuacije glasbenih uči- 
teljev in hkrati ob minimalnem dotoku novih učnih moči — tudi vpis na 
oddelek za glasbo pedagoške akademije in akademije za glasbo se je občutno 
zmanjšal — dosegel kritično točko. 

Na ta problem opozarjajo tako organizacijske enote zavoda za šolstvo, z njim 
pa se ukvarja tudi predmetna skupina za glasbeno vzgojo. K nastalemu položaju 
je nekaj prispevala prešibka povezanost in koordinacija med zavodi, ki izobra- 
žujejo glasbene in glasbeno-pedagoške kadre, pri kadrovanju je opazna odsotnost 
nekdanjega učiteljišča in srednje glasbene šole kot kadrovske šole, glavni vzrok 
pa vidimo v neprivlačnosti glasbeno-pedagoškega poklica, ki je naporen pa 
pogosto slabo stimuliran. O tem je zavod za šolstvo med drugim spregovoril 
tudi v pripombah k elaboratu zveze kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije 
»Problemi glasbeno izobraževalnega sistema v SR Slovenije, predlog za spre- 
membo sedanjega sistema«, vendar so bili v razpravah o tej problematiki očitno 
v ospredju drugi interesi; zato so te naše pripombe ostale brez odmeva. 

Zavod za šolstvo ima odobrena sredstva za dejavnost predmetne skupine 
za glasbeno vzgojo samo v sedanjem obsegu. Ob tem velja pripomniti, da je 
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v pedagoški službi še precej nezadostnih delovnih mest na področju strokovnega 
izobraževanja, za posamezna predmetna področja družbenih ved, naravoslovnih 
predmetov, za organizacijo in razvoj osnovnih šol v posameznih regijah, stro- 
kovnih služb v sedežu zavoda (npr. za učbenike) itd. 

Predmetna skupina za glasbeno vzgojo v sedanji sestavi se je skušala 
v obilici in raznolikosti problemov, ki jo zadevajo, kolikor mogoče posvečati 
vsem področjem glasbene vzgoje in izobraževanja oziroma enakomernemu 
obravnavanju vseh področij. To pa je bilo otežkočeno zaradi vsakokratnih potreb 
po intenzivnejšem delu na nekaterih prioritetnih nalogah. Tako je predmetna 
skupina, ki šteje tri člane, v zadnjih letih zelo angažirana s pripravo novih 
učnih načrtov za osnovne šole in gimnazije ter v zvezi s tem s pripravo vsega 
potrebnega gradiva za uspešno uveljavljanje novih smernic; zato je bilo prav 
področju osnovne šole v zadnjih letih posvečenega nesorazmerno več časa kot 
drugim vrstam šol. 

To nesorazmerje pa pri neposrednih stikih s šolami ni opazno. Tako je 
predmetna skupina za glasbeno vzgojo v treh letih obstoja zavoda v novi 
organizacijski obliki obiskala 51,81 ®/o vseh popolnih osnovnih šol, 44,44% vseh 
gimnazij (vključno srednje vzgojiteljske šole) in 67,35 °/o vseh glasbenih šol. 

Ti podatki kažejo, da pri obiskih šol glasbeno šolstvo nikakor ni bilo za- 
postavljeno. Ob obilici drugih aktualnih nalog pa se predmetna skupina v 
sedanji zasedbi resnično ni mogla intenzivneje ukvarjati z drugimi nalogami na 
področju glasbenega šolstva, predvsem s skrbjo za njegovo vsebinsko izbolj- 
šanje in strokovni napredek. 

V okviru zavoda so se redno enkrat letno sestajali le ravnatelji glasbenih 
šol, aktivi posameznih predmetnih področij, ki nastopajo v okviru glasbenih 
šol, pa so se v zadnjih treh letih sestali po enkrat. Predmetna skupina se tudi 
še ni utegnila vključiti v delo pri pripravi novih učnih načrtov, pač pa je 
vodja predmetne skupine sodeloval pri pripravi izvršilnih predpisov k zakonu 
o glasbenih šolah in šolske dokumentacije. 

Strokovnega nadzora, razen za nauk o glasbi, ki ga predmetna skupina 
delno že opravlja, v okviru predmetne skupine ni mogoče organizirati, pač pa 
bi bilo treba za to delo povabiti zunanje sodelavce, strokovnjake za posamezne 
stroke, za kar pa bi bila potrebna dodatna sredstva. 

Da bi potekalo delo zavoda uspešno tudi na področju glasbenega šolstva, 
vidimo rešitev le v nastavitvi rednega pedagoškega svetovalca na področju 
glasbenega šolstva (po možnosti instrumentalista, ki bi tako lahko prevzel tudi 
nadzorno svetovalno delo na področju svojega predmeta) ter v pritegnitvi 
ustreznega števila zunanjih sodelavcev za posamezne instrumente oziroma petje, 
za kar pa bo treba seveda zavodu odobriti potrebna sredstva. 

Z razbremenitvijo dosedanjih rednih pedagoških svetovalcev na področju 
glasbenega šolstva bi se mogli ti v večji meri posvečati delu z osnovnimi šolami 
in gimnazijami; zato trenutno ne vidimo potrebe po še enem stalnem svetovalcu 
niti po pritegnitvi zunanjih sodelavcev za to področje. 

Prav izkušnje s primorskimi osnovnimi šolami, kjer je vodja predmetne 
skupine sam razvil izredno intenzivno dejavnost (osnovnošolski učitelji se redno 
dvakrat letno sestajajo na sestankih strokovnih aktivov z bogato vsebino, od- 
stotek obiska osnovnih šol — 66 °/o — je nad republiškim povprečjem, čeprav 
po mnenju pedagoškega svetovalca v sedanji situaciji še vedno nezadosten, 
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redno se udeležuje tudi vseh občinskih in regionalnih revij šolskih pevskih 
zborov), da more prav đelo s strokovnimi aktivi roditi zelo uspešne sadove, saj 
se je prav po zaslugi dela v aktivih glasbeni pouk v osnovnih šolah bistveno 
izboljšal in postal za učence in učitelje bolj privlačen, za kar imamo podatke 
s terena, zelo pa se je v zadnjih treh letih razmahnila tudi šolska zborovska 
dejavnost. Res ima tu velike zasluge združenje pevskih zborov Primorske, 
vendar pa so učitelji tudi na sestankih aktivov dobili dragocene spodbude. 

Pač pa je občutno pomanjkanje mentorske pomoči šolskim pevskim zborom 
v obliki individualnega svetovanja. Sodimo, da pritegnitev stalnega sodelavca 
za območje celotne Slovenije ne bi bila najustreznejša rešitev, tako zaradi 
obsežnosti terena, pa tudi zaradi nevarnosti prevelike uniformiranosti šolskih 
zborov glede programske politike in stila izvajanja. Verjetno bi bilo bolje po- 
vabiti k sodelovanju nekaj zunanjih sodelavcev, dobrih praktikov, ki bi svetovali 
učiteljem pri delu s pevskimi zbori po posameznih regijah, za kar bi pa bila 
spet potrebna dodatna sredstva. 

Glede na naše izkušnje uspešnosti in pomanjkljivosti dela pedagoške službe 
na področju glasbene vzgoje in izobraževanja in še posebej glasbenega šolstva 
kot tudi v smislu sugestij poslanca tovariša Mirana Hasla za strokovno delo na 
področju glasbenega šolstva zavod pripravlja nov predlog sistemizacije stalnih 
pedagoških svetovalcev in zunanjih sodelavcev za celotno službo, torej tudi za 
to vzgojnoizobraževalno področje. O izhodiščih za izpolnitev sistemizacije ter 
kadrovsko in materialno krepitev zavoda za šolstvo SR Slovenije oziroma pe- 
dagoške službe je razpravljala tudi že koordinacijska komisija za družbene de- 
javnosti pri izvršnem svetu skupščine SR Slovenije, ki jih je sprejela in 
naročila zavodu, da takoj pripravi predloge za določene konkretne rešitve. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Hasl, kakšno dodatno vpra- 
šanje? (Ne.) Tovariš poslanec želi pismeni odgovor. 

Želi morda kdo od navzočih poslancev zastaviti ustno poslansko vprašanje? 
Prosim, tovariš Leo Fusilli. 

Leo Fusilli: Založniško podjetje »Edit«, ki ima sedež na Reki in ki 
izdaja razne publikacije v italijanščini, kakor tudi učbenike za italijanske šole, 
je v finančnih težavah. To pa zato, ker Socialistična republika Slovenija kakor 
tudi Socialistična republika Hrvatska nista rešili sistema financiranja te založ- 
niške hiše. Glede na to, da sem bil prepričan, da sta obe republiki prišli do 
definitivnega sporazuma, kot so tudi zagotovili pred dvema letoma predstavniki 
izvršnega sveta Slovenije delegaciji italijanskih kulturnih krožkov, vprašujem 
izvršni svet naslednje: 

»1. Kateri so tisti razlogi, da ni prišlo do sporazuma med Socialistično 
republiko Slovenijo in Socialistično republiko Hrvatsko v zvezi s financiranjem 
založniške hiše »Edit«, kdo je za to odgovoren oziroma, če je do sporazuma 
prišlo, kakšni so rezultati? 

2. Eako se namerava rešiti ta problem za leto 1972 in kako za naslednje 
leto, da bi »Edit« lahko normalno uresničila zastavljeni program in zadovolje- 
vala potrebe italijanske narodnosti?« 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ali lahko takoj dobimo odgovor? 
Prosim, dr. Aleksandra Kornhauser. 
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Dr. Aleksandra Kornhauser: Ker je to zadeva kulturne skup- 
nosti Slovenije, naj po dogovoru na izvršnem svetu neposredno odgovorijo tisti, 
ki sproženo vprašanje obravnavajo; zato je treba vprašanje nasloviti na kulturno 
skupnost Slovenije. 

Podrobnejše pojasnilo pa je pripravljen dati dr. Branko Berčič, ki zadevo 
dobro pozna. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim, dr. Branko Berčič ima besedo. 

Dr. Branko Berčič: Samo kratko obvestilo: financiranje založniške 
dejavnosti madžarske in italijanske narodnosti pri nas je do pred letom dni šlo 
iz sredstev, ki jih je imel republiški sekretariat za prosveto in kulturo. S tem, 
ko je lansko leto prevzela republiška kulturna skupnost svojo funkcijo kot 
edini programer in financer kulturne dejavnosti na Slovenskem, so bila ta 
sredstva odstopljena tej skupnosti. Kolikor vem, je za letošnje leto ta skupnost 
odmerila po svojih načelih in merilih za sofinanciranje italijanskih izdaj pri 
»Editu« znesek, ki je bil na razpolago lansko leto in ga za določen odstotek 
povečala. Kolikšen je ta znesek povečanja, pa lahko pove edino kulturna 
skupnost. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Mislim, da tovarišu poslancu na bi- 
stveno vprašanje ni bilo odgovorjeno. Ker lahko poslanec naslovi vprašanje 
samo našemu zboru, nam ne preostane drugega, kot da vprašanje posredujemo 
izvršnemu svetu. Prosim, tovarišica dr. Kornhauser. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: O tem, na koga naslavljati po- 
slanska vprašanja, da bi bili odgovori čim hitreje dosegljivi in čimbolj učin- 
koviti, smo razpravljali tudi v okviru izvršnega sveta. Vse pogosteje se namreč 
pojavljajo vprašanja, pri katerih izvršni svet pri izvajanju nima nobenih kom- 
petenc; zato se postavlja vprašanje, ali naj bo izvršni svet še naprej distributer 
in posredovalec poslanskih vprašanj, ali pa je smotrneje, da vsak zbor naslovi 
vprašanje na tisto interesno skupnost ali drugo delovno organizacijo, ki te 
zadeve ureja. Menim, da so kulturna, izobraževalna in raziskovalna skupnost 
v enaki meri ali še celo bolj kot na izvršni svet vezane na skupščino oziroma v 
tem primeru na prosvetno-kulturni zbor. Zato se pridružujem stališčem, da je 
treba taka vprašanja naslavljati v imenu zbora čimbolj neposredno. Torej 
tovariš Fusilli, ne na kulturno skupnost, ampak na predsedstvo tega zbora, ki 
pa naj vprašanje posreduje tistemu, ki po logiki in po svojih dolžnostih od- 
govarja za posamezno področje. Menim, da bo temu treba tudi prilagoditi 
skupščinski poslovnik tako, da bo zveza med zborom in izvajalci nalog čimbolj 
neposredna. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala za odgovor. Moram reči, da je 
po zdravem razumu tako, kot je povedala tovarišica podpredsednica, po črki 
poslovnika je pa drugače. In dokler ne spremenimo poslovnika, nam samo- 
upravne skupnosti niso dolžne dati odgovora. Lahko sicer vprašanja naslavljamo 
nanje, niso pa nam dolžne odgovoriti. V tem je zadrega. 

Kot rečeno, mi bomo izvršnemu svetu po poslovniku posredovali vprašanje, 
hkrati pa tudi samoupravni interesni skupnosti. Upam, da bomo odgovor kmalu 
dobili. 
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Prosim, tovariš Fusilli želi besedo. 

Leo Fusilli: Nisem zadovoljen z odgovorom in vztrajam, da mi od- 
govori izvršni svet. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo od poslancev zastaviti 
poslansko vprašanje? (Ne.) Kolikor ne, smo izčrpali današnji dnevni red. Prosim 
vse poslance, da se zdaj takoj vrnejo v prostore skupščine, kjer bo enotni zbor 
usklajeval nekatere razlike v amandmajih z republiškim zborom. 

Ker se v letošnjem letu naš zbor razhaja, vsem srečno 1973! 

(Seja je bila zaključena ob 17.35.) 
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39. seja 

(12. decembra 1972) 

Predsedoval: dr. Srečko Koren, 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 39. sejo socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Frančiška Pelicon, dr. Ciril Bratuž, 
dr. Bojan Fortič in Miroslav Kosi. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Na sejo zbora so bili vabljeni: izvršni svet skupščine SR Slovenije, dr. 

Aleksandra Kornhauser, podpredsednica izvršnega sveta, republiška konferenca 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, republiški svet zveze sindikatov Slovenije, 
Vinko Hafner, predsednik skupne komisije republiškega, gospodarskega in 
socialno-zdravstvenega zbora za proučitev sistema zdravstvenega varstva ter 
zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, skupna komisija re- 
publiškega, gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora za proučitev sistema 
zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja, skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, 
republiški sekretariat za delo, republiški sekretariat za zdravstvo in socialno 
varstvo, skupnost zdravstvenega zavarovanja delavcev v Socialistični republiki 
Sloveniji, skupnost zdravstvenega zavarovanja kmetov v Socialistični republiki 
Sloveniji, skupnost zdravstvenih delovnih organizacij Slovenije in Slovensko 
zdravniško društvo. Goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi. 

Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 38. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; 
4. osnutek zakona o vojaških pokopališčih. 
Predlagam, da dnevni red dopolnimo še s 5. točko dnevnega reda in sicer: 
5. predlog zveznega zakona o dopolnitvi zakona o izločanju dela dohodkov 

od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davka od prometa 
proizvodov in storitev ter sodnih taks v letu 1972 na posebne račune — mnenje. 
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Se strinjate s predlaganim dnevnim redom in njegovo dopolnitvijo? Ima kdo 
kakšen predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) Če ne, 
dovolite, da predlagam, da iz tehničnih razlogov zaradi skupne seje, oziroma 
skupnega ekspozeja, zamenjamo drugo in tretjo točko dnevnega reda tako, da 
postane tretja točka druga in druga točka tretja. Ima še kdo kakšen spreminje- 
valni predlog? (Ne.) Ce ne, menim, da se s predlaganim dnevnim redom in s 
spremembo, ki sem jo predlagal, strinjate. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
38. seje socialno-zdravstvenega zbora. 

Zapisnik ste prejeli pozneje. Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ne.) 
Ce pripomb ni, ugotavljam, da je zapisnik 38. seje zbora odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je skupščini SR Slovenije 
predložila skupna komisija republiškega, gospodarskega in socialno-zdravstve- 
nega zbora za proučitev sistema zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Predlagam, da bi ekspoze k tej točki dnevnega reda poslušali na skupni seji 
z republiškim zborom. Se strinjate s tem predlogom? (Da.) Ugotavljam, da je 
predlog sprejet in zato prekinjam sejo. Prosim poslance, da počakajo na svojih 
mestih, ker bodo takoj prišli poslanci republiškega zbora. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 9.20.) 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Začenjam skupno sejo republiškega 
in socialno-zdravstvenega zbora. Prosim predstavnika skupne komisije repu- 
bliškega, gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora za proučitev sistema 
zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja za uvodno obrazložitev k predlogu zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju. Besedo ima predsednik skupne komisije, tovariš Vinko 
Hafner. 

Vinko Hafner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Skupna komisija republiškega, gospodarskega in socialno-zdravstvenega 

zbora za proučitev sistema zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja vam je predložila v obravnavo in sprejem 
predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Predlog zakona je izdelan na podlagi osnutka zakona, ki sta ga sprejela 
republiški in socialno-zdravstveni zbor 28. junija letos in ga dala v javno 
razpravo. Le-ta je trajala do sredine oktobra, ko sta obravnavala osnutek zakona 
tudi republiški vodstvi Socialistične zveze in Zveze sindikatov Slovenije. 

Pri izdelavi predloga zakona je komisija v največji možni meri upoštevala 
mnenja in predloge, ki so jih dali k osnutku zakona pristojni skupščinski odbori 
ter mnogi udeleženci zelo obširne in temeljite javne razprave. Na splošno lahko 
trdimo, da je bilo deležno področje pokojninsko-invalidskega zavarovanja že 
nekaj let nazaj velike družbene pozornosti. Predlagane rešitve ne izpolnjujejo 
velikih pričakovanj, ki so jih izražali delovni ljudje in odgovorni družbeni de- 
javniki ob dolgi in zavzeti razpravi o izpolnitvi pokojninskega sistema. Pred- 
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lagani zakon pa kljub temu pomeni najpomembnejšo zakonodajno materijo s 
področja socialne politike, ki jo sedaj samostojno ureja republika. Dovolite mi, 
da pred prehodom na obravnavo nekaterih konkretnih vprašanj navedem 
nekatera temeljna družbenopolitična in ustavno-pravna izhodišča, ki so vodila 
komisijo pri oblikovanju predloga zakona. 

1. Upoštevanje ustavnih dopolnil. Predlog zakona ne pomeni nekakšne 
reforme, oziroma korenitega menjanja dosedanjega sistema pokojninsko-inva- 
lidskega zavarovanja, temveč le njegove dokaj pomembne izpopolnitve. Izhajali 
smo torej s stališča, da je bil dosedanji sistem v osnovi smotrn in napreden 
in da ga je torej treba izpopolniti le v tistih elementih, kjer je pokazal resne 
slabosti, oziroma zaostajanje za razvojem družbenoekonomskih odnosov. Takšno 
izhodišče je sprejela že pred dvema letoma- tudi naša skupščina, ko je oblikovala 
in obravnavala teze za javno razpravo o izpopolnitvi sistema pokojninsko- 
invalidskega zavarovanja. 

Na istem izhodišču temelji tudi letos sprejeti zvezni zakon o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je najvažnejša pravna 
osnova tudi našemu republiškemu zakonu. Res je, da so že prvotne teze in 
nazadnje tudi osnutek republiškega zakona vsebovali kot variante nekaj ko- 
renite jših sprememb v oblikovanju posameznih pokojninskih inštitutov kot so 
na primer: oblikovanje pokojninske osnove, beneficiranje delovne dobe, upo- 
števanje minulega dela v financiranju zavarovanja itd. 

K predlogu zakona je, kot vidite, korenitost zamišljenih sprememb zelo 
omiljena. Le-te bom nekoliko podrobneje obrazložil pri obravnavi posameznih 
rešitev. 

V teku priprav tega zakona je bila uresničena prva faza ustavnih sprememb. 
Sedaj se pripravlja tudi že druga faza, kar bi vsekakor moralo odločilno vplivati 
na vsebino predlaganega zakona. To še posebno velja za XXI. in XXII. amandma 
k zvezni ustavi, ki v temelju opredeljujeta družbenoekonomski položaj delov- 
nega človeka v združenem delu ter njegovo neodtujljivo pravico, da razpolaga 
s pogoji in rezultati svojega dela. 

Eden od pogojev in rezultatov dela je tudi pravica delavcev do pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. Uresničevanje ustavnih dopolnil bi moralo 
imeti za posledico tudi nekatere kvalitetne spremembe v sistemu pokojninskega 
zavarovanja, njegovi družbenoekonomski funkciji ter v organizaciji in metodah 
uveljavljanja. Pri pripravi predloga zakona smo lahko upoštevali ustavna do- 
polnila le v tistem obsegu, ki nam ga pmogoča na eni strani poznavanje pred- 
nosti in slabosti dosedanjega pokojninskega sistema, na drugi strani pa še 
vedno-nejasna predstava o posledicah tistih družbenoekonomskih procesov, ki 
jih je sprožilo uresničevanje ustavnih dopolnil. V bistvu vendarle ostajamo pri 
dosedanjem pokojninskem sistemu, v katerem se sestavine nekdanjega meščan- 
skega sistema socialnega zavarovanja in dosedanje pretežno državno admini- 
strativnega urejanja tega področja tesno prepletajo s sestavinami resnično 
samoupravnih socialističnih odnosov. Z drugo besedo, v tem sistemu se še vedno 
prepleta družbenoekonomski položaj mezdnega delavca s položajem svobodnega 
s amoupravl j alca. 

Kljub takšni kritični globalni oceni predloženega pokojninskega sistema, ki 
naj bi ga med drugim uzakonili tudi s tem republiškim zakonom, se vendarle 
ne strinjam s pavšalno kritiko, ki je bila tu in tam izrečena, da predlog zakona 
ne prinaša nikakršnega pomembnega napredka v razvijanju sistema pokoj- 
ninskega zavarovanja, da je torej le nekakšen začasen dokument, ki ga bo 
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treba že v kratkem menjati in da ga sedaj moramo sprejeti le zaradi časovne 
stiske, ker pač 31. decembra letos prenehajo veljati vsi dosedanji predpisi s tega 
področja. Menim namreč, da se bo pokojninski sistem, ki ga s tem zakonom 
podaljšujemo in izpopolnjujemo v njegovih osnovnih sestavinah, ohranil še 
precej let. Kakršnakoli korenita sprememba pokojninskega sistema namreč ni 
odvisna od uzakonitve naših želja, temveč le od postopnega spreminjanja temelj- 
nih družbenoekonomskih odnosov, ki pogojujejo določen sistem. Predlog za- 
kona vendarle ustvarja možnosti za postopno družbeno preobrazbo tega področja 
v smeri krepitve samoupravnih socialističnih odnosov. Zato ga ni mogoče jemati 
kot nepopoln in začasen zakon, čeprav bo uveljavitev druge faze ustavnih 
sprememb in razvijanje samoupravne prakse gotovo terjala v bodočnosti ne- 
katere izpopolnitve tega zakona. 

2. Obseg pravic in obveznosti iz pokojninskega zavarovanja. Glede tega 
vprašanja smo se pri pripravi predloga zakona držali stališča, ki ga je sprejela 
naša skupščina na začetku razprave o izpopolnitvi pokojninskega sistema, torej 
stališča, da z novim zakonom praviloma ne razširjamo obsega pravic in s tem 
tudi ne povečujemo obremenitve aktivnih zavarovancev s prispevki za to zava- 
rovanje. Zato skupna komisija ni mogla sprejeti mnogih predlogov iz javne raz- 
prave, ki so se zavzemali za povečanje dosedanjih pravic, oziroma za uvajanje 
novih. Upoštevala je nekatere manjše dopolnitve pravic, kakršne so se že v do- 
sedanji praksi pokazale kot nujne, ali pa jih terja krepitev neobhodne solidarnosti 
zavarovancev. Pri tem gre za sorazmerno majhno povečanje finančnih obveznosti 
pokojninskega sklada. Skupna komisija je imela v vidu, da že dosedanji obseg 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja občutno bremeni aktivnega 
zavarovanca, oziroma nacionalno gospodarstvo, saj že v letu 1972 znašajo skupni 
izdatki tega sklada približno 3000 milijonov dinarjev skupnih izdatkov. Stopnja 
prispevka od bruto osebnega dohodka zaposlenih, ki pomeni glavni vir finan- 
ciranja sklada, znaša v 1972. letu 12,7 l0/o bruto osebnega dohodka. Te obreme- 
nitve bi v prihodnjih letih same po sebi naraščale tudi pri istem obsegu pravic. 
Že zaradi nujnega hitrejšega povečanja števila upokojencev kot pa bo naraščalo 
število aktivnih zav&rovancev-plačnikov prispevka. To nam narekuje premišljeno 
gospodarjenje z razpoložljivimi družbenimi sredstvi ter s tem tudi ostro pre- 
sojanje potrebe in možnosti širjenja pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

3. Razmejitev med zakonskim in samoupravnim urejanjem pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. Glede tega vprašanja pomeni novi zakon zares 
korenito spremembo v primerjavi z dosedanjo ureditvijo, saj je bilo do sedaj 
pravno urejanje tega področja skoraj v celoti v pristojnosti države ali točneje 
federacije. V celoti je bil pokojninski in invalidski sistem urejen z zveznimi 
zakoni. Republika in samoupravna skupnost sta urejali le manj pomembne 
podrobnosti glede uresničevanja posameznih pravic iz tega zavarovanja. 

Sedaj določa novi zvezni zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ki so enotne za vso državo. Predlagani republiški 
zakon pa konkretno določa sistem tega zavarovanja, podrobneje opredeljuje 
nekatere pravice in obveznosti, ureja sistem financiranja ter postopek za uve- 
ljavljanje pravic in njihovo sodno varstvo. Najbolj konkretno in celovito pa bo 
urejeno to zavarovanje s statutom in z drugimi splošnimi akti samoupravne 
skupnosti,, v nekaterih zadevah pa tudi z družbenimi dogovori in samoupravnimi 
sporazumi. 
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Sele vsi ti akti skupaj predstavljajo celovit sistem pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. Mislimo, da s predlaganim republiškim zakonom zdaj na 
ustrezen način urejamo razmerje med tem zakonom in statutom skupnosti, 
oziroma med republiško in samoupravno regulativo. 

Najdalj časa je ostalo sporno urejanje postopka za uveljavljanje pravic, 
vendar je nazadnje prevladalo mnenje, naj bi to urejal republiški zakon in ne 
statut. Osnutek republiškega zakona je še povzemal skoraj vse določbe zvez- 
nega zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Na ta način bi vseboval republiški zakon vse bistvene sestavine pokojninskega 
sistema, tako tiste, ki jih je že uzakonila federacija kot tudi tiste, ki jih samo- 
stojno uzakonjuje republika. Republiški zakon bi bil tako bolj kompleksen in 
pregleden. Kasnejša strokovno-pravna obdelava zakonskega besedila pa je po- 
kazala, da takšno povzemanje določb zveznega zakona v republiškem zakonu 
lahko privede do resnih ustavno-pravnih zapletov pri praktičnem uresničevanju 
obeh zakonov, oziroma oceni njihove ustavnosti ali ustavnosti posameznih 
njihovih določb. 

Zato smo- — kot vidite, v končnem predlogu zakona v celoti opustili povze- 
manje določb zveznega zakona. S tem je postal republiški zakon bistveno krajši 
in videti je nekako oskubljen. Obenem vsaj na videz, tudi zelo nepopoln 
oziroma nepregleden, saj sedaj visijo nekatere njegove določbe nekako v zraku. 
Vendar moram reči, da to sedaj ni načelno vprašanje, temveč le praktično 
pravno-tehnično vprašanje, kajti oba zakona skupaj, zvezni in republiški kot 
celota predstavljata sistem zavarovanja in tudi zbir pravic. Če vključimo v to še 
statut, ki bo dal popoln pregled celotne invalidsko-pokojninske regulative, 
potem je seveda ta pomanjkljivost našega zakona precej zmanjšana. 

Prehajam na nekatere pomembne rešitve, ki jih vsebuje predlog zakona in 
ki zaslužijo našo posebno pozornost. 

1. Krog zavarovancev: predlog zakona v glavnem ohranja sedanji krog 
zavarovancev, ki ga razširja le v nekaterih primerih in sicer v naslednjih: 
uzakonjuje pravico kmetov-kooperantov, ki združujejo svoje delo in delovna 
sredstva z zadrugo, z obrati za kooperacijo ali z drugo organizacijo združenega 
dela, da se lahko zavarujejo pod določenimi pogoji v delavskem zavarovanju. 
Tako se ustvarja potrebna zveza med novo uveljavljenim starostnim zavaro- 
vanjem kmetov in delavskim zavarovanjem, obenem pa se uresničuje tudi za- 
misel, ki je vsebovana že v nedavno sprejetem republiškem zakonu o združe- 
vanju kmetov. Ni dvoma, da bo to pomemben doprinos h krepitvi tako socialne 
varnosti kmeta kot tudi h krepitvi socialističnih družbenih odnosov v kmetijstvu. 

Dalje, v krog zavarovancev vključuje zakon začasno nezaposlene delavce, 
ki jim je delovno razmerje prenehalo, ker zaradi tehnoloških in ekonomskih 
razlogov njihovo delo v organizaciji združenega dela ni več potrebno. Ta pravica 
zavarovanca jim ugasne eno leto po prenehanju delovnega razmerja. Prispevek 
za stroške njihovega zavarovanja plača delovna organizacija, pri kateri so bili 
zaposleni; če ta preneha z delom, pa služba za zaposlovanje delavcev. 

S tem uresničujemo seveda le na področju pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ustrezno določbo X!XVH. ustavnega dopolnila k republiški ustavi. 

Dalje, zakon določa, da so osebe, ki opravljajo samostojno poklicno de- 
javnost, obvezno zavarovane že po samem zakonu. S tem postane pravni temelj 
njihovega zavarovanja neposredno zakon, medtem ko je bila to do sedaj pogodba 
o izvajanju pokojninsko-invalidskega zavarovanja. 
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Zakon razširja krog zavarovancev samo v invalidskem zavarovanju za 
nekatere manj številne kategorije občanov, oziroma za manj številne primere. 
Pri opredeljevanju kroga zavarovancev skupna komisija že zaradi prej ome- 
njenih razlogov ni mogla sprejeti nekaterih predlogov za razširitev kroga 
zavarovancev z nekaterimi kategorijami občanov, ki so večinoma že ostareli in 
pogosto tudi socialno ogroženi. Gre predvsem za dvoje kategorij. Prva so ostareli 
nekdanji obrtniki, ki so se svoječasno vključili v tako imenovane sklade za 
vzajemno pomoč samostojnih obrtnikov, vendar so kasneje opustili samostojno 
opravljanje obrti že pred uvedbo obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja za samostojne poklice in sedaj prejemajo le skromne podpore iz 
omenjenih skladov. 

Druga takšna kategorija so tako imenovani svojci viničarjev, torej oseb, ki 
so nekoč delale na zasebnih, viničarijah, vendar niso bile samostojni nosilec 
viničarske pogodbe. Zato kasneje niso pridobile pravice zavarovancev iz po- 
kojninskega zavarovanja delavcev. 

Skupna komisija je smatrala, da pri nobeni od navedenih kategorij ni 
neobhodne pravne osnove za njuno vključitev v krog zavarovancev in da je 
treba reševati njihov težak socialni položaj z drugimi ukrepi socialne politike, 
oziroma s posebnimi predpisi. Poleg tega moram reči, da kljub poskusu stro- 
kovne službe sekretariata za delo in drugih poskusih nismo mogli dobiti prave 
ocene števila teh oseb, niti ene niti druge kategorije. Vedno so se številke vrtele 
med 500 in 600, vendar bi dejansko uveljavljanje takega zakona, če bi uveljavili 
take pravice, zanesljivo bistveno povečalo krog upravičencev, ki bi skušali 
uporabiti to pravico. Zaradi tega tudi nismo mogli preračunati, kolikšni bi tu 
bili novi stroški ,za družbo, oziroma za sklad pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, da bi mogli tako rešitev tudi resnično zagovarjati. 

Naslednja pomembna rešitev je izračun pokojninske osnove, oziroma po- 
kojnine. Dovolite mi, da se nekoliko dalj časa zadržim pri tem vprašanju, saj je 
oblikovanje pokojninske osnove verjetno najbolj zapletena in obenem najbolj 
kočljiva sestavina pokojninskega sistema. 

Kot vam je znano, je pokojninska osnova zavarovanca njegov individualni 
osebni dohodek iz zadnjih petih let zavarovanja, valoriziran z vsakoletnim 
povečanjem poprečnega osebnega dohodka zaposlenih v republiki. S tem so se 
do sedaj vse socialne razlike, ki izhajajo iz delitve osebnih dohodkov, neposredno 
prenašale tudi na pokojnine. Omejitev je v dosedanjem sistemu le v vsakoletnem 
določanju najvišje pokojninske osnove, ki znaša v letošnjem letu 4600 dinarjev 
in najnižje pokojnine, ki znaša za polno pokojninsko dobo 680 dinarjev ter se 
zagotavlja po potrebi z varstvenim dodatkom. Med omenjenima skrajnostima 
ne delujejo nobeni korektivi, zaradi česar prihaja do občutno pretiranih, včasih 
celo večkratnih razlik med pokojninami zavarovancev iz istih poklicev ali 
izobrazbe, oziroma za približno enako delo. 

Takšno stanje je, kot veste, povzročalo ostro kritiko in terjalo uporabo 
učinkovitejših ekonomsko-socialnih korektivov pri oblikovanju pokojninske 
osnove. Takšno zahtevo vsebujejo tudi stališča tretje seje konference ZK 
Slovenije, ko je obravnavala socialno razlikovanje. V istem smislu je vseboval 
naš prejšnji osnutek zakona še tri variante za izračun pokojninske osnove. Vse 
tri variante so v bistvu upoštevale individualni osebni dohodek zavarovanca 
kot bistveno podlago za izračun njegove pokojninske osnove tako kot to določa 
zelo decidirano tudi zvezni zakon. Vendar bi se po prvi varianti individualni 
osebni dohodek korigiral tako, da bi se pri izračunu pokojninske osnove upo- 
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števal, poleg individualnega osebnega dohodka zavarovanca tudi poprečni 
osebni dohodek zavarovančeve kvalifikacijske skupine. Na primer, oba elementa 
v razmerju 70—30 ali 80—20, kar bi pač določila skupnost invalidsko-pokoj- 
ninskega zavarovanja s statutom. Poleg tega bi lahko skupnost določila tudi 
najvišjo pokojninsko osnovo za posamezne kvalifikacijske skupine in s tem 
v celoti preprečila abnormalno visoke pokojnine v kateremkoli poklicu. 

Uveljavitev te variante bi pomenila korenito omejevanje razlik med po- 
kojninami, saj bi avtomatično korigirala bolj ali manj vsako pokojninsko osnovo 
in to od nižje osnove navzgor in višje navzdol. Po drugi varianti bi skupnost 
določila najvišjo in najnižjo pokojninsko osnovo za posamezno kvalifikacijsko 
skupino. Za vmesne pokojninske osnove pa ne bi veljali nikakršni korektivi. 
S tem bi vsekakor odpravili najbolj grobe razlike, oziroma ekscesne primere, 
ne pa tudi tistih manj grobih razlik med pokojninami delavcev istih poklicev, 
ki prav tako niso v skladu z nagrajevanjem po delu in s solidarnostjo med 
delavci v združenem delu. 

Po tretji varianti ne bi z ničemer korigirali pokojninske osnove, temveč bi 
uporabili le tako imenovano degresivno lestvico za izračun pokojnine. Tako bi 
lahko znašala pokojnina za polno pokojninsko dobo pri najvišji pokojninski 
osnovi na primer pri pokojninski osnovi 4600 le 75'%, pri najnižji pokojninski 
osnovi, na primer pri 800 dinarjih pa 90'%. Skupnost bi tudi v tem primeru 
določila najvišjo možno pokojninsko osnovo in najnižjo pokojnino. Uporaba 
takšne razmeroma enostavne rešitve bi vsekakor pomenila dokaj občutno 
zmanjševanje razlik med najvišjimi in najnižjimi pokojninami. Zelo malo bi 
vplivala na zmanjševanje pretiranih razlik med pokojninami istih poklicev, 
oziroma za enako delo. 

Pri pripravi predloga zakona se je skupna komisija po obsežni obravnavi 
omenjenih variant odločila za tako imenovano drugo varianto. Torej za naj- 
blažjo od vseh treh. Po tej varianti skupnost določa le najvišjo in najnižjo 
pokojnisko osnovo za posamezne poklicne skupine delavcev, kar je hkrati 
seveda tudi dovolj enostavno. To varianto je v glavnem podprla tudi javna 
razprava o osnutku zakona. Drugi dve ostrejši varianti sta bili odklonjeni 
predvsem zato, ker bi ju težko spravili v sklad z določbami zveznega zakona, 
ki dokaj natančno opredeljuje pokojninsko osnovo kot tudi okvir možnih 
korektivov te osnove. 

Ce končam o pokojninski osnovi, potem bi želel reči, da je z uzakonitvijo 
takšne variante kot jo predlagamo, vsekakor izpolnjen del obveznosti, da 
onemogočimo najbolj ekscesne primere v oblikovanju pokojnin, kakršni izhajajo 
iz dosedanjega načina oblikovanja osebnega dohodka, ne rešujemo pa radikal- 
neje notranjih razmerij med pokojninami posameznih poklicev, oziroma za 
enako delo. Najbrž v tem trenutku še nismo sposobni uvesti radikalnejše rešitve, 
ker ne poznamo še vseh njihovih družbenih in ekonomskih posledic. Zato je — 
tako kot predlaga komisija — najumestneje, da ostanemo pri rešitvi kot je pred- 
lagana v predlogu zakona. Čas sam bo prinesel nove izkušnje, nova razpoloženja 
in s tem tudi nove možnosti glede oblikovanja pokojninskih osnov. 

Poleg tega moramo računati še s tem, da bo dalo družbeno usmerjanje 
oblikovanja in delitve dohodka, ki se je že učinkovito začelo, tudi na tem 
področju ustrezne rezultate. Brž ko bodo odpravljene ali vsaj bistveno omiljene 
neupravičene socialne razlike na področju delitve osebnega dohodka, bo to 
nujno blagodejno vplivalo tudi na oblikovanje pokojnin in na socialne razlike 
med upokojenci. 
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Naslednje vprašanje, ki je vzbudilo tako v javni razpravi kot tudi v razpravi 
v skupščinskih organih zelo velik interes, je vprašanje omejevanja pokojnine 
v primeru zaposlitve, oziroma dodatnih dohodkov upokojenca. To je predvideno 
v sedanjem predlogu zakona v 23. členu. Medtem pa ste prejeli že tudi poročilo 
obeh pristojnih odborov socialno-zdravstvenega zbora in republiškega zbora, 
ki predlagata, da ta člen odpade. V imenu komisije, ki je o tem členu izjemno 
dosti razpravljala, moram reči, da le-ta vztraja pri svojem predlogu in to prav 
pri besedilu kot ga je sprejela na svoji zadnji seji in ki ste ga prejeli tudi v 
končnem poročilu komisije. 

Kakšna naj bi bila sedaj predlagana rešitev? Predlagana rešitev kot jo 
vsebuje 23. člen in člen sam, korigiran tako, kot ga je sprejela komisija na svoji 
zadnji seji, določa: če se upokojenec s polno pokojninsko dobo upokoji in 
ponovno zaposli, ali pa tudi na podlagi delovne pogodbe, se mu v tem primeru 
omeji pokojnina, vendar le ob zelo visokih zneskih pokojnine in skupnega 
dohodka. Izhodišče je: če ima nekdo skupni dohodek, se začne omejevanje šele 
pri dvakratnem znesku poprečnega osebnega dohodka zaposlenih v republiki 
v prejšnjem letu. To bi v tem primeru pomenilo v prihodnjem 1973. letu pri- 
bližno 4000 novih dinarjev skupnega dohodka. Šele, če znaša skupni dohodek 
toliko, se začenja prva rahla progresivna obremenitev pokojnine, in sicer, če bi 
tak skupni dohodek dosegel štirikratni poprečni osebni dohodek, to je približno 
8000 dinarjev, bi se v tem primeru zmanjšala pokojnina največ za 50 °/o>, oziroma 
bi se zmanjšal dodatni dohodek za največ 50 i0/». To je nova dopolnitev, ki smo 
jo vnesli v predlog tega člena. 

In še dopolnilo: če pa ostanek čistega dohodka, ki že po zmanjšanju ostane 
upokojencu, presega 8000 dinarjev oziroma štirikratni osebni dohodek pa pre- 
sežek pomeni nadaljnje zmanjševanje pokojnine. Ali praktično tako: če je 
nekomu ostalo že po odbitku pokojnine še vedno 8000 dinarjev neto dohodka, 
bi vse, kar bi še nad to prejemal direktno vplivalo na zmanjševanje njegove 
pokojnine. 

Kaj smo, tovariši, dosegli s tako izpopolnitvijo tega sistema? Prvič smo 
dosegli to, da veliko množico, lahko bi rekel 95 fl/o upokojencev ta določba sploh 
ne zadene. Zadeva lahko le razmeroma majhen odstotek upokojencev, ki bi 
mogli prekoračiti skupen dohodek in pokojnino 4000 dinarjev na mesec. 

Drugič, dosegli smo to, da nikomur niti z najvišjo pokojnino oziroma z 
najvišjimi dohodki, ne preprečujemo zaposlitev in da tudi v primeru, kadar 
dosega izjemno velike dohodke, še vedno prejema najmanj pol pokojnine ali 
najmanj pol dodatnega dohodka. In končno, če ima nekdo tako visok skupen 
dohodek, ki presega štirikratni poprečni osebni dohodek, potem je to tista 
družbena norma, na podlagi katere lahko z mirno vestjo odvzamemo sleherni 
presežek prek tega dohodka s tem, da zmanjšamo pokojnino. 

Moram reči, da je bila najširša razprava o praktični izvedbi te določbe kot 
tudi o njeni vsebini. Veliko število razpravljalcev je bilo o tem vprašanju 
mnenja, naj pustimo pokojnino pri miru, češ da je to pač pravica iz minulega 
dela, ki jo družba ne more omejevati, pač pa naj poskrbimo, da bodo ljudje 
z izjemno visokimi dohodki ustrezno obdavčeni z zakonom o skupnem dohodku 
občanov. 

Komisija je to upoštevala, vendar je bila mnenja, da pokojninsko področje 
ni področje urejanja zgolj ekonomskih odnosov med ljudmi, temveč tudi social- 
nih in solidarnostnih ter da ni nikakršne družbene niti ustavno-zakonodajne 
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ovire, da ne bi urejali v republiškem zakonu tako omejitev. O tem so se končno 
sporazumeli tudi vsi najvidnejši pravniki. 

2. Mnogi tuji sistemi, naj bodo to kapitalistični ali socialistični, urejajo ta 
vprašanja celo rigorozneje in sicer tako, da vsaka dodatna ali ponovna za- 
poslitev pomeni praktično ukinitev pokojnine. Omenil bi, da vse druge repu- 
blike v Jugoslaviji urejajo to mnogo ostreje od nas; nekatere prav tako celo 
z ukinitvijo pokojnine pri večjih zneskih dodatnega dohodka. Zdaj nas opo- 
zarjajo na to, ker smo mi inicirali na začetku razprave ta instrument in menijo, 
da smo Slovenci postali skrajno liberalni celo pri tem, kar predlagamo. Pravijo, 
da imajo tudi oni težave, saj se tudi pri njih čuti odpor do reguliranja tega 
vprašanja, čeprav gre res za nekoliko drugačne ekonomsko-socialne razmere. 
V večini republik gre za resnično težavo zaposlovanja mnogih poklicev, celo 
intelektualnih. Iz teh razlogov menim, da bi zavrnitev tega predloga pred- 
stavljala resno napako. Morda bo ta omejitev v skrajni konsekvenci zadela le 
petino vseh upokojencev; tisti najbolj rigorozni del progresije pa bi morda 
znašal 1 fl/o ali celo manj. Ne pretiravam, oziroma ne zmanjšujem pomena, če 
trdim, da bo prišlo pod najhujši udar omejitve mogoče komaj nekaj sto ljudi 
v Sloveniji. 

Ce je stvar takšna, potem to res ni ne vem. kako velikega materialnega 
pomena za družbo in za pokojninski sklad. Ima pa to velik moralni pomen. 
Skupščina nikakor ne sme kapitulirati pred tem, da ni sposobna uzakoniti neko 
takšno omejitev, ki bi pa vendar dokazovala ljudem, da tudi na tem področju 
podvzamemo nekaj resnejšega v omejevanju socialnih razlik. Moram reči, da je 
ta stvar javnosti toliko znana, da če bi skupščina zavrnila ta predlog, bi javnost 
na to zanesljivo neugodno reagirala. Poleg tega smo to vprašanje z dopolnitvami, 
ki jih je sprejela komisija, toliko omilili in ga napravili toliko" praktičnega, da 
je možno tudi izračunavanje. Izpustili smo namreč tudi zelo kočljivo obremenitev 
oziroma obračunavanje raznih honorarjev in podobno, saj je to tisti del, ki bi 
bil tehnično najtežje izvedljiv. 

Toliko o tem vprašanju. Moram reči, tovariši poslanci, da ne zmanjšujem 
vrednosti stališč, ki so jih sprejeli tisti, ki nasprotujejo taki omejitvi. Prav tako 
tudi ne resne razprave, ki sta jo imela odbora. Vendar ostajam pri naših na- 
čelnih stališčih in razlagam praktično porabnost te zakonske določbe. 

Naslednje vprašanje je pokojninska doba in beneficiranje zavarovalne dobe. 
Tovariši poslanci, vi veste, da smo že v osnutku zakona postavili zelo radikalne 
predloge za spremembo sistema beneficirane delovne dobe. Glede spremembe, 
da bi v bodoče prešli za večino beneficiranih delovnih mest od sedanjega načina 
dvojnega beneficiranja v starostnem in invalidskem zavarovanju le na bene- 
ficiranje določenih delovnih mest v invalidskem zavarovanju in samo določenih 
delovnih mest, pri katerih predpostavljamo, da še dolgo ne bo mogoče spremi- 
njati tako bistveno delovnih razmer, da bi mogli ukinjati ta inštitut, za kar bi 
veljalo še sedanje dvojno beneficiranje v starostnem in invalidskem zavarovanju, 
je treba reči, da bi z realizacijo te določbe, da bi od približno 30 000 benefi- 
ciranih delovnih mest v Sloveniji ali s tem 30 000 zavarovancev-delavcev, 
polovica njih prešla samo na invalidsko beneficiranje. 

Morda smo v javni razpravi premalo pojasnjevali prednost take rešitve za 
delavski razred, če govorim za zavarovance kot celoto. Premalo smo morda 
tudi pokazali to, če bi bili koristni rezultati takega sistema ne samo glede 
prihrankov za invalidsko-pokojninski sklad, marveč tudi glede večjega pritiska 
na omejevanje beneficiranja nasploh in na progresivno spreminjanje delovnih 
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razmer. Le-te so danes glavni vzrok za velik obseg beneficiranja in tudi inva- 
lidnosti. 

No žal, je bilo tako, da tista množica delavcev in razpravljalcev v javni 
razpravi, ki bi imela od take rešitve, kot sem jo predlagal, koristi, v javni 
razpravi ni bila mobilizirana. Ker smo samo predlagatelji branili več ali manj 
takšne rešitve, so bili tisti delavci, ki bi bili s tem neposredno prizadeti, v javni 
razpravi kar dobro organiziram. Zastopal jih je v glavnem sindikat prometnih 
delavcev in tudi nekateri drugi sindikati. Tako je bilo ustvarjeno razpoloženje 
v javni razpravi, da take rešitve v nov zakon ne moremo sprejeti. 

Komisija je po končani javni razpravi ocenila, da bi, če bi insistirala na 
svojem prvotnem predlogu, praktično nastopala proti veliki večini razpravljalcev 
in lahko bi rekel tudi političnih forumov, ki niso zlasti ne republiški svet sin- 
dikatov, podpirali predlagane rešitve. Zato smo opustili morda eno najbolj 
radikalnih sprememb, ki smo jo branili še v osnutku zakona. 

Glede drugih zahtev za uveljavljanje pokojninske dobe, bi ne razpravljal 
o mnogih predlogih manjšega pomena, vendar bi omenil samo predlog, ki sta ga 
prav tako sprejela oba odbora in sicer, da se v pokojninsko dobo všteva tudi 
kadrovski rok. 

Moram reči, da je bilo to vprašanje v teku več kot dveletne javne razprave 
že nekajkrat sproženo. Vendar te zahteve niso bile nikdar kdove kako ute- 
meljene, niti ne tako trdne. Več ali manj so vsi, ki so o tem razpravljali, menili, 
da je to resnično težko sprejemljiva določba in zato niso insistirali na uveljavitvi 
take določbe v novem zakonu. 

Kasneje je bil predložen amandma poslanca Jožeta Padovana, ki smo ga 
obravnavali na zadnji seji komisije in ki ga sedaj oba pristojna odbora podpi- 
rata. Ker sem tekst in obrazložitev amandmaja pravkar dobil, ne poznam 
natančno razlogov zanj. Rad bi samo ponovil, zakaj menim v imenu komisije, 
da tega amandmaja ni mogoče sprejeti. Preprosto rečeno iz zelo racionalnih 
razlogov. Prvotni amandma je bil oblikovan tako, da bi se začel torej rok 
služenja v vojski vštevati šele od sedaj naprej, in druga alternativa, da bi se 
všteval od nastanka nove Jugoslavije naprej, torej od oblikovanja jugoslovanske 
armade. Zadnji predlog, mislim, da se glasi tako, naj se ta rok všteva za vsakega 
zavarovanca v celoti za nazaj. Najbrž predlagatelj amandmaja in tudi odbora 
ne razpolagata niti z najmanj ustreznimi podatki o obsegu takšne pravice kot 
tudi ne o njenih finančnih posledicah. Čeprav je bil nekoč v skupnosti zava- 
rovanja izdelan nek izračun pod raznimi predpostavkami, mislim, da ne poseduje 
noben organ ustrezne dokumentacije, ki naj bi pokazala materialne posledice 
takšne rešitve. V načelu komisija nikdar ni zavračala možnosti, da se prej ali 
slej uredi to vprašanje v prid priznavanja kadrovskega roka v pokojninsko 
dobo, vendar je vedno smatrala, da.bi bilo obračunavanje za nazaj zelo težko ali 
skoraj nemogoče in da ne poznamo njegovih socialnih in materialnih posledic. 
Tisti, ki šele nastopajo služenje kadrovskega roka, bodo uveljavljali pokojninsko 
dobo čez 30 ali 40 let, se pravi v popolnoma drugih družbenih in ekonomskih 
razmerah kot moramo danes o njih govoriti. 

Cez 30 let bo imela v primeru, da ta družba normalno napreduje, približno 
najmanj 3-krat večji nacionalni dohodek, kot ga imamo danes. Torej več kot 
ga imajo danes Združene države Amerike. Kako bo socialistična družba, ki bo 
v svojih elementih že lahko komunistična, ob tako visokem nacionalnem do- 
hodku takrat urejala smisel pokojnine in razmerja med ljudmi v združenem 
delu, si to danes težko predstavljamo. Zato ta velika zaskrbljenost, kaj bo s 
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tistimi, če jim ne bomo upoštevali od danes naprej kadrovskega roka v pokoj- 
ninsko dobo in bodo šli čez 30 let v pokoj, socialno ni opravičena. Zato bi 
predlagal, da zbora zavrneta ta predlog, ker ima veliko neracionalnih kom- 
ponent in je tudi premalo proučen. Časa imamo pri izpopolnjevanju tega sistema 
dovolj, da predvidimo vse posledice tega. Ce bosta pristojna zbora kdaj kasneje 
imela za potrebno, da naj to uzakonimo, bomo to zagotovo storili. 

Naslednje vprašanje je financiranje. Kot vidite, je v predlogu zakona urejen 
temeljni sistem financiranja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kakršen 
naj bi se uveljavil deloma v prihodnjem letu, v glavnem pa šele v naslednjih 
letih. Pri tem bi vas želel opozoriti na težavo, ki smo jo imeli predvsem pri 
uveljavljanju tako imenovanega minulega dela v sistemu financiranja pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja. Kot vidite iz predloga zakona, je v bistvu 
temeljna konstrukcija financiranja takšna: glavni del sredstev za sklad se še 
naprej oblikuje od proporcionalno določenega prispevka od osebnega dohodka, 
bruto ali neto, kakršen pač bo uveljavljen bodoči sistem. To ustreza temu, da 
vsak za svoje zavarovanje prispeva sorazmeren del iz svojega tekočega dela. 

Drugi glavni vir bodo še vnaprej dajatve republiškega in zveznega pro- 
računa in drugih za tiste kategorije zavarovancev, oziroma za tiste beneficije, 
ki se dajejo posamezni skupini zavarovancev izven normalnih pokojninskih 
inštitutov. 

Tretji vir, ki naj bi postal zelo pomemben, naj bi bil vir od tako imenova- 
nega minulega dela. Kot podlago za ta vir smo od vsega začetka predvideli, naj 
bi bila to skupna sredstva, ali skupen družbeni kapital, s katerim razpolaga 
delovna organizacija in ki je nastajal v glavnem kot rezultat vloženega minulega 
dela starejših zavarovancev, oziroma upokojencev. Pri praktičnem predračunu 
učinka tega instrumenta smo naleteli na precejšnje težave v tem, da ta oblika 
obremenjevanja osnovnih in obratnih sredstev postavlja v precej različen 
položaj različne gospodarske stroke, torej tudi tiste, ki so sicer zelo nizko 
akumulativne, imajo pa velika sredstva kot je na primer železnica, kmetijstvo in 
še nekatere. 

Vendar smo tudi za te našli že nekatere rešitve. Zato bi bila uveljavitev 
tega instrumenta v načelu možna, vendar je pri tem nastopila še druga težava 
in sicer, da predvidevamo uveljavitev novega sistema obdavčenja dohodka 
gospodarskih organizacij. Tako bi morali v primeru, če vnašamo to novo obliko 
prispevka za pokojninsko zavarovanje iz minulega dela, vsekakor upoštevati 
tudi ta nov instrument. Ker s kvantifikacijo tega instrumenta do tega trenutka 
nismo razpolagali, se je seveda pokazalo za nujno, da odstopimo od svojega 
predloga. Zato je to vprašanje v zakonu pravilno rešeno v celoti, praktično pa se 
v začetku 1973. leta ti instrumenti še ne bodo mogli v celoti uveljaviti. Medtem 
bomo prišli do potrebnih drugih sistemskih rešitev tako, da bo lahko v 1974. 
letu dobil zanesljivo tudi ta element financiranja iz minulega dela svojo pravno 
potrditev in vnesel tudi nekatere odnose med zavarovanci in organizacijami 
združenega dela. Seveda je to očitna pomanjkljivost samega zakona in sistema, 
ki ga urejamo, vendar so bile nekatere objektivne težave tolikšne, da tega 
instrumenta že s 1. 1. 1973 še ne moremo uresničiti. 

Samo še dve vprašanji: najprej reguliranje pravic borcev narodnoosvobo- 
dilnega boja. Kot vidite, so iz našega zakonskega predloga v celoti izpadle 
določbe zveznega zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki v celoti ureja položaj borcev narodnoosvobodilne vojne. To je 
tudi posebna ustavna pravica in obveznost federacije. V našem zakonu se 
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urejajo samo neke bančne podrobnosti, predvsem se definitivno ureja obliko- 
vanje pokojninske osnove za borce s statutom borca in usklajevanje njihovih 
pokojnin. Vse drugo je urejeno z zveznim zakonom. 

Medtem so se pojavile še mnoge in zelo kategorične zahteve za urejanje 
položaja še nekaterih borčevskih kategorij, predvsem gre za tako imenovane 
borce-prekomorce. Ne bom se spuščal v širšo razlago tega vprašanja, vendar je 
komisija smatrala, da je treba to vprašanje končno urediti. Ne bi bilo na mestu, 
da ga urejamo s tem zakonom, temveč naj se to vprašanje uredi s posebnim 
republiškim predpisom; določijo naj se vsi potrebni kriteriji in preskrbijo 
ustrezajoča sredstva. To ima namreč svojo prednost tudi v tem, da s posebno 
ureditvijo tega vprašanja ne obremenjujemo pokojninskega zakona neposredno 
in obenem tudi ne vnašamo nepotrebnih razprav o tem, kako v naši republiki 
urejamo status posameznih kategorij in kako jih urejajo v drugih republikah. 

In končno, organizacija samouprave. Kot vidite, zakon obravnava organi- 
zacijo samouprave v enem samem členu, vse ostalo prepušča statutu. V javni 
razpravi so se pojavili različni predlogi do tega vprašanja. Predlogi, da ostanemo 
pri zelo omejenih določbah in zelo načelni do zahtev, vendar pa naj bi v zakon 
vnesli nekatere določbe, ki bi obvezovale skupnost invalidskega in pokojninskega 
zavarovanja, da s svojim statutom izpelje čim širšo samoupravo, uveljavi de- 
legatski sistem in vrsto drugih določb. 

Komisija je menila, da ne bi bilo umestno vse to urejati z zakonom, 
marveč naj bi vsa ta vprašanja urejal statut, kolikor je to mogoče uveljaviti v 
tem trenutku v naših sedanjih spoznanjih in družbenih razpoloženjih. Seveda 
bo treba statut dopolnjevati z uresničevanjem tudi druge faze ustavnih spre- 
memb, ki bo kojično dala podlago za urejanje položaja občana ali zavarovancev 
v mnogih interesnih skupnostih in ne samo v skupnosti invalidsko-pokojnin- 
skega zavarovanja. 

Obstaja sicer še več podrobnih predlogov in posameznih amandmajev, 
vendar moram v imenu komisije izjaviti samo to, da je komisija sprejela skoraj 
vse amandmaje zakonodajno-pravne komisije, pristojnih odborov ter izvršnega 
sveta. Amandmaje, ki jih je odklonila, pa so obrazloženi v poročilu komisije. 

Prav tako je izvršni svet na današnji seji, ki sem ji prisostvoval, zavzel 
stališče do nekaterih svojih prejšnjih amandmajev in je nekatere umaknil. 
Druge je komisija upoštevala v oblikovanju končnega predloga zakona. 

Ce bo potrebno, bom sam kot tudi s sodelavci iz komisije na sejah posa- 
meznih zborov podrobneje obrazložil posamezne določbe, če boste to, tovarišice 
in tovariši poslanci, zahtevali. Hvala lepa. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Zahvaljujem se tovarišu Hafnerju 
za uvodno obrazložitev in zaključujem skupno sejo. 

Obveščam vas, da bo republiški zbor nadaljeval sejo v mali dvorani, so- 
cialno-zdravstveni zbor pa čez 15 minut v tej dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.15 in se je nadaljevala ob 10.45.) 

Predsednik dr. Srečko Koren: Nadaljujemo s sejo socialno-zdrav- 
stvenega zbora. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli: predlog zakona, skupno 
poročilo republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo ter odbora socialno- 
zdravstvenega zbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko 
varstvo, poročilo zakonodajno-pravne komisije, dodatno poročilo zakonodajno- 
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pravne komisije, amandmaje poslancev socialno-zdravstvenega zbora Jožeta 
Padovana, Franca Kosmača, Nikolaja Sabjana in Anice Okršlar. Dalje ste 
prejeli amandma gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije, amandmaje ko- 
misije skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV, stališča in amandmaje 
izvršnega sveta k predlogu zakona, poročilo o pripombah in predlogih iz javne 
razprave o osnutku zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in 
stališčih do njih in predlog statuta skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji. Danes ste prejeli na klop še dodatno poročilo 
odbora republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo ter odbora socialno- 
zdravstvenega zbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko 
varstvo in poročilo o seji skupne komisije z dne 9. 12. 1972. Dodatno boste 
prejeli še poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Zeli poročevalec odbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter 
invalidsko varstvo poslanec Jože Nered še ustno dopolniti poročilo in dodatno 
poročilo odbora? (Ne želi.) 

Preden preidemo k razpravi, bi vas opozoril, da je izvršni svet k predlogu 
zakona zavzel stališče z amandmaji, ki ste jih pismeno prejeli. Ali želi pred- 
stavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti njegova stališča? (Da.) Besedo ima 
republiški sekretar za delo tovariš Pavle Gantar. 

Pavle Gantar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na 
kratko bi želel obrazložiti stališča do amandmajev, ki jih je predložil izvršni 
svet skupščine SR Slovenije. Vse amandmaje je skupna komisija republiškega, 
gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora za proučitev sistema zdravstve- 
nega varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
sprejela, razen amandmajev k 91. in 93. členu. V tem primeru se izvršni svet 
strinja s predlogom, ki ga je sprejela skupna komisija republiškega, gospo- 
darskega in socialno-zdravstvenega zbora na skupni seji v soboto. Posebej bi še 
rad obrazložil v sami razpravi stališča izvršnega sveta k členu 23. in k amand- 
maju, ki zadeva vštevanje kadrovskega roka v pokojninsko dobo. To tedaj, ko 
bomo obravnavali te člene. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Pričenjam razpravo, kdo prosim želi 
besedo? Besedo ima predstavnik republiške zveze sindikatov Slovenije tovariš 
Vinko Kastelic. 

Vinko Kastelic: Tovarišice in tovariši poslanci, tovariš predsednik! 
Sindikati so bili v preteklih razpravah več let močno angažirani pri razpravlja- 
nju o novem urejevanju sistema invalidsko-pokojninskega zavarovanja. V teh 
razpravah je sodelovalo na tisoče delavcev in lahko rečem, da je predlog zakona 
kot je bil predložen v glavnem rezultat mnenja delovnih ljudi, organiziranih 
v sindikatih. Pri tem naj še posebej poudarim, da nekatere rešitve, ki so bile 
predlagane zadnji trenutek, niso rezultati javne razprave. 

Kar zadeva zaposlovanja upokojencev, so tisoči razpravljalcev v javni 
razpravi zelo jasno poudarili, da je treba ostro in brezkompromisno urediti 
vprašanje izplačevanja pokojnine med ponovno zaposlitvijo. Rezultat javne 
razprave je dosti strožji kot sam predlog skupne komisije. Amandmaji pristojnih 
dveh odborov pa pomenijo miniranje celotne javne razprave in miniranje duha 
in sklepov tretje konference Zveze komunistov Slovenije. Kot sindikalni pred- 
stavnik moram reči, da sindikati ne morejo nositi odgovornosti, če bo to spre- 
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j eto. Pridržujejo si pravico v smislu ustreznega ustavnega amandmaja, da po- 
krenejo ustrezno zakonsko iniciativo in da tudi postavijo vprašanje politične 
odgovornosti tistih, ki na tak način minirajo rezultate javne razprave in mnenje 
večine delovnih ljudi. 

Kot komunist moram reči, da bi, preden bi kot poslanec glasoval za te 
amandmaje, zahteval sestanek komunistov, da se razčisti, kaj je bil glavni cilj 
tretje konference ZKS in kaj pomeni Titovo pismo in zadnje akcije v Zvezi 
komunistov. To še posebno v situaciji, ko ne vemo, ali bomo imeli 1. 1. 1973 
sredstva za valorizacijo pokojnin, za katere vsi vemo, kakšen je njihov nivo in 
na drugi strani, ko vemo, kako rastejo življenjski stroški. 

O vprašanju štetja kadrovskega roka v pokojninsko dobo je bilo v vsej 
Jugoslaviji precej razprav. Delovni ljudje, organizirani v sindikatih, so ugotovili, 
da je materialna osnova taka, da danes tega vprašanja še ne moremo rešiti. 
Zato je zvezni zakon ugotovil, da se to za enkrat ne šteje v pokojninsko dobo. 
Mislim, da je nemogoče brez utemeljitev in brez zagotovljenih sredstev razširjati 
pravice in tako še zniževati bodoči nivo pokojnin, ki so že tako majhne. 

In nazadnje, kar zadeva beneficiran staž. Sindikati so v javni razpravi 
ugotovili, da naši delavci niso sprejeli prenosa beneficiranih stažev v invalidsko 
zavarovanje, čeprav so sprejeli sindikalni forumi pred časom tako stališče. Zato 
so morali sindikalni forumi na zahteve delavcev spremeniti svoje stališče. To 
smo spremenili med drugim tudi zaradi tega, ker smo ugotovili, da je pri nas 
tehnična in zdravstvena varnost pri delu na takem nivoju, da ne daje garancije, 
da bi delavci lahko uspešno delali 30, 35 oziroma 40 let. 

Smo država z največjim odstotkom invalidnosti. Uvajamo nove tehnološke 
procese, ki ne dajejo nobenega jamstva, da bodo delavke in delavci delali tako, 
kolikor je normalno. Ker tudi po krivdi sindikatov tega nismo dosegli in ker 
ne vidimo zadostnega napredka pri izboljšanju varstva, pri delu, ne moremo 
spreminjati teh stališč. Posebno ne v situaciji, ko so za nekatere druge kategorije 
prebivalstva določeni privilegiji tudi v pokojninskem sistemu. Zato ne moremo 
odrekati teh privilegijev tudi delavcem. 

Prosim vas, da upoštevate mnenje javne razprave in da odgovorno odločite, 
da ne bi prišlo do tega, da bi bila zakonodajna rešitev rezultat ožjih interesov, 
ne pa rezultat interesov čim širšega števila delovnih ljudi. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Kdo še želi besedo? Besedo 
ima tovarišica Nada Majcen, predstavnica republiške konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva. 

Nada Majcen: Tovarišice in tovariši poslanci! V pripravi za ureditev 
invalidsko-pokojninskega sistema je sodelovala Socialistična zveza v vseh orga- 
nizacijah zelo aktivno. Opozorila bi, da je to bila prva javna razprava, ki je 
bila izpeljevana na delegatski način in sicer tako, da so najprej razpravljali 
delovni ljudje po temeljnih organizacijah združenega dela, v različnih organih, 
organizacijah in zavodih in so potem na skupni seji občinskega sindikalnega 
sveta in občinske konference Socialistične zveze sprejemali stališča in pooblastili 
nekoga za delegata na regionalnih posvetih. Na regionalnih posvetih smo 
skušali doseči uskladitev stališč občinskih mnenj in predlogov. Po končanih 
regionalnih posvetih je zasedala sekcija za invalidsko-pokojninski sistem repu- 
bliške konference, kjer so nastopali vsi navzoči kot delegati občin ali regij. 
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Po sprejetih stališčih sekcije sta razpravljala prav tako o osnovnih dilemah, 
ki so se pokazale v javni razpravi kot problem tudi predsedstvo in izvršni odbor 
republiške konference Socialistične zveze. Ker o teh stališčih predsedstva in 
sekcije niste seznanjeni, mi dovolite, da jih prečitam. Poudarjam, da gre samo za 
tiste dileme, ki so bile odprte in najbolj pomembne. Moram reči, da je javna 
razprava odprla zelo širok krog vprašanj in da je velik del teh ostal zanemarjen 
prav zaradi osnovnih problemov. 

Predsedstvo in izvršni odbor sta na 6. skupni seji 13. 10. 1972 razpravljala 
o nekaterih odprtih vprašanjih dograditve pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja v Sloveniji. Pri razpravi in sprejemanju stališč o obravnavani temi sta 
predsedstvo in izvršni odbor upoštevala mnenje in predloge javne razprave. 
Razprave o osnutku zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in 
o osnutku statuta skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Slo- 
veniji so organizirale tudi organizacije Socialistične zveze. Tega organizacijskega 
dela vam ne bom posredovala in bi prešla takoj na posamezne točke. 

1. Regulativna vloga zakona in sistem samoupravnega urejanja pokojninsko- 
invalidskega zavarovanja. Načela vprašanja odnosa med zakonsko regulativo in 
samoupravnim urejanjem pravic in obveznosti v pokojninsko-invalidskem za- 
varovanju so udeleženci razprav redko postavljali. 

Predsedstvo in izvršni odbor se ob tem zavzemata za to, da mora pokoj- 
ninsko-invalidsko zavarovanje izvirati iz samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov delovnih ljudi, ki združeni v svoji samoupravni interesni skupnosti 
pokojninsko-invalidskega zavarovanja s svojimi normativnimi akti avtonomno 
odrejajo odnose na tem področju. Zakon mora le razviti tak sistem, ki pred- 
stavlja interes vse slovenske družbe in v ustavi postavljenega sistema. Menimo, 
da je to doseženo s sedanjo razporeditvijo. 

2. Krog zavarovanih oseb. V predlaganem pokojninsko-invalidskem sistemu 
so praviloma zajete vse osebe, ki sodijo v ta sistem. Zato je bilo sprejeto načelno 
stališče, da se ne širi kroga zavarovanih oseb. Kmetom, ki bodo izpolnjevali 
pogoje, da se zavarujejo po predlaganem zakonu, je treba omogočiti, da se 
glede uporabe te pravice odločajo sami. 

3. Oblikovanje pokojninske osnove. Enotno je bilo izraženo stališče, da mora 
oblikovanje pokojninske osnove temeljiti predvsem na vloženem prispevku za- 
varovanca, to je na osebnem dohodku, ki se je izoblikoval v sistemu delitve 
dohodka. Ker se ta sistem še izpopolnjuje in ker še vedno ni doseženo načelo 
»za enako delo enako plačilo«, se predsedstvo in izvršni odbor zavzemata za 
uporabo določenih socialno-ekonomskih korektivov pri oblikovanju pokojninske 
osnove. Mislim, da je to tudi urejeno. 

Dodatni korektivi naj bi uravnavali razlike med pokojninami določenih 
kvalifikacijskih skupin. Zato bi bilo treba te skupine opredeliti in zanje pred- 
videti največjo oziroma najnižjo pokojninsko osnovo. Tako bi lahko bolj kot 
doslej zmanjševali razlike med pokojninami za iste kvalifikacijske kategorije. 
Ob tem je treba v večji meri upoštevati tudi možnost, da pride do izraza 
solidarnost, ki naj zagotovi socialno varstvo tudi najnižje nagrajevani skupini 
zavarovancev. 

4. Predčasno upokojevanje. Predsedstvo in izvršni odbor se strinjata z 
odpravo inštituta predčasnega upokojevanja. Nadaljnja ohranitev možnosti 
predčasnega upokojevanja bi še naprej omogočala uporabo takega določila le 
nekaterim skupinam prebivalstva, hkrati pa v perspektivi povzročala nove 
socialne probleme. Zato je potrebno predčasno prenehanje del na katerem koli 
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področju družbene dejavnosti reševati v sistemu invalidskega zavarovanja. 
Moram reči, da je velika večina sestankov na terenu, to so javne razprave v 
občinah in regijah, imela v odnosu do predčasne upokojitve deljeno mnenje. 
Tudi sekcija republiške konference je predložila predsedstvu in izvršnemu od- 
boru deljeno mnenje glede tega vprašanja. 

5. Povečanje pokojnine zaradi nadaljnje zaposlitve po izpolnitvi pogojev za 
polno starostno pokojnino. Sprejeto je bilo stališče, da bi bilo treba ustrezneje 
spodbuditi zavarovanca, ki ob izpolnitvi pogojev za polno starostno pokojnino 
te pravice ne uveljavi, zato je treba 28. člen osnutka zakona spremeniti tako, 
da se več kot je predvideno, zviša odstotek za vsako leto zaposlitve po izpolnitvi 
pogojev za polno pokojnino s tem, da se postavi limit. S tem bi spodbudili 
zahtevo še sposobnega zavarovanca, da oborožen s svojim znanjem in delovnimi 
izkušnjami še naprej dela, ne da bi se kot upokojenec še dodatno zaposlil. 

6. Vpliv ponovne zaposlitve na izplačilo pokojnine. Ob tem vprašanju so 
se v javni razpravi izoblikovala nasprotujoča si stališča. Vendar se predsedstvo 
in izvršni odbor zavzemata, da se v pokojninsko-invalidski sistem vgrade stališča 
3. seje republiške konference Zveze komunistov Slovenije o socialnem razli- 
kovanju. Ta stališča terjajo zmanjševanje pretiranih socialnih razlik med upo- 
kojenci z dodatno zaposlitvijo in upokojenci, ki se preživljajo le s pokojnino. 

Za uresničitev tega stališča je treba zmanjšati pokojnino zavarovanca, ko 
slednji ustvarja dohodek iz dodatne zaposlitve. Stopnja zmanjševanja pokojnine 
mora biti odvisna od višine pokojnine in dodatno ustvarjenega dohodka. Po- 
kojnina bi bila tem nižja, čim višji je skupni dohodek. Treba je izdelati tak 
sistem, ki pa vendarle ne bo destimuliral upokojencev za dopolnilno delo. Tudi 
pri tem predlogu moram omeniti, da je sekcija izdelala za predsedstvo in izvršni 
odbor deljeno mnenje, vendar sta se izvršni odbor in predsedstvo opredelila za 
tako solucijo kot sem jo prečitala. 

7. Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem. V javni razpravi je po- 
membno mesto zavzelo vprašanje zavarovalne dobe, ki se šteje s povečanjem. 
Ocenjeno je bilo, da so predlagana izhodišča o beneficiranju delovne dobe 
pozitivna, ker težijo k zmanjševanju števila beneficiranih delovnih mest in bolj 
racionalnim rešitvam. Konkretne rešitve, ki jih vsebuje osnutek pa zelo 
radikalno in ne naenkrat spreminjata dosedanji sistem. Zato menimo,, naj se 
obdrži dosedanji sistem financiranja in predlagamo, naj se opravi revizija že 
beneficiranih delovnih mest in doseže redno preverjanje teh mest. Vgraditi je 
treba določbe, ki bodo zavezovale delovne organizacije, da bodo na delovnih 
mestih odpravljale vzroke za beneficiran je, se zavzemale za izboljšanje delovnih 
pogojev in za preprečevanje škodljivih vplivov na zdravstveno stanje delavcev. 

8. Usklajevanje pokojnin. Kljub različnim predlogom za usklajevanje po- 
kojnin kot je na primer pavšalni znesek za življenjske stroške in določeni 
odstotek za povečano produktivnost, je prevladovalo stališče, da je treba zago- 
toviti usklajevanje pokojnin tako kot je to določeno v osnutku zakona. Posebej 
je treba poudariti, da so pokojnine ista družbena in ekonomska kategorija kot 
osebni dohodki delavcev, zaradi česar je treba proučiti način, da se pokojnine 
uskladijo z gibanjem osebnih dohodkov zaposlenih in z gibanjem življenjskih 
stroškov upokojencev. 

9. Financiranje. Ugotovljeno je bilo, da je predlagani sistem financiranja 
novost. Prinaša namreč nov vir za napajanje pokojninsko-invalidskega sklada; 
to je prispevek od minulega dela. Izraženo je bilo stališče, da mora nov sistem 
financiranja predvsem zagotoviti upokojencem dolgoročnejšo materialno in s 
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tem tudi socialno stabilnost. V ta namen je treba še proučiti metodo določanja 
dela prispevka iz minulega dela, da bo le-ta predstavljal stalni in stabilni del 
dohodkov pokojninsko-invalidskega sklada in na ustrezen način obremenjeval 
delovne organizacije. 

10. Organizacija skupnosti. Menimo, da samoupravno organiziranje zava- 
rovancev in upokojencev v osnutku skupnosti invalidsko-pokojninskega zava- 
rovanja ni ustrezno izvedeno. O tem ne bi govorila, ker so bile že izvedene 
ustrezne spremembe. 

11. Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja je deloma realizacija 
ustavnih pravic delavcev iz minulega dela. Glede minulega dela v predlaganem 
sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja predsedstvo in izvršni odbor 
ugotavljata, da so že podana osnovna izhodišča o minulem delu v posameznih 
inštitutih. Vendar je treba realizacijo minulega dela še podrobneje proučiti. 

Glede priznanja pokojninske dobe se razprava nanaša tudi na zahtevo, da 
se čas, prebit v JLA, všteva v delovno dobo. V javni razpravi so bile pogosto 
izražene zahteve, da se pri pokojninski dobi upoštevajo tudi take kategorije kot 
na primer priznavanje kadrovskega roka, vajenske dobe, študijskih let, služenja 
v nemški vojski, poznejša udeležba v NOV, pregnanstvo, čas prebit v kmetijskih 
delovnih zadrugah in drugo. 

Predsedstvo in izvršni odbor menita, da predstavlja vključitev navedenih 
kategorij v pokojninsko-invalidski sistem razširitev pravic. Taka razširitev bi 
pomenila pritisk na pokojninski sklad. Hkrati gre za bolj zahtevne družbeno- 
politične odločitve in tudi za pravilno uporabo zveznega zakona, z namenom, da 
se ohrani enoten sistem v Jugoslaviji, ki določa, da se doba od 31. 12. 1972 ureja 
po dosedanjih predpisih. Zato se predsedstvo in izvršni odbor zavzemata za po- 
proučitev teh predlogov v prihodnje. 

Glede številnih predlogov, da se v pokojninsko dobo všteje tudi delo dru- 
žinskih članov bivših viničarjev in kolonov, menita predsedstvo in izvršni odbor, 
da te kategorije ne sodijo v pokojninsko-invalidsko zavarovanje, pač pa je treba 
za njih in še za druge kategorije prebivalstva najti ustrezno rešitev z drugimi 
ukrepi socialne politike. Skupščini SR Slovenije predlagamo, naj predvidi rok 
za rešitev vseh teh problemov. 

12. Invalidsko varstvo. Predložena smer samoupravne ureditve tega pod- 
ročja, ki omogoča predvsem varstvo zaposlenih in njihovo učinkovito uspo- 
sabljanje za čim daljšo in aktivnejšo zaposlitev, je bila pozitivno ocenjena. 
Izpopolnjevati je treba sistem povezovanja temeljnih organizacij združenega 
dela s skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja z medsebojnimi 
sporazumi in s samoupravnimi dogovori. Glede denarnih nadomestil delovnim 
invalidom je treba doseči trajnost in valorizacijo teh prejemkov, ki bodo 
stimulirali delovnega invalida za čim večji delovni dosežek. 

13. Rehabilitacija invalidnih otrok. Javna razprava se je vsepovsod do- 
taknila problema habilitacije in rehabilitacije vseh invalidnih otrok, ne glede na 
delovni status njihovih staršev. V celoti je bila izražena zahteva, naj se tem 
otrokom zagotovijo pravice pravočasnega usposabljanja in rehabilitacije. Hkrati 
s tem problemom je treba urediti tudi problem zaposlovanja invalidnih oseb 
pod posebnimi pogoji. Predsedstvo in izvršni odbor podpirata stališča javne 
razprave, vendar menita, da tega vprašanja ni mogoče reševati v tem zakonu. 
Skupščini SR Slovenije predlagamo, naj določi čas, do kdaj bodo ta vprašanja 
rešena s posebnim zakonom ali drugače. 
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14. Položaj borcev NOV. Ureditev položaja borcev NOV kot ga določa zvezni 
in prevzema republiški zakon, je primerna. Kljub temu ostajajo še nerešena 
vprašanja nekaterih kategorij borcev, predvsem borcev-prekoinorcev. Pred- 
sedstvo in izvršni odbor se strinjata s stališčem komisije, da je to vprašanje 
sicer pereče, vendar ga je treba rešiti z drugim zakonom, za katerega naj 
skupščina SR Slovenije skupaj z drugimi republikami poišče ustrezno rešitev. 
Hvala lepa. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Želi še kdo besedo? Besedo ima 
poslanec France Kosmač. 

France Kosmač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da se bomo kmetijski proizvajalci s tem zakonom v celoti strinjali. 
Prinaša namreč to novost, ki je bila že dolgo let zahteva kmetijskih proizva- 
jalcev, da se tudi njim da možnost, da glede na svojo proizvodnjo lahko pri- 
stopijo v pokojninsko zavarovanje delavcev. 

Trdno sem prepričan, da smo v kmetijski zakonodaji v zadnjih dveh letih 
napravili več kot doslej v vseh 20 letih. Poglejte, že zadnji uspešni referendum 
nam je dokazal, da obstaja mnogo večja solidarnost kmeta in delavca kot smo 
sploh kdajkoli pričakovali. 

No in sedaj obravnavamo ta zakon, ki omogoča tistemu kmetu, ki bo družbi 
ustvaril več kmetijskih dobrin, da se lahko zavaruje po delavskem zavarovanju, 
seveda če plača ustrezen znesek. Pozdraviti moramo tudi določilo, če bo sprejeto, 
da se da tudi kmečkim proizvajalcem srednjih let možnost dokupiti leta. 

Menim, da je to zelo velik korak naprej k zmanjševanju socialnih razlik. 
Zadovoljen sem tudi s tem, da je iz tega zakona izpadla predlagana rešitev 
beneficirane delovne dobe. Nedavno so me povabili na sejo delavskega sveta 
rudnika Idrija. Na tej seji je bilo čutiti velik odpor proti temu, da bi se 
beneficirana doba kakorkoli ali na kakršenkoli način krajšala. Sedanje stanje 
v tem rudniku je namreč takšno, kar zadeva delovne pogoje, kot ga v vseh 
500 letih obstoja rudnika ni bilo. Ce bi se odpravil beneficirani staž, sem trdno 
prepričan, da bi več kot polovica rudarjev v 14 dneh fluktuirala v druge poklice. 

Glede predloga tovariša Padovana mislim, da je prav, da vštevamo kadrov- 
ski rok v pokojninsko dobo. V tej zvezi tudi menim —• morda nimam prav — 
da bi se le dalo skrajšati vojaški rok tako, da bi le-ta znašal namesto 15 mesecev 
le 12 mesecev. Tako bi lahko prihranili tudi precejšnja sredstva, s katerimi 
bi lahko pokrili izdatke, ki bi nastali z vštevanjem kadrovskega roka v po- 
kojninsko dobo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Besedo ima poslanec dr. 
Stjepan Bunta. 

Dr. Stjepan Bunta: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! 2elel bi postaviti bolj vprašanje, ker mi nekaj ni jasno, kot pa razprav- 
ljati o predlogu tega zakona. 

V 13. členu se predvideva pokojninska osnova, oziroma postopek za izraču- 
navanje pokojninske osnove. Navaja se, da se poleg valoriziranega poprečnega 
mesečnega osebnega dohodka zavarovanca uporabljajo tudi korektivi, ki naj bi 
pripomogli k zmanjševanju socialnih razlik, čeprav to določilo pravi, da ti 
korektivi zagotavljajo, da naj pokojnina čimbolj izraža skupni delovni prispevek, 
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ki ga je zavarovanec ustvaril s svojim tekočim in minulim delom. Glede tega bi 
želel pojasnilo in sicer: 

V nekaterih strokah obstajajo delovne obveznosti, v katerih so zaposleni 
prisiljeni, na primer v zdravstveni dejavnosti, opravljati dežurno službo, nad- 
urno delo, obiske na domovih in podobno. Vseh teh nalog namreč ni mogoče 
vedno opravljati v turnusih. To se pravi, da tak zavarovanec skozi dolga leta 
zaposlitve opravi mnogo dodatnega dela in s tem pripomore k delovnemu uspehu 
svoje organizacije. Ce upoštevamo današnje razmere, ko v Sloveniji primanjkuje 
nad 300 zdravnikov in nad 2000 medicinskih sester, potem je jasno in logično, 
da mora nekdo, glede deklariranih pravic zavarovancev, opraviti to delo na 
tak ali drugačen način. Vemo tudi to, da so dohodki iz takega delovnega 
razmerja pogostokrat predmet javne kritike in neupravičenih napadov, češ da 
gre za vir neupravičenega bogatenja. 

Želel bi torej vedeti, kako je s tem, želim poudariti še to, da Slovensko 
zdravniško društvo in tudi druga društva zdravstvenih delavcev niso zastopala 
mnenja, naj bi tudi za področje zdravstva skušali uveljavljati v nekem smislu 
beneficirano delovno dobo, čeprav bi nekateri elementi govorili za takšno za- 
htevo. Popolnoma se strinjamo s predlaganim zakonom, toda menimo, da mora 
biti vloženo minulo delo in sedanje delo, ki se prikazuje na tak način, priznano 
kot minulo delo. Iz tega tudi izhajajo neki določeni korektivi za pokojninsko 
osnovo. Prosim predlagatelja, kakšno stališče je zavzel do tega vprašanja! 
Hvala lepa! 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Zeli še kdo razpravljati? Be- 
sedo ima poslanec Jože Nered. 

Jože Nered: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Želel 
bi reči nekaj besed v zvezi z uvodno razpravo tovariša Kastelica. Izplačilo 
pokojnin s 1. 1. 1973 nima nobene zveze s 23. členom predloga zakona. Mislim, 
da se sklicevati na to, ni vredno, kajti nikoli ni bilo v poročilu odbora rečeno, 
da smo proti socialni diferenciaciji v pokojninskem zavarovanju. V poročilu je 
točno rečeno, da menimo, da se tako lahko uresničujejo sklepi 3. konference 
ZtKlS, ker se vsi sklicujemo nanje. Ti sklepi se lahko uveljavijo tudi z drugačnim 
načinom ne pa samo z omejevanjem izplačila pokojnine pri skupnem dohodku 
takrat, ko se upokojenec zaposli in ko prejema še dodatni dohodek. Mislim, da 
je treba te pojme razjasniti. Gre torej za pravilno informiranje, saj izgleda tako 
kot da smo bili mi tisti, ki smo minirali celoten potek dosedanje razprave in 
sprejemanje zakona, kar v bistvu ni res. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Besedo ima poslanec Stane 
Keber. 

Stane Keber: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pred nami je zakon kot plod štiriletne razprave in pri končnem predlogu smo se 
srečali s precejšnjimi nejasnostmi. To je 23. člen. Tovariš Nered je že to pojasnil. 
Tudi jaz sem komunist in sem se kot tak še pred tretjo konferenco ZKS boril 
proti vsem socialnim krivicam kot se borim še danes. Prav zato, ker ne vem, 
kako naj bi 23. člen te krivice odpravil, ne morem iti nazaj. Strinjam se, če se 
prej ne moremo zmeniti, da se sestanemo komunisti in da branimo pred vsemi 
svoja stališča, ki nam do danes še niso jasna. 
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Oba odbora nista minirala tega zakona, nista minirala stališč 3. konference 
ZKS in nista bila proti socialni diferenciaciji. S predlogom umika 23. člena je 
bila tudi postavljena zahteva po zaostritvi socialne diferenciacije zato, ker jo 
23. člen zamegljuje. Zakaj? Ker v zakonu pravimo »avtorske pravice so izvzete«. 
To so lahko milijoni. Izločujemo tudi še nekatere druge dohodke iz dodatnega 
dela. Ne zajemamo dohodkov, ki nastajajo izven delovnega razmerja in so veliko 
bolj neupravičeni kot dohodki iz delovnega razmerja in tudi iz dodatnega. Tako 
v 23. členu ti dohodki ne bodo zajeti. Nihče tudi ne napada dveh sistemov že 
današnjega pokojninskega sistema. Tega sistema nihče ne napada kot socialno 
razlikovanje tudi na področju pokojnin. Govori se celo, da je največja pokojnina 
800 tisoč, nasproti 68 tisoč dinarji. Ce se sklicujemo na javno razpravo, potem 
moramo povedati vse. O tem je bilo že govora in jaz sem razumel to javno 
razpravo, ki je poudarila, da je treba odpraviti socialno diferenciacijo na 
kakršenkoli način. 

Po izračunih daje 23. člen dokaj nejasno sliko, zato sta odbora predlagala 
črtanje tega člena, ker vsi izračuni namreč kažejo, da socialna diferenciacija 
tukaj ni učinkovita. Zato je potreben tu drug predpis. Prav bi bilo, da se 
najprej sestane zakonodajno-pravna komisija in formulira 23. člen tako, da 
bo vsem razumljiv in da bo zajel dejansko socialno razlikovanje, česar v 
sedanjem 23. členu ne vidimo. To je bistvo, ne pa miniranje pisma in miniranja 
konference o socialnem razlikovanju. Ta člen mora biti jasen, kar sedaj ni, da bo 
upoštevana socialna diferenciacija in da bo znal sleherni izračunati višino svoje 
pokojnine. 

Potem je vprašanje vštetja kadrovskega zakona. Ne vem, kako je s tem, 
toda kar naenkrat govorimo o ljudskem mnenju, ki nekaj zahteva, če je seveda 
nam v prid, drugače pa vse to zamolčimo. Prav tak pojav je sedaj, ko raz- 
pravljamo o vštevanju kadrovskega roka v pokojninsko dobo. Mislim, da bi to 
bila socialna razlika, če bi to določilo črtali. Vemo namreč, da je nekdo, ki je 
imel srečo ali pa nesrečo, bil pešak, služil vojsko leto in pol, tisti, ki pa je bil 
mornar pa je lahko kar 4 leta služil rok isti domovini. Mi tega ne priznamo, 
čeprav je bilo nekomu urejeno, da je služil vojsko leto in pol, drugi pa štiri 
leta. Pravimo, da je služiti vojsko čast, pravica in dolžnost. Mislim, da naj bi 
to tudi za naprej ostalo tako. Vendar pa bi družba le morala imeti nek pravilen 
odnos do tega vprašanja. Ce te dobe ne bi šteli v celoti, bi jo morali priznati vsaj 
tistim, ki so služili vojaški rok dalj zato, ker so bili v drugih rodovih vojske. 
Menim, da je služenje vojaškega roka torej sestavni del naše obrambe in če 
hočemo mirno delati, mora biti armada na braniku domovine in v neki meri 
tudi aktiven udeleženec procesa našega razvoja. Zato bi morali najti možnosti, 
da čas služenja v vojski uskladimo z ostalim. Strinjam se s tovarišem Hafner- 
jem, da bodo tisti, ki bodo šli v pokoj čez 30 let, prav gotovo v drugačni situa- 
ciji. Toda menim, da niti ne gre za tiste, ampak, da gre za zahtevke, oziroma 
za priznanje tistim, ki so že odslužili vojaški rok in to v zelo težkih okoliščinah. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Kdo želi še besedo? Besedo 
ima poslanec Alojz Potočnik. 

Alojz Potočnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Prav isto bi rad poudaril, naj bi se v tem dokumentu, ki ga danes sprejemamo, 
le nekje zapisalo, kako naj bi se to izvedlo. V poročilu o javni razpravi zapazimo 
večkrat ugotovitve, da je tukaj zvezni zakon, ki to ne omogoča. Če ugotovi 
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pristojni forum, da so določene napake v sistemu, najsi bo to v republiškem ali 
zveznem, je treba — po našem mnenju — dati pobudo za spremembo zveznega 
zakona. To načelo naj bo prisotno, če želimo, da se napake v bodoče odpravijo. 

Druga stvar, o kateri sem že govoril v zboru, je predlog, naj bi vsi razvojno 
moteni .otroci imeli enake pravice do rehabilitacije. Nekoč sem že postavil 
določen datum, do katerega naj bi bil pripravljen predlog za izdajo zakona, 
potem osnutek in končno predlog zakona. Mislim, da je bila ta zahteva tudi 
v javni razpravi večkrat izražena kot tudi datum, do kdaj naj bi bil sprejet 
tak zakon. Zato mislim, da bi bilo prav, če bi bilo to nekje zapisano tudi v teh 
dokumentih in sicer, da bi bil ta zakon sprejet vsaj do konca leta 1973. 

Potem so še druga vprašanja, ki so bila prisotna v javni razpravi, ko smo 
obravnavali osnutek zakona in osnutek statuta. Danes je že bilo prisotno vpra- 
šanje delovne dobe, ki se šteje s povečanjem. Mislim, da je bilo glede tega že 
takrat ugotovljeno, da je bil ta predlog v nasprotju z zveznim predpisom. Kljub 
temu smo šli v javno razpravo in je bilo potrošeno v ta namen precej energije, 
medtem ko smo druga vprašanja zanemarjali. Menim, da so se trošile energije 
zlasti v bazični industriji in zato v bodoče ne bi smeli te prakse ponavljati. 

Dalje bi razpravljal o 23. členu kot najbolj spornem členu v tem zakonu. 
Mislim, da je bil v javni razpravi vsepovsod prisoten tudi sklep tretje kon- 
ference Zveze komunistov Slovenije v smeri zmanjševanja socialnih razlik. 
Večkrat je bilo izraženo mnenje, da so vsi predlogi v zvezi s ponovno za- 
poslitvijo boljši kot je to bilo v dosedanjem sistemu in da odpravljajo sedanje 
anomalije. Menim, da je danes težko odpravljati nekaj, kar smo poudarjali 
v javni razpravi. Bil sem v devetih volilnih enotah kot član republiške skupščine 
invalidsko-pokojninskega zavarovanja. Bil sem torej v bazi. Zato vem, kakšno 
je bilo razpoloženje zavarovancev do 23. člena. Lahko trdim, da j.e bil ta člen 
zelo v redu sprejet, toda danes, žal, ugotavljamo, da je prišlo do tega, da ta 
sklep 'anuliramo, da 23. člen črtamo iz tega zakona. Zato se ne bi upal glasovati 
za ta amandma, ker nimam pooblastila od naših zavarovancev. Zmanjševanje 
socialne razlike tudi na tem področju je bilo stalno prisotno. Vemo, da bo v 
proizvodnji teh primerov tako malo, da o njih skoraj ni vredno govoriti. To 
bodo znale samoupravne strukture v gospodarskih organizacijah urejati same 
in ne bodo dale možnost tistim, katerim so bile pri skrajšani delovni dobi 
zagotovljene tudi primerne pokojnine. Iz prakse vemo, da delavec, ki je delal 
40, oziroma ženska 35 let, ni imel več interesa, da bi še nadalje delal, ampak je 
šel čimprej v zasluženi pokoj. Seveda pa so na drugi strani tudi določene 
strukture, ki so krive, da smo izgubljali strokovne kadre, o katerih vemo, da jih 
imamo v Sloveniji premalo. Izgubljali smo jih s tem, ker so nekateri ljubosumno 
čuvali svoje položaje. Mladi strokovnjaki so zato odhajali prek meje in v tujini 
dobili zase ustrezno delo. 

To so dejstva, ki govorijo za to, da ne moremo zanikati vsega tistega, kar 
je bilo rečeno v javni razpravi in iti nazaj na tisto, kar je doslej bilo. Kot sem 
že prej dejal, ni bilo dosti takšnih primerov, toda bili so žgoči. Mnogokrat smo 
slišali kritiko na ta račun, da nekdo prejema visoke dodatne dohodke in lepo 
pokojnino. To je bilo v določenih krogih ocenjeno kot velika krivica in velika 
socialna razlika. 

Torej, ne bi imel več obraza, če bi bil tak predlog sprejet, saj sem bil 
prisoten na mnogih razpravah, ko so govorili o tem vprašanju. V bazi so bili 
korektivi energično podprti, toda bolj ko smo šli proti vrhu, bolj smo čutili, da 
so določene strukture proti kakršnemukoli korektivu. Pokojnine in dodatni 
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dohodki naj bi se izplačevali tako kot so se sedaj. Pri tem se sklicujejo na 
ustavne pravice in podobno. 

Biti moramo razsodni, ko obravnavamo vsebino 23. člena. Ne bi bilo 
priporočljivo, da bi šli nazaj v to, kar smo imeli doslej. Naša težnja mora iti 
v to smer, da vse tiste, ki so delovno še sposobni, obdržimo dalje v delovnem 
razmerju. S tem jim je dana tudi pravica do večje pokojnine. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Emil Šuštar. 

Emil Šuštar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Do- 
volite, da bi v razpravi govoril samo o 23. členu. 

Mislim, da bi bilo krivično in tudi zelo površno ocenjevati razpravo v zvezi 
s te členom na včerajšnji seji skupne komisije z razpravo, ki se je začela danes. 
Površni opazovalec bi takoj sklepal, da je komisija včeraj zelo na hitro roko 
in zelo površno obravnavala ta problem in se zavzela za tako rešitev, ki naj 
pomeni miniranje tega sistema. Moram reči, da je bila razprava o 23. členu in 
o kadrovskem roku bistvo vseh dosedanjih razprav. 

Želel bi pojasniti, da bi morali stališča obeh odborov razumeti ne kot 
miniranje zakona, ki ga danes sprejemamo, marveč predvsem kot zahtevo, da 
se v zakonu jasno pove, kako bomo uredili to stvar. Poznamo stališča 3. kon- 
ference ZKS. Zato smo razglabljali o vseh problemih, ki so danes prisotni med 
tistimi upokojenci z visokimi pokojninami in tistimi, teh pa je največ, ki imajo 
nizke pokojnine. Morda je to v poročilu premalo poudarjeno. Stališče odborov 
je dobiti v zakonu tako rešitev, ki bo nedvomno povedala, kako bomo reševali 
to stvar. To poudarjam zato, ker smo z računsko operacijo ugotovili, da tudi 
predlagana rešitev ni tista, ki naj reši to vprašanje. Moram poudariti, da ne 
morem sprejemati take ocene za delo teh dveh odborov in poudarjam, da smo 
zahtevali jasno opredelitev do reševanja tega zelo perečega vprašanja. Sam se 
bolj nagibam k rešitvam, ki so jih sprejeli v drugih republikah. Mislim, da tudi 
malce pretiravamo s tem, ko govorimo, da smo v Sloveniji v drugačni situaciji, 
kar zadeva zaposlovanje upokojencev. 

To je en moment. Drugi pa je ta, da smo se včeraj na seji obeh odborov 
po štiriletnih razpravah srečali z neko situacijo, za katero ne vemo, kakšna so 
njena načelna stališča. Morda prav zato tudi naše takšno stališče, ki je bilo 
zavzeto na včerajšnji seji, saj nismo vedeli za neka načelna stališča nekoga v 
okviru republike Slovenije. Zato je prišlo do tega problema, da smo se morali 
en dan pred sejo zborov ponovno spuščati v bistvo tega problema. Mislim, da 
sem to dovolj jasno povedal, da ne bi po nepotrebnem drugače ocenjevali te 
stvari. 

In končno, če je bilo kaj kdaj prisotno v kateremkoli forumu našega zbora, 
je bila prisotna močna zahteva po zmanjševanju visokih in po zviševanju 
majhnih pokojnin. Takšna zahteva je bila večkrat izražena prav v našem odboru 
za invalidsko in pokojninsko zavarovanje in tudi na skupni seji. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanka Anica Okršlar. 

Anica Okršlar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kot eden od predlagateljev amandmaja sem bila navzoča na skupni seji odborov. 
Ne bi ponavljala stvari, o katerih sta govorila že poslanca Keber in Šuštar. 
Vendar lahko potrdim, da sta odbora zelo temeljito poudarila to diferenciacijo. 
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Ce se naj odstopi od 23. člena, morajo biti zato drugi instrumenti v davčni 
politiki, ki naj rešujejo ta vprašanja diferenciacije, in sicer že s 1. 1. 1973. 

Poslanci, ki smo sodelovali v javni razpravi, moramo posredovati tudi 
predloge volivcev. Mislim, da soglašate vsi z menoj, da je bilo glede 23. člena 
močno poudarjeno, da je treba tudi pri upokojencih zniževati to diferenciacijo. 
Dani so bili konkretni primeri, do kam se lahko gre. Vsaj v razpravah, v katerih 
sem sodelovala, je bilo rečeno, če velja limit po družbenem dogovoru glede 
osebnih dohodkov 600 tisoč, naj bi to veljalo tudi za skupni dohodek upoko- 
jencev, vse, kar je pa več, naj se močno obdavči. 

Drugi primer je bil bolj skromen, in sicer, naj bi se vzel kot skupni dohodek 
najvišja pokojnina, ki je določena v zakonu; od tega zneska dalje pa je treba 
zniževati tudi pokojnino. Enotno pa je bilo mnenje, da se pokojnina ne bi smela 
odvzemati, ker je to po ustavi neodtujljiva pravica. Mislim, da je bilo takšno 
stališče izraženo prav v vseh razpravah in še, da je treba tudi med upokojenci 
zniževati sedanje razlike. 

V vsaki javni razpravi je bilo poudarjeno, naj se kadrovski rok šteje 
v pokojninsko dobo. Zato sem to dolžna tudi povedati. O tem vprašanju sta 
temeljito razpravljala tudi oba pristojna odbora in bila seznanjena, kaj o tem 
pravijo sklepi 3. konference ZKS. Prikazane so bile tudi računske operacije. 

Naj torej ponovim, da je bilo v vseh javnih razpravah poudarjeno, da se 
pokojnina ne more odvzeti. Omenjeno je bilo na seji obeh odborov celo, da se 
bo pojavil amandma, da se 23. člen črta v celoti. Rečeno je namreč bilo, da je 
prav o tem razpravljajo predsedstvo skupščine in da se bo danes zato pojavil 
tale amandma, češ da 23. člen ni dovolj proučen. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Besedo ima poslanec Slavko 
Osredkar. 

Slavko Osredkar: K besedi se oglašam zato, ker se mi zdi, da vsaj 
jaz nisem razumel to razpravo, oziroma dileme in sicer za ali proti 23. členu 
predlaganega zakona, za ali proti socialni diferenciaciji. Mislim, da ta dilema ne 
obstaja niti pri tistih, ki so predložili amandma, da se 23. člen zakona črta, niti 
pri tistih, ki zagovarjajo 23. člen tako kot je zapisan v predlogu zakona. Menim, 
da se razhajamo samo v tem. Vsi pa smo enotni glede omejevanja pretirano 
visokih osebnih dohodkov, ki izhajajo tudi iz tega, če prejema nekdo polno 
pokojnino in se ponovno zaposli, kar mu omogoča visoke osebne dohodke. Gre 
samo za to, kako te skupne dohodke omejujemo. Mislim, da sta se odbora v 
zadnjem hipu odločila, naj takšno omejevanje dohodkov ureja davčna politika 
in da to ne sodi v pokojninski zakon. Zagovorniki 23. člena pa smatrajo, da je 
tudi pokojninski zakon možno sredstvo za preprečevanje ali za omejevanje 
socialne diferenciacije. 

Menim, da resnično ne smemo in se nikdar nismo odločili za to, naj bo 
samo davčna služba tista, ki naj omejuje socialno diferenciacijo. Tega nismo 
rekli in se strinjam s tistim delom razprave tovariša Kebra, ko je rekel, da se 
moramo prizadevati na vsej fronti za omejevanje socialne diferenciacije, kjer se 
le da. Ce osebno povem svoje mnenje, menim, da je možnost za omejevanje 
socialne diferenciacije tudi pokojninski zakon. S tem sem tudi že povedal, da 
bom glasoval proti amandmaju, ki ga predlagata odbora, čeprav nismo v 
nasprotju glede tega, ali smo za socialno diferenciacijo ali ne. Po mojem mnenju 
gre torej samo za vprašanje, ali naj se socialna diferenciacija omejuje s po- 
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kojninskim zakonom ali pa je to naloga samo davčne službe. Mislim, da je samo 
v tem dilema in zato bomo morali o njej razmisliti, ko se bomo odločali za ali 
proti predlaganemu amandmaju. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima tovarišica Sonja Lubej. 

Sonja Lubej : Kot poslanka zainteresiranega to je gospodarskega zbora, 
bi rada pojasnila naš amandma, ki smo ga dali k 23. členu. 

Čeprav je gospodarski zbor soglasno sprejel predloženi amandma, da se v 
tem členu ni upošteval in sicer v drugem stavku prvega odstavka, ki naj bi se 
glasil: »če presegata to mejo, se za ta čas izplačuje le del pokojnine, ki je 
odvisen od višine skupnega dohodka upokojenca, pri čemer se upošteva tudi 
število vzdrževanih članov družine upokojenca«. 

Menim, da ko dajemo ta predlog kot solucijo prvotnega 23. člena, lahko 
rečem, da v svojem imenu to v polni meri zagovarjam kljub ekspozeju tovariša 
Hafnerja in pripomb tovariša Kastelica. Niso vsi upokojenci, ki so že v času, 
ko so šli v pokoj, preskrbeli že vse svoje otroke, niso vsi, ki imajo preskrblje- 
nega zakonskega tovariša, in večkrat je celo primer, da morajo skrbeti še za 
onemogle starše. Mislim, da je precejšnja razlika, ali vzdržuješ s pokojnino 
enega človeka ali pa jih vzdržuješ več. Predlog, ki je bil dan na komisiji, katere 
član sem tudi bila, da bi upošteval tri vzdržane člane s tem, da bi bila višina 
nekako na nivoju otroškega dodatka, se mi je zdel popolnoma nesprejemljiv 
in tudi žaljiv. Za to imamo že zdaj neke vsaj splošne norme v sistemu obdav- 
čenja, ko se smatra, da se za enega družinskega člana potrebuje približno mili- 
jon dinarjev za zakonskega tovariša, oziroma 800 tisoč za otroka. Ta merila se 
iz leta v leto menjajo. Zato še enkrat dajem ta predlog v premislek in če se ta 
člen upošteva, naj se upošteva tudi predlog gospodarskega zbora. Hvala. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima predstavnik republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije Vinko Kastelic. 

Vinko Kastelic: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da se ra- 
zumemo, da nisem želel nobenega osebno žaliti, marveč samo poudariti, da 
pomeni predlagana odločitev odborov, da z današnjim dnem ni več nikakršnih 
omejitev glede na višino pokojnine in tudi ne glede višine dodatnega dohodka, 
če je upokojenec zaposlen. O tem, kako vse to obdavčiti, ali je to nemogoče, ali 
ne, bomo spet poslušali takšne ah drugačne teorije. 

Ponovno naj poudarim, da je bil rezultat javne razprave kristalno jasen; 
ljudem je tudi popolnoma jasno: »premajhne pokojnine in še kakšen dinarček 
zaslužka«. Ni jim pa jasno biti na vodilnem položaju in prejemati veliko 
pokojnino in veliko plačo. Zato pričakujemo od tega zakona, da bo rešil ta 
problem. 

Računati je torej treba s tem dejstvom, kaj pa sta odbora s tem mislila, 
je druga stvar. Važno je le, ali bo sprejeta omejitev, ali ne bo. To bo v javnosti 
odmevalo takoj drugače. Osebno menim, če bi res spoštovali našo samoupravo, 
potem bi rekli, naj 60 občinskih svetov zavarovancev, v katerih naj bodo tisti, 
ki morajo delati 40 ah 35 let, odločijo in tisto bo veljalo. To bi bila še najboljša 
rešitev. 
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Pri tem bi opozoril še na nekaj. Gre za določene kategorije upokojencev, 
ki so šli v pokoj pod drugačnimi pogoji. Gre za kategorije borcev in oficirjev. 
Tovariši, ker se jih je družba hotela znebiti, jih je poslala v pokoj in tako smo 
ljudem, starim 40, 45 ali 50 let, dajali firmo upokojenca. Na cesti ga je bilo 
sram povedati, da je upokojenec. Veliko teh ljudi smo tudi fizično uničili, ker so 
se zapili. Veste kaj pomeni dati človeku staremu 45 ali 50 let, naslov upokojenca, 
čeprav je zdrav in bi lahko še delal? Mislim, da moramo pri teh tovariših stvari 
reševati tako kot je treba. Ce smo storili že eno napako, ne smemo še druge. 
Ali ne bi bila enostavna rešitev, če bi rekli: zračunajmo', kolikšne bi bile njihove 
plače, če bi bili še aktivni — pri vojski in pri notranjih zadevah to ni noben 
problem —• in lahko zasluži tisto razliko? Stvar bi bila jasna, saj mu nihče 
ne zmanjšuje dohodka. Skratka je v tistem položaju kot če bi bil aktiven. 
Stvari so torej enostavno rešljive, le če jih hočemo reševati. Da pa bomo 
kompleksno rešili vprašanje socialnih razlik, je to le argument tistih, ki ne 
želijo reševati ničesar. Socialne razlike lahko rešujemo samo postopoma, od 
področja do področja, od primera do primera. Generalno odrešilen sistem torej 
pomeni odlagati rešitve in ničesar rešiti. 

Kar pa zadeva predlog poslanke gospodarskega zbora, mislim, da je rešitev 
zelo enostavna. Njen predlog lahko upoštevamo tako, da enostavno predpišemo, 
da tistim, ki imajo pogoje za prejemanje otroškega dodatka, ne zmanjšujemo 
pokojnine. Tako je to vprašanje zelo enostavno rešeno. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Besedo ima republiški se- 
kretar za delo tovariš Gantar. 

Pavle Gantar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Oprostite, ker se že sedaj javljam h konkretnim utemeljitvam oziroma obrazlo- 
žitvam dveh amandmajev, ker se je glede teh že začela konkretna razprava. 

O amandmajih k 23. členu in k 42. členu glede vštevanja vojaškega roka 
v pokojninsko dobo je med drugim razpravljal na današnji seji izvrsni svet, 
ki je bil seznanjen s predlogom skupne komisije, ki je zasedala v soboto, kot 
tudi z ustreznimi amandmaji, ki sta jih včeraj sprejela odbor republiškega zbora 
za socialno politiko in zdravstvo in odbor socialno-zdravstvenega zbora in pokoj- 
ninsko zavarovanje ter invalidsko zavarovanje ter invalidsko varstvo. 

Izvršni svet se je opredelil za stališče kot je v predlogu zakona, to je za 
besedilo 23. člena kot ga je predlagala skupna komisija na svoji seji v soboto 
9. 12. 1972. Posredoval bom stališča izvršnega sveta in ponovil razloge, ki jih 
je že povedal tovariš Hafner in nekateri drugi razpravljalci v današnji razpravi. 

Določba 23. člena je bila predmet zelo široke javne razprave, tako v okviru 
osnutka pokojninskega zakona, kot tudi raznih polemik in vprašanj, zlasti glede 
razprav o neupravičenih socialnih razlikah. 

Ne bom ponavljal jasnih stališč, ki sta jih o 23. členu zavzela in posredo- 
vala predstavnika socialistične zveze delovnih ljudi in sindikatov. Menim, da 
smo vsi mnenja, da s predlaganim 23. členom nesporno želimo zmanjševati 
neupravičene socialne razlike, saj so bile često od delovnih ljudi pripombe na 
dvakratne dohodke iz vira osebnega dohodka in iz pokojnine, ki tudi porajajo 
socialne razlike. 

Poudariti želim, kar je že tovariš Hafner izrecno povedal, da je'določba 
23. člena v skladu z zakonitimi predpisi in z ustavnimi normami. Po izjavah 
raznih pravnikov, ki so sodelovali pri sestavi tega predloga, imajo podobne 



160 Socialno-zdravstveni zbor 

ureditve tudi druge države. 61. člen zveznega zakona jasno določa, da je uži- 
vanje pravic, pridobljenih z zakonom, lahko omejeno, te pravice pa morejo 
prenehati le v primerih in ob pogojih, ki jih določa zakon. To se pravi, da je že 
zakonodajalec ob priliki sprejemanja zveznega zakona imel to možnost pred 
očmi in da je bil ta člen z družbenoekonskih političnih in pravnih aspektov 
prediskutiran in vnesen v zvezni zakon z namenom, da ga bodo republike 
uporabile v svoji zakonodaji ob upoštevanju lastne družbenoekonomske situa- 
cije, zlasti glede vprašanja zaposlovanja. Menim, da je treba pri pokojnini 
izhajati iz raznih aspektov. Tako je nesprono, da je ravno pokojnina najbolj 
izraz rezultatov minulega dela. Hkrati moramo upoštevati, da pokojnina temelji 
na principu vzajemnosti in solidarnosti, in da je pokojnina kot osebni dohodek 
odraz splošne družbene produktivnosti. 

Drugi aspekt, ki izhaja iz sociološke in zdravstvene obrazložitve, je v tem, 
da je pokojnina odraz človekove nezmožnosti za delo. Ce človek svoje funkcije 
več ali manj v redu opravlja, mislim, da so možni pravni in drugi razlogi, ki 
jih je predvidel zakonodajalec, ki govorijo zato, da se lahko pokojnina ustrezno 
zmanjša. Moram reči, da je tak pristop zelo liberalističen in je že tovariš Hafner 
jasno poudaril, da bomo s tem odstranili le tista očitna odstopanja, ki povzročajo 
negodovanje med delovnimi ljudmi. 

Tako kot ostale republike, moramo tudi pri nas upoštevati družbeno- 
ekonomsko situacijo, zlasti vprašanje zaposlovanja. Se vedno obstoja zelo libe- 
ralistično gledanje glede zaposlovanja upokojencev. Ce se namreč dogovorita 
organizacija združenega dela in upokojenec, je to fakultativna odločitev obeh, da 
upokojenec naprej dela, in je tako podana situacija. N;a drugi strani pa moramo 
imeti tudi pri nas pred očmi informacijo o zaposlovanju naših ljudi v tujini. 
Iz teh uradnih podatkov lahko razberemo, da dela že okrog 17 000 strokovnih 
delavcev v tujini. To so predvsem delavci, ki imajo ustrezno kvalifikacijo od 
poklicnih šol do visoke izobrazbe. Iz Slovenije odhaja namreč največ strokov- 
njakov na delo v tujino, kar je vsekakor velik problem. Zanimiv je statistični 
podatek, da strokovnjaki in mlajši delavci ne odhajajo na delo v tujino zaradi 
nizkih osebnih dohodkov v domovini. Iz študij, ki so na vpogled pri republiški 
zvezi sindikatov, je razvidno, da strokovnjaki ne odhajajo v tujino zaradi 
osebnih dohodkov, temveč obstajajo za to drugi razlogi kot npr.: odnosi v pod- 
jetju, majhna možnost napredovanja s tem, da ne zasedejo njihovi kvalifikaciji 
ustreznih delovnih mest. Glede na te podatke je vsekakor utemeljen pristop, ki 
ga predvideva 23. člen. Ponovno naj poudarim, da bo še naprej ostajala možnost 
zaposlovanja upokojencev, da pa bo s tem omogočeno tudi mlajšim delavcem 
zasesti ustrezno delovno mesto. Menim, da tega momenta ne smemo prezreti. 

Predloženi predlog skupne komisije je popolnoma jasen, ko določa to ome- 
jitev in jasno postavlja politiko skupnosti pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja, ki bo določila lestvico. Ne dopušča nobenih nejasnosti in kolikor je še 
kaj nerazumljivo, prosim predstavnika komisije tovariša Briclja, da to obrazloži. 
Poudariti želim, da je tudi izvršni svet na podlagi vsega navedenega sprejel 
predlog 23. člena kot ga je sprejela skupna komisija. 

Hkrati želim posredovati tudi stališče izvršnega sveta glede vštevanja vo- 
jaškega roka v pokojninsko dobo. Ta problem je bil že pred izvršnim svetom, 
ko je obravnaval osnutek zakona. Tudi na današnji seji je bil izvršni svet 
seznanjen z amandmaji k 42. členu in s stališčem komisije. Izvršni svet se glede 
tega pridružuje stališču komisije, ko odbije ta amandma in je proti temu, da bi 
se vojaški rok všteval v pokojninsko dobo. Razlogi za to so naslednji: Ce bi 
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obstajali določeni razlogi, ki bi imeli svojo osnovo v političnih kot tudi eko- 
nomskih pristopih, bi nesprono to določil že zvezni zakon; Brez dvoma se je 
o tem razpravljalo že pri obravnavi zveznega zakona, ker pa tega ni reguliral. 
Menim, da obstoja več razlogov, da to ni določeno v zveznem zakonu. 

V razpravi na seji izvršnega sveta je bilo izraženo, da predlagatelji amand- 
maja niso dovolj jasno izračunali, koliko sredstev bi to vštevanje zahtevalo. Ce 
bo skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja razpolagala s kakšnimi 
sredstvi, naj bi le-te namenila predvsem v smeri zviševanja nižjih pokojnin. 
Danes ni pogojev, da bi se všteval v pokojninsko dobo tudi vojaški rok. Prav 
tako je to tudi predmet dogovora med republikami, saj zvezni zakon določa, da 
bo treba nekatere zadeve urediti z medrepubliškimi družbenimi dogovori. 
Vsekakor je ta problematika stvar medrepubliških dogovorov, ker bodo sicer 
državljani SFRJ v neenakopravnem položaju glede vštevanja vojaškega roka 
v pokojninsko dobo. 

Tudi zaradi teh razlogov je izvršni svet, podprl stališče skupne komisije, 
da ne sprejme predlaganih amandmajev. Vsekakor pa je možno to zahtevo 
naknadno proučiti zlasti v okviru medrepubliških dogovorov. HVala lepa. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ali bi lahko še poslancu tovarišu 
Bunti odgovorili na vprašanje, ki ga je postavil. 

Pavle Gantar: Na to vprašanje bo odgovoril predstavnik komisije. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima tovariš Franc Bricelj, 
pomočnik republiškega sekretarja za delo. 

Franc Bricelj: V zvezi z vprašanjem, ki ga je zastavil dr. Bunta, 
pojasnujem naslednje: Kaj se šteje v pokojninsko osnovo, zavisi od tega, kaj se 
šteje za obvezno delo nad polnim delovnim časom. Kaj se šteje za obvezno delo 
nad polni delovni čas, določa zvezni zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju in temeljni zakon o delovnih razmerjih. Po zakonu o delovnih 
razmerjih se med obvezno delo nad polnim delovnim časom šteje tisto delo, 
ki je neogibno potrebno za nadaljevanje že začetega dela. Vsekakor je temeljni 
zakon o delovnih razmerjih predvsem usmerjen na problematiko v gospodarskih 
delovnih organizacijah. Menim, da je možno z uporabo načel, ki sicer veljajo 
za gospodarske delovne organizacije, v statutu prizadete organizacije združenega 
dela vendar le postaviti neke meje. Prav vprašanje dežurstva v zdravstveni 
službi je bilo že čestokrat obravnavano. V delovnih organizacijah so razne 
dežurne službe. In tu se je postavilo stališče, da je treba dežurstvo vključiti 
v tako imenovani turnusni sistem. Bistvo pri turnusnem sistemu je v tem, 
da se delovni čas sestoji iz dveh delov, in sicer iz obvezne navzočnosti, ko mora 
delavec ostati na delovnem mestu in čakati, da bo moral začeti delati. To je 
tako imenovana obvezna navzočnost, drugi del pa je tako imenovano dejansko 
ali efektivno delo. Po zakonu o delovnih razmerjih pa obvezna navzočnost 
in efektivno delo lahko traja več kot polni delovni čas, torej več kot 42 ur na 
teden, da pa je treba obvezno navzočnost, to se pravi samo navzočnost brez 
efektivnega dela oceniti in ugotoviti, v kolikšnem času ta obvezna navzočnost 
ustreza efektivnemu delovnemu času. Po tej razčlenitvi pa ne sme prekoračiti 
skupaj več kot polni delovni čas. Na podlagi dejanske prakse iz preteklosti se 
šteje kot obvezno delo nad polni delovni čas vsako efektivno delo, ki ga nekdo 
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opravlja v času obveznega dela, če je obvezna navzočnost preračunana v 
efektno delo in efektivno delo skupaj 42 ur. Namreč, da je to sedaj načelo, 
ne more pa se šteti vsako delo in vsako dežurstvo že avtomatsko, v pokojninsko 
dobo. 

Obrazložiti želim še razlike v stališčih med skupno komisijo in odboroma 
glede 91. člena, o čemer danes še nismo razpravljali. Skupna komisija je 
predlagala kot je to razvidno iz njenega poročila na strani 7, da se sedanje 
besedilo 3. točke 91. člena spremeni. Besedilo te točke v predlogu zakona se 
namreč glasi takole: 

»Izhodišča, osnove in merila za določitev stopenj prispevkov za financiranje 
in način usklajevanja pokojnin se določi z družbenim dogovorom.« 

Po najnovejšem predlogu skupne komisije pa bi se točka 3 91. člena glasila 
takole: 

»Izhodišča, osnove in merila za določitev stopenj prispevkov za financiranje 
in za povečanje pokojnin v zvezi s porastom družbene produktivnosti dela, 
nastale iz naslova minulega dela zavarovancev, odvisno od porasta osebnih 
dohodkov, ter za odpravljanje razlik med poprej in pozneje odmerjenimi po- 
kojninami.« Odbora te spremenjene 3. točke 91. člena nista osvojila. Ker menim, 
da je to zelo pomembno vprašanje, bi želel to stališče, ki je v poročilu komisije 
zelo na kratko označeno, nekoliko obširneje obrazložiti. 

Tu gre za vprašanje uporabe 34. člena zveznega zakona. Prvi odstavek 
tega člena se namreč glasi: 

»Pokojnine se morejo usklajevati z ekonomskimi gibanji na območju skup- 
nosti, in sicer: 1. da se ohrani realna vrednost pokojnin v zvezi s porastom 
družbene produktivnosti dela, nastale iz naslova minulega dela zavarovancev, 
odvisno od porasta osebnih dohodkov.« 

Besedilo 3. točke 91. člena, ki govori o načinu usklajevanja, se nanaša na 
celotno usklajevanje tudi po gibanju življenjskih stroškov. Na komisiji je bilo 
govora, da bi se to usklajevanje ne nanašalo na usklajevanje po gibanju 
življenjskih stroškov. 

Glede 2. točke pa so mnenja različna. Po enem mnenju že iz samega 
besedila 2. točke prvega odstavka 34. člena zveznega zakona izhaja, da se 
avtomatsko usklajujejo pokojnine za povečanje (ne za življenjske stroške), 
v skladu z življenjskim standardom za toliko odstotkov, za kolikor odstotkov 
je povečan realni osebni dohodek aktivnih zavarovancev. Po drugem mnenju 
pa naj bi bil predmet družbenega dogovarjanja, kako bi se postavile te osnove 
in merila za povečanje pokojnin v skladu z življenjskim standardom. Torej to 
ne more biti nek avtomatizem, kolikor gre za vprašanje povečanja pokojnin 
po gibanju, življenjskih stroškov, ampak bi morali biti tudi drugi družbeni 
dejavniki, ne samo skupnost na nek način prisotni s tem, da bi se dogovorili o 
teh osnovah in merilih za usklajevanje, oziroma za povečevanje. 

V zvezi s tem bom prebral obrazložitev k 34. členu zveznega zakona: »Ne- 
kateri so predlagali, naj bi pokojnine usklajevali skladno z gibanjem osebnih 
dohodkov (avtomatična valorizacija). Takšna rešitev pa ni bila sprejeta, ker 
bi imela njena uporaba daljnosežne posledice in ker bi bila usmeritev ta, da bi 
o tem socialno-ekonomskem aspektu, to se pravi o povečanju pokojnin v skladu 
z življenjskim standardom, odločale predvsem republike in interesne skupnosti.« 
Dalje bi rad opozoril tudi na osnutke in predloge zakonov Srbije, Hrvatske ter 
Bosne in Hercegovine prav glede te točke. Ti osnutki in predlogi imajo take 
rešitve, da se bodo pokojnine povečale v skladu z gibanjem oziroma v skladu 
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z življenjskim standardom po osnovah in kriterijih, ki bodo dogovorjeni. To 
velja konkretno zlasti za Bosno, medtem ko pa imata Srbija in Hrvatska določbo, 
»v okviru sredstev, ki se zberejo s prispevkom iz minulega dela«. Skratka, ne 
samo to, kar iz obrazložitev izhaja, ampak tudi konkretna uporaba te določbe 
v navedenih republikah kaže na to, da mora biti vendarle povečevanje pokojnin 
v skladu z življenjskim standardom in predmet družbenega dogovarjanja. V tem 
smislu predlaga skupna komisija, da bo treba o vprašanju povečanja pokojnin 
po življenjskem standardu, z družbenim dogovorom postaviti določene kriterije. 
Hvala lepa. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala lepa. Besedo ima poslanec 
Stane Keber. 

Stane Keber: Utemeljitev republiškega sekretarja za delo glede 
strokovnjakov me ne prepričuje. Torej odhod strokovnjakov v inozemstvo je 
zaradi tega, kot sem razumel, ker zaposlujemo strokovnjake upokojence. Mladi 
pa odhajajo zato, ker jim je onemogočeno napredovanje. Torej v tem je določba 
23. člena popolnoma zgrešena. Če imamo toliko strokovnjakov, potem ni po- 
trebno, da zaposlujemo upokojence in sprejmimo predlog komisije za vprašanja 
borcev NOV, da kdor ima več kot 4600 dinarjev, se ne more zaposliti, oziroma 
ali naj ima pokojnino ali pa osebni dohodek. Tako bi bila ta zadeva rešena. 
S tako rešitvijo, ko je določeno 8000 dinarjev kot gornja meja za obdavčevanje, 
ščitimo namreč zelo ozek krog ljudi z visokimi dohodki. Torej za primer navajam 
naslednje: nekdo, ki ima pokojnino 2500 dinarjev, kot kvalificiran delavec, se 
dodatno zaposli in ima 2500 dinarjev osebnega dohodka, bo obdavčen, ker 
presega poprečje, medtem ko bo nekdo prejemal 5000 dinarjev pokojnine in 
3000 dinarjev dodatnega dohodka, torej 8000 dinarjev in bo šele od tu naprej 
obdavčen. Tako namreč to jaz razumem, zato sem proti 23. členu in vprašam 
tovariša Kastelica, kako bo to rešeno v takih primerih, kot sem jih navedel. 
Na to vprašanje mi do danes ni nihče odgovoril, zato menim, da bi moral biti 
pripravljen izračun, kako bo to dejansko zgledalo v praksi, potem bi šele lahko 
o tem odločili. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Miran Ho- 
dalič. 

Dr. Milan H o d a 1 i č : Tovariš predsednik, spoštovani kolegi! Odgovora 
na vprašanje in na problem, ki ga zdravstveni delavci že leta in leta skušamo 
spraviti z mrtve točke in uveljaviti svoje pravice, iz predhodne obrazložitve 
nisem dobil. Tudi novi zakon tega problema ne rešuje. Gre za tako imenovano 
obvezno delo zdravnika in verjemite mi, dragi kolegi, če bi se dogovorili, da od 
jutri naprej vsi zdravniki v Sloveniji delajo samo obveznih 42 ur, bi bile po- 
sledice za zdravje pacientov približno take, kakor če bi vrgli v Slovenijo 
atomsko bombo. Kajti vsi zdravniki so vsaj v minimalnem času zaposleni 
poprečno 3 do 4 ure na dan, da se razumemo, če moramo biti zaposleni, ker 
so take zahteve pacientov in sistema, ki ga imamo v bolnišnicah ali v zdrav- 
stvenih domovih. Potem ne razumem, da se ta problem do sedaj še ni rešil in 
da ga tudi novi zakon ne rešuje. Mi vemo, da je dežurstvo tako v zdravstvenih 
domovih, kot v bolnicah obvezni del. Celo v statutih imamo določeno, da ima 
zdravnik splošne prakse svoje delo v ordinaciji, delo s pacientom na domu in 
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mora obvezno tudi dežurati. Tudi ostale ustanove imajo približno enake določbe 
statutov, zato ne razumem, da pri zavodu za socialno zavarovanje nismo uspeli, 
da bi te svoje pravice, ki jih imamo, realizirali na ta način, da bi v času, ko 
nekdo zboli, lahko svoje dohodke, ki so sledili iz obveznega dela, lahko uveljavili 
kot nadomestilo za izgubljeni dohodek in da ga tudi v novem zakonu ne bomo 
mogli uveljavljati kot pokojninsko zahtevo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ker se moramo o nekaterih zadevah 
še pogovoriti, predlagam po razpravi poslanca Jožeta Padovana odmor. 

Jože Padova, n: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Javljam se k razpravi, ker smo že pričeli konkretno razpravo o posameznih 
amandmajih. Razpravljal bom o vprašanju vštevanja vojaškega roka v pokoj- 
ninsko dobo. Menim, da je dovolj vzrokov, da je tudi to predmet današnje raz- 
prave. Ker je to vprašanje že dalj časa predmet raznih razprav, menim, da se 
s predlaganim amandmajem skuša urediti upravičenost vštevanja vojaškega 
roka v pokojninsko dobo. Obravnava tega amandmaja na skupni komisiji in 
njen odgovor, da se ta stvar v tej fazi še ne more urediti in da bi bilo potrebno 
družbeno dogovarjanje, me vsekakor ne prepričuje. Obrazložitev skupne ko- 
misije je namreč tale: »Komisija .meni, da je treba vprašanje vštevanja kadrov- 
skega roka enotno urediti v merilu Jugoslavije in da je zaradi tega to vprašanje 
predmet družbenega dogovora med skupnostmi pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja.« Menim, da vojaški rok ne more biti rešljiv na nivoju skupnosti 
invalidsko-pokojninskega zavarovanja. Ker je služenje kadrovskega roka ob- 
veznost vsakega občana, ki je sposoben za služenje, menim, da bi bilo to treba 
tukaj urediti. 

Ne želim ponavljati dejstev, ki so že v obrazložitvi amandmaja. Ponavljam 
pa, da je vojaški rok predmet 10-letnih razprav in ima vsestransko javno 
podporo, da naj se ta zadeva reši končno tudi v pokojninskem zakonu. Do 
danes ni nobenega javnega mnenja oziroma razprave, da bi se to drugače rešilo. 
Poudarjeno je že bilo, da se vojaški rok služi do štirih let. Sam sem bil obmejni 
oficir na mejah Avstrije, Bolgarije, Grčije, Albanije in vem, kakšno je služenje 
vojaškega roka in kako težko je delo na meji. Do leta 1950 pa celo dalj, je bilo 
na meji vojno stanje, čeprav ga v notranjosti nismo čutili. Sam sem tolmačil 
naredbo maršala o podaljšanju vojaškega roka v času informbiroja. Tem 
tovarišem, ki so takrat služili kadrovski rok, ki jim je formalno že potekel, je 
bil z naredbo rok podaljšan in nisem doslej slišal nobene razprave o tem, da je 
to treba priznati v delovno dobo, ker smo takrat prešli tako rekoč v vojno stanje. 

Podobna situacija je bila tudi ob tržaški krizi. Čutim se dolžnega do tistih, 
ki so takrat služili vojaški rok, da se jim to prizna v pokojninsko, dobo. Zaradi 
lažjega razumevanja bom naštel nekaj določb iz temeljnega zakona o pokoj- 
ninskem zavarovanju glede vštevanja v delovno dobo. Menim, da je tudi vojaški 
rok oblika delovne dobe ali posebna doba, ki prav gotovo sodi med te določbe. 

Cas, ki ga je prebila oseba v zaposlitvi — hlapci in dekle na kmetijah in 
župniščih pred 16. 2. 1950 — ko še ni bilo uvedeno obvezno zavarovanje, pa 
tudi po tem času, ko je bilo že uvedeno obvezno zavarovanje, se je lahko do- 
kazoval s pričami. Tudi zaposlitev pri raznih delodajalcih-zasebnikih in pod- 
jetjih do konca 1964 se je lahko dokazovala s pričami, če zavarovanje ni bilo 
registrirano. S pričami so se nadalje dokazovala še viničarska razmerja, če je 
znašala površina vinograda 56 arov; udeležbe pri javnih delih do 31. 12. 1957, 
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če se je udeleženec v šestih mesecih po prenehanju dela zaposlil; čas, ki ga je 
delavec prebil na strokovnem izpopolnjevanju, na tečajih, posebnih šolah, v 
rednih šolah ali specializacijah, če je bil poslan iz delovnega razmerja; čas, ki 
ga je zavarovanec prebil do 31. 12. 1957 na obveznem praktičnem delu, ali na 
prostovoljni praksi, po tem dnevu pa samo, če so bili plačani prispevki. Čas, ki 
so ga duhovniki prebili pri opravljanju duhovniške službe, če so se prijavili 
v pokojninsko zavarovanje po pogodbi do konca leta 1964, če pa je duhovnik 
postal član CMD oziroma sedanji član Slovenskega duhovniškega društva v 
obdobju po 1. 1. 1965, se mu tudi sedaj šteje ves čas duhovniške službe do 
1. 3. 1952 to je do sklenitve prve pogodbe o socialnem zavarovanju v pokojninsko 
dobo. 

V posebno dobo se všteva tudi čas delovnega razmerja v tujini, če se je 
nekdo pred 6. 4. 1941 izselil iz Jugoslavije in če je dopolnil zavarovalno dobo 
najmanj pet let po 14. 5. 1945 ali deset let pred tem datumom ali po tem datumu. 
V pokojninsko dobo se všteva tudi čas, prebit pred 6. 4. 1941 na ilegalnem 
revolucionarnem delu doma ali v tujini; čas, ki ga je nekdo prebil pred 6. 4. 
1941 v stavkah izven delovnega razmerja, če je bilo delovno razmerje pre- 
kinjeno zaradi stavk; čas prebit na vojaških dolžnostih, v ujetništvu in v inter- 
naciji v vojni 1912 do 1920, tudi vojaški rok v tem času. Naštel sem le nekaj 
kategorij upravičencev. Omenil bi še to, da razni obrtniki, trgovci itd. lahko 
dokupujejo delovno dobo-, oziroma se jim prizna delovna doba, ki so jo pridobili 
v podjetjih kot tudi doba prejšnje samostojne dejavnosti. Torej izmed vseh na- 
štetih kategorij, ki se jim prizna delovna doba, bi bil le vojaški rok izjema, ko 
se ne všteva v pokojninsko dobo. 

V zvezi s 23. členom je govora o socialni diferenciaciji, medtem se tukaj 
zadeva prikazuje čisto drugače. Nekdo, ki je služil štiri leta vojaški rok, nima 
možnosti, da bo po 40. letu dopolnjene delovne dobe še služil in si s tem 
pridobival po 2'% na leto, kar mu predlog zakona daje. Torej je socialna 
diferenciacija nasproti tistim, ki vojaškega roka niso služili. Ponovno poudarjam, 
da je bila za vštevanje vojaškega roka tudi vsa javnost v razpravi, zlasti na 
našem območju. 

Danes smo slišali prigovore glede finančne kvantifikacije tega amandmaja. 
Tudi glede ostalih določb v tem zakonu nisem zasledil, da bi bili dani finančni 
izračuni. Torej tudi za te ni znano, koliko bomo morali več dati, edino ta 
amandma ima podatek, kateremu pa se ne verjame. Ta podatek je izračunala 
služba invalidsko-pokojninskega zavarovanja, njena analitična skupina. Po- 
udaril bi, da delam že 10 let v samoupravnih organih invalidsko-pokojninske 
skupnosti in da so bili podatki analitične službe zlasti glede izdatkov vedno 
točni. Zato trdim, da je podatek, ki je naveden točen, in ker drugega nimamo, 
smatram, da temu lahko verjamemo. Ob koncu bi želel še naslednje poudariti. 
Slišali smo, da ne bo problem čez 30, 40 let, kaj se bo vštevalo v pokojninsko 
dobo in kakšne ekonomske in materialne možnosti bomo imeli. Poudarjam to, 
da mi sprejemamo zakon za trenutno 180 000 upokojencev in za tiste, ki bodo 
šli jutri v pokoj, ne pa za tiste, ki bodo šli čez 30 let. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Srečko Koren: Odrejam 20-minutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.45 in se je nadaljevala ob 13.20.) 
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Predsednik dr. Srečko Koren: Nadaljujemo s sejo in sicer z 2. točko 
dnevnega reda. Besedo ima poslanec dr. Anton .Košir. 

Dr. Anton Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
nadaljevanje dela, to se pravi dežurstvo, je vsekakor bolj potrebno za tiste, ki 
ga koristijo, kot za nas, ki ga opravljamo. Bolezen namreč ne pozna časa, 
zlasti ne v času epidemij, ko nimamo zato planiranih dodatnih kadrov. 
Vsi prispevki, torej vse dajatve od tega dela, ki se dodatno opravlja, se tudi 
plačujejo, zato ne moremo govoriti, da bi bila to neka dodatna obremenitev skla- 
dov, in da je treba iskati financiranje za to. Glede na to bi bilo logično, da se to 
všteva v 42-urni delovni teden, seveda če bi zdravstveni delavec delal toliko 
manj v tednu, kolikor je efektivno opravil dodatnega dela. Poudarjam še enkrat 
efektivno, zato, ker vem, da dejansko opravljeno dežurstvo ni v celoti efektivno 
delo. Zato se potegujemo za to, da se upošteva samo tisto delo, ki ga delavec 
efektivno opravlja. V primeru, da bi imeli zdravstveni delavci priznane benefi- 
cirane pogoje, šele potem bi lahko to prezrli. 

Da ne bi samo filozofirali o tem, predlagam konkretno rešitev, in sicer da se 
ne išče rešitve sedaj v tem zakonu, ki ga danes sprejemamo, ampak da se v zvezi 
s prvim odstavkom 13. člena zakona doseže bolj logično tolmačenje temeljnega 
zakona o delovnih razmerjih glede korektur, o čemer je razpravljal tovariš Bri- 
celi in da se to vnese v statut pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji. Predlog statuta je že pripravljen in menim, da bi se to lahko v njem 
uredilo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
poslanec Jože Pratengrazer. 

Jože Pratengrazer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Čeprav nam je razprava danes okrog tega zakona vzela že precej časa, 
mi vendarle dovolite, da dodam še nekaj besed. 

Ko sem poslušal razpravo v zvezi s 23. členom, moram reči, da lahko dam 
enim in drugim prav. Ce bi namreč vprašali delavca, neposrednega proizva- 
jalca, ali naj ta člen ostane ali ne, dvomim, da bi dobili konkreten odgovor. De- 
lavci namreč vidijo velike razlike v dohodkih nekaterih in zahtevajo po svojih 
zastopnikih ■— poslancih v skupščini, naj se te socialne razlike zmanjšajo na vseh 
področjih. Menim, da je tudi področje pokojninsko-invalidskega zavarovanja 
tisto, ki bo moralo prispevati k zmanjševanju socialnih razlik in to še ostreje kot 
določa 23. člen. Druga stvar, o kateri bi hotel spregovoriti, je vprašanje kadrov- 
skega roka. Soglašam z argumenti, ki jih je že posredoval tovariš Padovan. Ven- 
dar pa trdim, da bi morala biti ta pravica priznana vsem vojaškim obveznikom. 
Tovariš Keber je dejal, da je služenje vojaškega roka čast, pravica in dolžnost. 
In če je dolžnost, potem je to dolžnost vsakega sposobnega državljana, tudi 
tistega, ki potem ni šel v redno delovno razmerje, torej tudi kmeta, za katerega 
pa ne moremo trditi, da je njegova dolžnost zavarovati se po tem zakonu. Ker 
se borimo za zmanjšanje socialnih razlik, menim, da bi bilo umestno tudi vo- 
jaški rok všteti v pokojninsko dobo, kar pa naj bi bilo zagotovljeno tudi kmetu. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Be- 
sedo ima pomočnik republiškega sekretarja za delo Franc Bricelj. 
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Franc Bricelj : Tovariš predsednik! V zvezi z vštevanjem vojaškega 
roka bi poudaril, da ne nasprotujem upravičenosti zahtev, da se ta doba 
všteva v pokojninsko dobo. Imam pa osebno pomisleke glede načina, kako naj 
se to doseže. Primerjava, ki jo je posredoval tovariš Padovan, se nanaša na 
majhno število zavarovancev in finančni efekt ni tako velik. Medtem ko gre 
pri vojaškem roku za okoli 50'% upokojenih. To se pravi, da je vendarle raz- 
lika v obsegu enih in drugih. 

Drugo, kar bi želel povedati v zvezi s tem amandmajem, je, da bi 1973. 
ali 1974. leta dobili povsem drugačen izračun, kot ga imamo sedaj. 

Prav tako moramo to zadevo ocenjevati tudi širše na ravni federacije, kar 
je imela v vidu tudi skupna komisija. Vsekakor bi to določil že zvezni zakon kot 
temeljno pravico, če bi bili dani pogoji za to. To se pravi, ker gre tu za dolžnost, 
ki je vsesplošno jugoslovanskega pomena, bi morala že federacija to priznati kot 
temeljno pravico. Menim, da so predvsem finančni razlogi povzročili, da to ni 
urejeno v zveznem merilu. 

V razgovorih, ki so bili s predstavniki drugih republik, je bilo to vprašanje 
vedno prisotno. SR Hrvatska se je odločila za solucijo, da bodo vprašanje ka- 
drovskega roka reševali v okviru prostovoljnega zavarovanja. Takšno rešitev so 
v osnutku zakona nakazali tudi za vštevanje študijskih let v pokojninsko dobo. 
Taka rešitev je možna tudi pri nas, vprašanje je le, kdo se bo želel prostovoljno 
zavarovati in to tudi sam plačati. Kot sem ugotovil po nekih izračunih strokovne 
službe, bi to znašalo 4000 do 5000 dinarjev letno. Glede na to menim, da bi 
bil sprejemljivejši amandma tovariša Sabjana, ki je predlagal, da se to reši 
tako kot za kmete in obrtnike, ki lahko dokupijo delovno dobo. Tu pa se seveda 
pojavlja vprašanje neenotnosti, ker bodo zopet privilegirani tisti, ki imajo denar. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Besedo ima poslanec dr. Du- 
šan Mis. 

Dr. Dušan Mis: Današnja razprava kaže, da je zelo točna ocena, ki je 
bila dana na Socialistični zvezi. Tovarišica Majcnova je že omenila, da je bila v 
javni razpravi nakazana vrsta problemov, ki jih predlog zakona ni mogel, ni 
hotel ali ni znal upoštevati, ker naj bi šlo za zahtevnejše družbenopolitične odlo- 
čitve. 

Menim, da je komisija, ki je pripravljala novo zakonodajo, imela čas, da 
razišče in ugotovi tudi to, ne pa da v razpravi ob sprejemanju predloga zakona 
razpravljamo o finančnih posledicah, o tem ali ima prav predlagatelj nekega 
amandmaja ali nekdo drugi, ki ocenjuje finančne posledice z drugih vidikov. 
Prav tako ni bilo predhodno dovolj razčiščeno vprašanje vštevanja vojaškega 
roka v pokojninsko dobo. 

Ne glede na to, da je bilo to vprašanje ves čas prisotno ob pripravi nove po- 
kojninske zakonodaje, imamo danes nekatera drugačna in popolnejša družbeno- 
politična izhodišča, kot smo jih imeli tedaj, ko smo sprejeli zvezni zakon in ko 
smo obravnavali osnove za oblikovanje novega pokojninskega sistema. Trdim 
namreč, da ima neupoštevanje vojaškega roka v pokojninsko dobo izrazit 
značaj socialne diferenciacije, pa naj to zveni demagoško ali kako drugače. Vo- 
jaški obveznik je torej družbeno prizadet, neenakopraven, nevreden, diskrimini- 
ran nasproti tistim, ki vojaškega roka niso služili iz kakršnegakoli razloga. Pri 
tem ne mislim govoriti o poprečni življenjski dobi, ki je med posameznimi bio- 
loškimi skupinami različna, ne mislim govoriti o poklicnih in drugih rizikih, 
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ki ogrožajo zdravstveno stanje ter življenje in s tem zmanjšujejo stroške po- 
kojninskega zavarovanja. Rad bi poudaril, da je vojaški obveznik med drugim 
prizadet tudi zaradi tega, ker je nekaj časa veljala delovna zakonodaja, po kateri 
je bilo možno uveljaviti pravico, ki je presegala tedaj veljavno trajanje voja- 
škega roka. Pripadniki KNOJ so na primer imeli možnost v nekem določenem 
obdobju uveljaviti kot delovno dobo leta, ki so jih prebili v vojski nad tedaj 
veljavnim trajanjem enoletnega vojaškega roka. 

Mislim, da so novejša izhodišča razlog za mnenje in oceno, da stvar ni pri- 
pravljena in ni zrela za odločitev. Marsikatera razprava in odgovori, ki smo jih 
danes slišali, to samo potrjujejo. 

Na drugi strani pa smo vendarle marsikdaj že doslej naglašali, da smo s 
kakšno rešitvijo v Sloveniji originalni, prvi v federaciji, in morda bi tudi na 
tem področju kazalo poskusiti kaj takega. Če navedem argument, ki ga je 
posredoval tovariš Gantar, odhajanje strokovnjakov v inozemstvo, menim, da 
ni povezan samo s problemi nemožnosti zaposlovanja. Marsikatero delovno 
mesto je zasedeno skorajda po sistemu »dosmrtnih fevdov« to se pravi »do- 
življenjskih« pravic posameznika, ki ga zaseda. Zdi se mi, da je tudi upoštevanje 
vojaškega roka eden od tistih argumentov, ki bi morda koga zadržal, da ne bi 
odšel na delo v tujino. 

Glede vseh ostalih zahtevnejših, družbenopolitičnih odločitev, o katerih je 
bilo govora, menim, da bi vzporedno z obravnavanjem in sprejemanjem zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju morali dobiti na vpogled akcijski 
program ali vsaj pregled še nerešenih problemov in približno orientacijo, kdaj, 
kje in kako se jih bomo lotili. 

Menim namreč, da je precej podpore, morda ne tako soglasno kot služenje 
vojaškega roka, dobilo tudi vprašanje študijskih let. Ce smo študentu sposobni 
priznati status zdravstvenega zavarovanca in če se študentje prizadevajo, da bi 
imeli status delavca, potem mislim, da bi tudi v pogledu pokojninske dobe 
lahko v tej smeri iskali rešitve in da bi taka rešitev tudi omejila problem 
odhajanja mladih strokovnjakov. 

Če strnem te misli, menim, da je amandma, s katerim se predlaga vštevanje 
vojaščine v pokojninsko dobo, vreden vse podpore. Hkrati pa postavljam vpra- 
šanje, ali je ob takih nerešenih sistemskih vprašanjih, ki jih imamo danes pred 
seboj, zakon zrel za sprejetje. Se naslednje vprašanje. Zakaj problemi, ki so 
bili znani v javni razpravi, niso bili podrobneje obdelani, temveč odpravljeni 
s formalističnimi razlogi, ki niso bili niti obrazloženi. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Zeli še kdo besedo? Besedo 
ima poslanec Nikolaj Sabjan. 

Nikolaj Sabjan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Razpravljati želim zelo kratko, kot predlagatelj enega od amandmajev za 
vštevanje vojaškega roka v pokojninsko dobo. Ta amandma je bil že včeraj 
predmet obširnih razprav na obeh pristojnih odborih, prav tako pa smo tudi 
danes slišali precej momentov za in proti predlagani rešitvi. Ko sem predložil 
svoj amandma, me je spremljala misel, ali je naša družba že v takem stadiju 
razvoja, da bo zmožna nositi tudi celotno finančno breme. Glede na to sem 
predlagal amandma, po katerem je zavarovanje fakultativnega značaja, to je 
na osnovi prostovoljnega zavarovanja. Da bi bilo vsaj delno zadostiti zahtevam 
javne razprave, sem predlagal vsaj dveletno vštevanje, kolikor je srednja meja 
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za vse rodove vojske. Ker je bilo na včerajšnji seji odborov sprejeto mnenje, da 
naj bi bilo to zavarovanje v celoti v breme družbe, sem svoj amandma umaknil. 
Kljub temu nisem v celoti spremenil mnenje, da je še vedno aktualno vprašanje 
kot je tovariš Bricelj pravkar povedal, da je možno razpravljati tudi v Sloveniji 
o tem, da bi bilo na bazi prostovoljnega zavarovanja. Prepričan sem, da bo na 
Hrvaškem, znane so mi namreč določene podrobnosti, verjetno tudi tak predlog 
sprejet. Seveda so pomisleki, da bo to povzročilo določeno socialno diferen- 
ciacijo, češ kdo bo to lahko dokupil in kdo ne bi. Teh pomislekov ne bi sprejemal 
glede na to, ker izračuni kažejo, da v določenem obdobju okoli 35 let zavarovalne 
dobe, računajoč, da se nekdo zaposli v normalnih okoliščinah in pod normalnimi 
pogoji v starosti 25 let in bo prebil v delovnem razmerju najmanj 35 let, bo v 
tem obdobju njegov osebni dohodek tako akumulativen v vseh profilih, da bo 
lahko vsaj teh predlaganih 24 mesecev dokupil in si ublažil tako imenovano kri- 
vico, da bi mu bil vojaški rok izbrisan iz njegovega delovnega staža. 

Prav gotovo to breme ne bi bilo tako veliko, da ga ne bi mogli prenesti v vse 
kategorije ljudi, če upoštevamo, da je sedaj, ko nudimo zelo širokemu krogu 
ljudi _ obrtniki, gostilničarji in razni drugi zasebni poklici — možnost, da do- 
kupujejo leta, se konec koncev sprašujem, kakšne so zasluge teh kategorij ljudi, 
da jim je družba to omogočila. Izračuni kažejo, da okoli eno leto pokojninske 
dobe terja od teh ljudi, ki so danes kategorizirani okoli 2000 do 2600 dinarjev 
oziroma bi po stopnji 12,7 za delavce s poprečno 1000-dinarsko plačo to znašalo 
127 dinarjev obveznosti mesečno, oziroma nekaj čez 1200 do 1300 dinarjev na 
leto. Ce izhajamo iz tega primera, bi znašalo to za dve leti 2400 do 2500 dinarjev. 
To je res določena obremenitev, ki pa bi jo lahko tudi zavarovanci z nižjimi 
prejemki akumulirali, saj bi s tem pridobili vsaj 2 ali pa 4°/o pri pokojninski 
dobi. 

Predlagam, da se v primeru, če ne bo osvojen amandma odborov, moj pred- 
log ponovno prouči in ob morebitni modifikaciji vnese v predlog zakona. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, be- 
sedo ima dr. Kovačič. 

Dr. Edmond Kovačič: Tudi jaz bi želel razpravljati v zvezi z amand- 
majem o vštevanju vojaškega roka v pokojninsko dobo. Vprašati želim na- 
sprotnike tega amandmaja, ki ga zavračajo iz finančnih razlogov, kje so tiste 
obremenitve, ki jih navajajo. Za primer namreč navajam naslednje: vojaški 
obveznik, ki je bil 1945. leta star 20 let in je moral k vojakom, ima danes 25 let 
delovne dobe. To pomeni, da bo moral delati še 13 let, da bo imel polno pokoj- 
ninsko dobo. Na podlagi primera, ki sem ga navedel, trenutno ne obstoja nobena 
finančna obremenitev in zato ne vidim razlogov, da ne bi bil ta amandma sprejet. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ker 
se nihče več ne javi k besedi, zaključujem načelno razpravo in prehajamo na 
razpravo o posameznih členih in na glasovanje. 

Po poslovniku skupščine SR Slovenije bi morali glasovati o vsakem amand- 
maju posebej. Ker pa je glede večine predloženih amandmajev doseženo so- 
glasje med našim pristojnim odborom, zakonodajno-pravno komisijo, predlaga- 
teljem zakona in izvršnim svetom, predlagam, da o teh amandmajih glasujemo 
skupno. Tako bi lahko poenostavili in skrajšali ves postopek. Pred glasovanjem 
o posameznih amandmajih lahko poslanci in povabljeni še razpravljajo in prosim, 
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da se javi k besedi pred glasovanjem, kdor želi razpravljati. Se strinjate s tem 
predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Ugotavljam, da je predlog sprejet. 

Najprej dajem na glasovanje amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 2., 
3., 5., 6., 7., 9., 10. in 11. členu, s katerimi se strinja naš odbor in predlagatelj 
zakona. Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje. (47 poslancev glasuje 
za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandmaje zakonodajno- 
pravne komisije. 

K 10. členu je predlagan amandma našega pristojnega odbora, s katerim 
se strinja zakonodajno-pravna komisija in predlagatelj in je razviden iz poročila 
odbora. Prosim, če želi kdo razpravljati, naj se takoj javi, da ne bom neprestano 
pozival. Kdor je za ta amandma, naj glasuje! (45 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je amandma našega odbora k 10. členu z večino glasov 
sprejet. 

K 11. členu imamo amandma pristojnega odbora, našega zbora, po katerem 
naj bi se pred dosedanjo 1. točko tega člena dodala nova točka, ki se glasi: »Ko 
opravljajo naloge kot pripadniki partizanskih enot.« S tem amandmajem se 
zakonodajno-pravna komisija ne strinja, češ da so pripadniki partizanskih enot 
že zajeti v okviru 4. točke in sicer, ko opravljajo na poziv državnih organov dolo- 
čene javne funkcije ali državljanske dolžnosti. 

Predlagatelj se s tem amandmajem strinja. Kdor se strinja z amandmajem 
našega odbora k 11. členu, naj glasuje! (44 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma odbora za inva- 
lidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo k 11. členu. 

K 12. členu imamo amandma predlagatelja, ki je razviden iz dodatnega 
poročila odbora. Z njim se strinja naš odbor in zakonodajno-pravna komisija. 
Kdor je za ta amandma, naj glasuje! (49 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma predlagatelja k 12. členu. 
Na glasovanje dajem amandma zakonodajno-pravne komisije k 13. členu. 

Z amandmajem se strinja tudi naš odbor in predlagatelj zakona. Kdor je za ta 
amandma, naj glasuje! (49 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 13. členu soglasno sprejet. 
K 14. členu imamo amandmaja zakonodajno-pravne komisije in amandma 

predlagatelja. Odbor se je strinjal z amandmajem zakonodajno-pravne komisije 
in amandmajem predlagatelja, ki je razviden iz dodatnega poročila našega 
odbora in poročila zakonodajno-pravne komisije. 

Na glasovanje dajem navedene amandmaje. Kdor se strinja, naj glasuje! 
(48 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče,.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel navedene amandmaje. 
Na glasovanje dajem amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 16., 17. in 

21. členu. Z amandmaji se strinja naš odbor in predlagatelj zakona. Kdor je za 
navedene amandmaje, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje zakonodajno-pravne 
komisije. 
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K 22. členu imamo amandma komisije skupščine SR Slovenije za vprašanja 
borcev NOV. Odbor in predlagatelj sta upoštevajoč predlagani amandma k 22. 
členu sprejela nov amandma k 106. a členu. Želi ko razpravljati? Besedo ima 
poslanec Stane Keber. 

Stane Keber: V bistvu gre tukaj za 106. a člen, ki povzema predlagani 
amandma k 22. členu, s tem, da je bilo predlagano, da naj se ta amandma vnese 
za 106. členom. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Prehajam na glasovanje. Kdor je za 
tako rešitev, naj prosim glasuje! (41 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (4 po- 
slanci.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel, da ta amandma postane 
106. a člen. 

Na glasovanje dajem amandma našega odbora k 23. členu, po katerem naj se 
ta člen v celoti črta. Obrazložitev tega amandmaja je razvidna iz dodatnega 
poročila našega odbora k predlogu zakona. Kot ste slišali v poprejšnji lazpravi, 
se predlagatelj s tako rešitvijo ne strinja. Zakonodajno-pravna komisija pa se 
s predlaganim amandmajem strinja, kar je razvidno iz njenega današnjega do- 
datnega poročila. 

Zeli še kdo razpravljati o 23. členu? (Ne.) Ce ne, prosim, da glasujemo. Kdor 
je za amandma našega odbora, da se 23. člen črta, naj glasuje! (12 poslancev gla- 
suje za.) Je kdo proti? (19 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (15 poslancev.) Amand- 
ma torej ni dobil potrebne večine in ni sprejet. 

Glede na to, ker 23. člen ostane, se moramo izreči glede amandmaja po- 
slanca Franca Kosmača, komisije za borce NOV in amandmaja gospodarskega 
zbora. Zato prekinjam sejo in prosim predlagatelja zakona, predstavnika zako- 
nodajno-pravne komisije, predstavnike gospodarskega zbora in člane pristojnega 
odbora, da se sestanejo na seji odbora v sobi 84 in o navedenih amandmajih 
zavzamejo stališče. 

Odrejam 15-minutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.10 in se je nadaljevala ob 15. uri.) 

Predsednik dr. Srečko Koren: Prosim predstavnika odbora, poslanca 
Jožeta Nereda, da da poročilo. 

Jože Nered: Odbor za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter inva- 
lidsko varstvo socialno-zdravstvenega zbora je obravnaval vse dane amandmaje 
k 23. členu tega zakona to je zakonodajno-pravne komisije, gospodarskega zbora, 
komisije za vprašanje borcev NOV in predlagatelja zakona. Odbor je sprejel 
naslednje amandmaje. 

1. Amandmaje zakonodajno-pravne komisije, ki so razvidni iz poročila 
z dne 24. 11. 1972. Z amandmaji se strinja tudi predlagatelj. 

2. Amandmaja predlagatelja, razvidna iz poročila predlagatelja. Z njima se 
strinja predstavnik zakonodajno-pravne komisije. Odbor pa amandmajev ni 
sprejel. 

Amandma gospodarskega zbora k 23. členu je razviden iz predloženega po- 
ročila tega zbora. Z zavrnitvijo se strinja predlagatelj in predstavnik zakono- 
dajno-pravne komisije. 



172 Socialno-zdravstveni zbor 

Amandma komisije za vprašanja borcev NOV je razviden iz predloženega 
poročila te komisije. Z zavrnitvijo se strinja tako predlagatelj kot predstavnik 
zakonodajno-pravne komisije. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli kdo razpravljati? Prosim, besedo 
ima poslanka gospodarskega zbora Sonja Lubej. 

Sonja Lubej: Želim ponovno obrazložiti amandma gospodarskega 
zbora k 23. členu. V bistvu ta amandma le dopolnjuje 23. člen v toliko, da 
upošteva pri več vzdrževanih članih družine upokojenca korektiv s tem, da 
dodatni dohodek oziroma pokojnina ostane nespremenjena, če so ti višji od 
dvakratnega poprečja. Predlagani amandma gospodarskega zbora je v skladu 
s politiko, ki je bila predvidena, in ki jo je posredoval tudi tovariš Hafner 
v ekspozeju. Menim, da nastajajo težave zaradi tega amandmaja le v toliko, ker 
so mnenja, da je tako izračunavanje težavno. V času kompjutorske tehnike, ko 
ima tudi socialno zavarovanje možnost izračunavanja na računalniku, meni, da 
so taki pomisleki neutemeljni. Poleg tega bi še poudarila, da tudi upokojenci 
z višjimi dohodki s pokojnino in dodatnim dohodkom, ki ga prejemajo, ravno 
tako padejo pod udar obdavčenja kakor vsi drugi državljani. Tudi tukaj se upo- 
števa število vzdrževanih članov in imajo korektiv v znesku, ki se vsako leto 
določa. Hvala. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Zeli še kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Zaključujem razpravo glede amandmajev k 23. členu in dajem te amand- 
maje po vrsti na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju zakonodajno-pravne komisije, ki je 
razviden iz poročila z dne 24. 11. 1972 in s katerim se strinja tudi predlagatelj. 
Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma zakonodajno-pravne komisije soglasno sprejet. 
Sedaj glasujemo o amandmaju predlagatelja, ki je razviden iz poročila 

predlagatelja, z njim se strinja predstavnik zakonodajno-pravne komisije in 
naš odbor. Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (44 poslancev glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je amandma predlagatelja, ki je razviden iz poročila pred- 
lagatelja k 23. členu, z večino glasov sprejet. 

Dajem na glasovanje amandma gospodarskega zbora k 23. členu, ki je raz- 
viden iz predloženega amandmaja tega zbora. Naš odbor kot ste že slišali ni osvo- 
jil tega amandmaja, prav tako se z zavrnitvijo tega amandmaja strinja predla- 
gatelj in predstavnik zakonodajno-pravne komisije. 

Kdor je za amandma gospodarskega zbora, naj prosim glasuje! (8 poslancev 
glasuje za.) Je kdo proti? (25 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (10 poslancev.) 

Amandma je torej z večino glasov zavrnjen. 
Sedaj glasujemo o amandmaju komisije za vprašanje borcev NOV k 23. čle- 

nu, ki je prav tako razviden iz poročila te komisije. Naš odbor ni sprejel tega 
amandmaja, z zavrnitvijo pa se strinja tako predlagatelj kot predstavnik za- 
konodajno-pravne komisije. 

Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (6 poslancev glasuje za.) 
Je kdo proti? (34 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (6 poslancev.) 

Amandma je torej z večino glasov zavrnjen. 
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Na glasovanje dajem amandma našega odbora k 24. členu, ki je razviden 
iz dodatnega poročila. Z njim se strinja zakonodajno-pravna komisija. Prosim 
predstavnika predlagatelja, da se izjavi o predlaganem amandmaju. 

Franc Bricelj: Tovariš predsednik! V zvezi z amandmajem k 24. čle- 
nu bi pojasnil, da je bil tak amandma na odboru sprejet iz razloga, ker je bilo 
predlagano, da se 23. člen črta. V zvezi s tem je bilo besedilo tretjega odstavka 
23. člena smiselno povzeto v drugi odstavek 24. člena. Glede na to, da zbor ni 
sprejel amandma, da se 23. člen črta, je predlagana rešitev v 24. členu brez- 
predmetna. Prav tako je nepotreben amandma k 25. členu, ki je bil tudi sprejet 
glede na predpostavko, da bo 23. člen črtan. 

Predsednik dr. Srečko - Koren : Prosim predsednika odbora, da se 
izreče, če umika amandma našega odbora k 24. in 25. členu. 

Jože Nered: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Amandmaji k 24. in 25. členu so bili sprejeti na včerajšnji skupni seji obeh 

odborov. Predlagani so bili zaradi tega, ker je bil sprejet amandma, da se črta 
23. člen. Zaradi tega naj bi postal tretji odstavek 23. člena drugi odstavek 24. 
člena, vendar sedaj, ker je bil 23. člen v predlaganem besedilu sprejet, to ni več 
potrebno. Prav tako ni sprejemljivo, da se črta drugi odstavek 25. člena, glede na 
to, ker je ostal v veljavi 23. člen. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Odpadeta torej amandmaja 
našega odbora k 24. in k 25. členu. 

Na glasovanje dajem amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 26., 28., 
29., 30., 34., 36. in 38. členu zakona. 

S temi amandmaji se strinja predlagatelj zakona kot tudi pristojni odbor 
našega zbora ter izvršni svet. Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje! 
(41 poslancev glasuje za.) Je kd oproti? (Nihče.) Se je kdo glasovanja vzdržal? 
(1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je zbor navedene amandmaje zakonodajno-pravne komisije 
z večino glasov sprejel. 

Izvršni svet je predlagal amandma, po katerem naj se za 38. členom doda 
nov 38. a člen, ki se glasi: »Komisija ustanovljena po uredbi o ustanovitvi komi- 
sije SR Slovenije po 195. členu temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju, 
Ur. 1. SRS št. 13-142/65, opravlja naloge posebne komisije po 36. in 43. člpnu 
zveznega zakona.« 

Skoraj istoveten amandma je predlagala tudi zakonodajno-pravna komisija. 
Po tem amandmaju naj bi se zadevno besedilo dodalo za 117. členom kot nov 
117. a člen, ki se glasi: »Komisija, ustanovljena po uredbi o ustanovitvi komisije 
SR Slovenije po 195. členu temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju 
(Ur. 1. SRS, št. 13-142/65), nadaljuje delo kot posebna komisija za izjemno pri- 
znanje pravice do pokojnine po 36. in 41. členu zveznega zakona.« 

Z amandmajem zakonodajno-pravne komisije se strinja tudi naš pristojni 
odbor in predlagatelj zakona. Zato predlagam, da o amandmaju izvršnega sveta 
glasujemo ob amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 117. členu. V bistvu 
gre namreč le za mesto, ki ga naj v zakonu dobi to besedilo, to je poglavje o 
pravicah borcev NOV oziroma prehodne določbe. 
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Na glasovanje dajem amandmaja zakonodajno-pravne komisije k 39. in 41. 
členu, s katerima se strinja naš odbor in predlagatelj zakona. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (43 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal glasovanja? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja z večino glasov sprejeta. 
K 42. členu imamo amandma poslanca Franca Kosmača, s katerim se je 

strinjal naš pristojni odbor, in ki je razviden iz dodatnega poročila. S tem 
amandmajem se strinja tudi predlagatelj zakona in zakonodajno-pravna ko- 
misija. Dajem na glasovanje ta amandma. Kdor je za, naj glasuje! (44 poslancev 
glasuje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma poslanca Franca 
Kosmača. 

K temu členu imamo še en amandma poslanca Franca Kosmača, s katerim se 
ni strinjal naš odbor niti predlagatelj iz razlogov, navedenih v poročilu predla- 
gatelja. Z njim se tudi ne strinja zakonodajno-pravna komisija. 

Kdor je za amandma poslanca Franca Kosmača, naj glasuje! (5 poslancev 
glasuje za.) Je kdo proti? (25 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (15 poslancev.) 

Amandma torej ni dobil potrebne večine in ugotavljam, da zbor ni sprejel 
amandmaja poslanca Franca Kosmača. 

K 42. členu imamo tudi amandma pristojnega odbora našega zbora, naj se 
za 42. členom doda nov 42. a člen. Amandma je razviden iz dodatnega poročila 
tega odbora. Odbor je predlagal omenjeni amandma, upoštevajoč predložena 
amandmaja poslancev Jožeta Padovana in Nikolaja Sabjana. 

Predlagatelj se ne strinja s tem amandmajem, prav tako ne predstavnik 
zakonodajno-pravne komisije. Zakonodajno-pravna komisija je namreč opozo- 
rila, da bi bili s sprejetjem take rešitve vojaški obvezniki na območju Jugoslavije 
v neenakopravnem položaju, ker v drugih republikah ne predvidevajo, da bi 
vojaški rok vštevali v pokojninsko dobo. Poleg tega tudi finančne posledice, 
ki bi jih realizacija te rešitve povzročila, sedaj še niso povsem jasne. 

V zvezi z amandmajem našega odbora k 42. členu pa je tudi amandma k 
108. členu, naj se za 108. členom doda nov 108. a člen. Po tem amandmaju je 
vojaški rok treba šteti v pokojninsko dobo ne le občanom, ki bodo ta rok 
služili, temveč tudi tistim, ki so ga že odslužili. 

Mnenje predlagatelja in zakonodajno-pravne komisije sem že navedel. 
Dovolite, da preberem še mnenje odbora za finance, ki je svoje mnenje poslal 
pismeno. 

Odbor za finance in proračun mora po poslovniku obravnavati vsak predlog 
zakona ali drugega zakonskega akta, če ta vsebuje določbo, ki zahteva finančna 
sredstva. Odbor za socialno politiko in zdravstvo je na včerajšnji seji sprejel 
amandma k predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, da se 
v pokojninsko dobo štejejo tudi leta, ki jih je zavarovanec prebil na odsluženju 
kadrovskega roka. Ta amandma nima nobene finančne kvantifikacije. Sredstva, 
ki bi bila za to potrebna ob upoštevanju vseh let, ki pridejo po amandmaju 
v poštev, verjetno računano vse od leta 1945, so v nepoznani višini in zato 
nerazumljivo, kako je mogel biti tak amandma sploh sprejet. Odbor za finance 
nima možnosti o tem danes razpravljati, ker nima na razpolago nobenih po- 
trebnih dokumentov, zato tak neproučen amandma odklanja. 

Letos smo že sprejeli združeno delavsko in kmečko zavarovanje, pokojnine 
kmetom, za kar bodo potrebna velika dodatna sredstva. Obremenitev, ki izhaja 
iz predloženega amandmaja, je neproučena in nesprejemljiva, zlasti še ob upošte- 
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vanju stanja v gospodarstvu in ukrepov, ki bodo gospodarske organizacije pri- 
zadeli v prihodnjem letu. Ne moremo in ne smemo dovoliti ponovnega pove- 
čanega in zlasti ne neproučenega obremenjevanja gospodarstva, ko so hkrati 
zelo velikemu številu delavcev zmanjšani osebni dohodki. 

Odbor za finance predlaga republiškemu in socialno-zdravstvenemu zboru, 
da tega amandmaja ne sprejme, kajti 290. člen poslovnika skupščine SR Slove- 
nije določa, da o amandmajih ni mogoče odločati na seji zbora, preden pristojni 
odbor in zakonodajno-pravna komisija ne dasta zboru poročil o njih. To mi je 
predsednica odbora za finance in proračun predložila, da preberem, ko bomo ta 
člen obravnavali. 

Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Menim, da lahko damo oba 
amandmaja hkrati na glasovanje, ker sta v povezavi. Se strinjate s tem pred- 
logom? (Poslanci se strinjajo.) 

Potem glasujmo o obeh amandmajih hkrati. 
Kdor je za amandmaja k 42. in 108. členu, naj prosim glasuje! (25 poslancev 

glasuje za.) Je kdo proti? (15 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (8 poslancev.) 
Oba amandmaja sta torej z večino glasov sprejeta. 
Na glasovanje dajem amandmaje izvršnega sveta k 45., 46., 49., 50. in 54. 

členu. Z njimi se strinja naš odbor in zakonodajno-pravna komisija. Kdor je 
za te amandmaje, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji izvršnega sveta k 45., 46., 49., 50. in 54. členu 
soglasno sprejeti. 

Na glasovanje dajem amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 43., 44. in 
49. členu, s katerima se strinja naš odbor in predlagatelj zakona. Kdor je za te 
amandmaje, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji zakonodajno-pravne komisije k 43., 44. in 
49. členu soglasno sprejeti. 

K 59. členu imamo amandmaje zakonodajno-pravne komisije in našega pri- 
stojnega odbora. Ker se ti amandmaji ne izključujejo, pač pa le medsebojno 
dopolnjujejo, lahko o njih skupno glasujemo. Pri pravnotehnični redakciji za- 
kona pa bo treba upoštevati sprejete amandmaje k 11. členu. Kdor je za te 
amandmaje, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji soglasno sprejeti. 
Na glasovanje dajem amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 60., 65., 

68., 69., 71., 73., 76., 77., 85. členu, k naslovu osmega dela ter k 87. členu zakona. 
Z njimi se strinjata naš odbor in predlagatelj. Kdor je za te amandmaje, naj 
prosim glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavlj-am, da so amandmaji soglasno sprejeti. 
K 88. členu imamo dva amandmaja. Po amandmaju zakonodajno-pravne 

komisije naj bi se ta člen glasil: »Zavarovanci se v okviru skupnosti tako orga- 
nizirajo, da si zagotovijo možnost neposrednega odločanja, oziroma odločanja 
prek delegatov pri določanju pravic in obveznosti ter pri ustvarjanju in kre- 
pitvi materialne osnove za zagotovitev in razširitev svojih pravic.« 

Po mnenju zakonodajno-pravne komisije je ta sprememba potrebna, da 
se v skladu z ustavnimi amandmaji jasneje poudari vloga zavarovancev oziroma 
njihovih delegatov pri odločanju. Po amandmaju izvršnega sveta pa naj bi bilo 
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besedilo tega člena naslednje: »Pri določanju pravic in obveznosti ter pri ustvar- 
ranju in krepitvi materialne osnove za zagotovitev in razširitev pravic zavaro- 
vancev določijo zavarovanci takšno organizacijo, ki bo omogočila in zagotovila 
neposredno odločanje zavarovancev oziroma njihovih delegatov.« Z amandmajem 
zakonodajno-pravne komisije se strinjata tako naš odbor kot tudi predlagatelj 
zakona. 

Na glasovanje dajem najprej amandma zakonodajno-pravne komisije. Kdor 
je za amandmaje, naj glasuje! (36 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (3 
poslanci.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet. Ker je bil ta amandma 
sprejet, odpade potreba po glasovanju o amandmaju izvršnega sveta k temu 
členu zakona. 

K 88. členu imamo tudi amandma poslanke Anice Okršlar, s katerim se ne 
strinja naš pristojni odbor in predlagatelj. Razlogi za zavrnitev so razvidni iz 
dodatnega poročila odbora in iz poročila predlagatelja. Zakonodajno-pravna 
komisija k temu amandmaju ni imela pripomb. Po mnenju komisije sta z ustav- 
no-pravnega vidika možni obe predlagani rešitvi in naj zbora ocenita umestnost 
ene ali druge rešitve. 

Besedo ima tovariš Miloš Kogej, tajnik društva- za mišično in živčno-mišična 
obolenja Slovenije. 

Miloš Kogej : Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci. Kot je razvidno iz obrazložitve amapdmaja k 88. členu predloga zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je povsem utemeljeno, da so inva- 
lidi na poseben način udeleženi v delegatskem sistemu skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja v Sloveniji. 

Društvo za mišična in živčno mišična obolenja je dalo pobudo za ta amand- 
ma predvsem zaradi tega, ker so invalidske organizacije praviloma nosilke kon- 
cepta družbene skrbi za posamezne kategorije invalidov. S tem, da bo odslej 
skupnost v celoti določala pravice iz invalidskega zavarovanja, je njena vloga 
postala mnogo pomembnejša. Ker pa bo poleg tega skupnost opravljala tudi 
tako važne naloge, kot so poklicna rehabilitacija in zaposlovanje invalidov ter 
razporejanje sredstev za raziskave na tem področju, smo invalidske organizacije 
tem bolj zainteresirane za sodelovanje s skupnostjo prek delegatskega sistema. 
Glede predlogov, ki zadevajo mišično in živčno mišično obolele in katere je naše 
društvo dalo in obrazložilo v tem zboru 28. junija letos, moramo omeniti, da 
jih skupnost doslej ni upoštevala. Ker tovrstne predloge v drugih republikah 
sprejemajo — na primer 37. člen predloga hrvatskega zakona priznava mišično 
in živčno mišično obolelim pravico do dodatka za tujo pomoč' in nego — zato 
upamo, da bo skupnost to še uredila. 

Predstavniki skupnosti so se v vseh dosedanjih razpravah zavzemali, da za- 
varovanci dosledno in avtonomno uveljavljajo svoje samoupravne pravice in 
dolžnosti v skupnosti na podlagi delegatskega sistema. Čudi pa nas, zakaj skup- 
nost ni sprejela predloga konference za rehabilitacijo invalidov, s katerim bi 
omogočili, da bi tudi invalidi uveljavljali svoje samoupravne pravice, tako kot 
je to že urejeno v statutu za aktivne zavarovance in upokojence. Fizična priza- 
detost nam namreč ne dopušča, da bi delovali v vsakem občinskem zboru prek 
delegacij. Kdor pa bi to od nas zahteval, bi nas s tem odrinil na rob družbenega 
dogajanja. Resnično ne razumemo, zakaj bi morali biti še naprej predmet raz- 
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prave drugih ljudi, ko pa nam invalidske organizacije omogočajo položaj ena- 
kopravnega človeka in s tem aktivno udeležbo v družbenem odločanju. 

Ob koncu bi opozoril tudi še na to, da zakonodajno-pravna komisija skup- 
ščine SR Slovenije ni imela pripomb k amandmaju poslanke Anice Okršlar. 
Hvala lepa! 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Iz poročila zakonodajno- 
pravne komisije je razvidno, da se problem, na katerega sta opozorili Anica 
Okršlar v našem zboru in poslanka Ela Ulrih v republiškem zboru, lahko reši 
s statutom skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Zeli še kdo razpravljati o amandmaju poslanke Anice Okršlar? (Ne.) Če ne, 
zaključujem razpravo in dajem amandma poslanke Anice Okršlar k 88. členu 
na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (18 poslancev glasuje za.) Kdo 
je proti? (19 poslancev.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (5 poslancev.) 

Ker amandma ni dobil potrebne večine, ugotavljam, da je zbor z večino 
glasov odklonil predlagani amandma. 

K prvemu odstavku 89. člena amandma izvršnega sveta, k drugemu od- 
stavku pa amandma zakonodajno-pravne komisije. Naš odbor in predlagatelj 
podpirata oba amandmaja. Kdor je za ta dva amandmaja, naj glasuje! (Vsi 
poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja k 89. členu soglasno sprejeta. 
K 91. in 93. členu je predlagal amandmaja izvršni svet, s katerima se 

predlagatelj ne strinja. Prosim tovariša Gantarja, predstavnika izvršnega sveta 
in republiškega sekretarja za delo za obrazložitev. 

Pavle Gantar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Obveščam zbor, da izvršni svet umika amandmaja k 91. in 93. členu in se 

strinja z amandmajem predlagatelja k 91. členu. Izvršni svet sprejema takšno 
rešitev, ker meni, da je v amandmaju predlagatelja k 91. členu vsebinsko 
upoštevan tudi njihov amandma. Le na ta način je možna razlaga 34. člena 
zveznega zakona. V tej smeri so pristopile k rešitvi tega vprašanja tudi druge 
republike, izhajajoč z načelnega stališča, da se tudi ta oblika potrošnje mora 
prilagoditi materialnemu stanju v naši družbi. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Predstavnik izvršnega sveta 
je umaknil amandmaja k 91. in 93. členu. 

K 91. členu imamo tudi amandma predlagatelja. Odbor se ni strinjal s 
predlaganim amandmajem, ker je menil, da je sprejemljivejša v predlogu 
zakona predlagana rešitev. Zakonodajno-pravna komisija pa se strinja z amand- 
majem predlagatelja. 

Zeli kdo razpravljati o tem amandmaju! (Ne.) Ce ne, dajem ta amandma 
na glasovanje! Kdor je za, naj prosim glasuje! (21 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (13 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (9 poslancev.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov zavrnil amandma predlagatelja 
k 91. členu. 

Na glasovanje dajem amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 94., 95., 
96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 104., 105., 1. odstavku 106., 107., 108., 109., 
110., 113., 115., 116., 117. in 118. členu. Z njimi se strinjata naš odbor in pred- 
lagatelj. Kdor je za te amandmaje, naj glasuje! (42 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

12 
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Ugotavljam, da so amandmaji z večino glasov sprejeti. S sprejemom amand- 
maja zakonodajno-pravne komisije k 117. členu, odpade potreba po glasovanju 
o amandmaju izvršnega sveta, da se za 38. členom doda nov 38. a člen. 

K 106. členu imamo amandma predlagatelja, ki je razviden iz dodatnega 
poročila, s katerim se strinja naš odbor in zakonodajno-pravna komisija. 

Besedo želi poslanec dr. Bojan Spicar. 

Dr. Bojan Spicar: Člen 106a ureja prejemanje pokojnine tistih 
delavcev pri organih za notranje zadeve, ki so bili po domače povedano, admi- 
nistrativno upokojeni, in jim daje pravico na polno zaposlitev in prejemanje 
polne pokojnine. Opozarjam, da je to v nasprotju s stališčem, ki smo ga sprejeli 
v 23. členu. Verjetno bi morali biti vsi upokojenci enako obravnavani. Vendar 
jaz ne plediram zato, da bi ta amandma odklonili, le opozarjam, da ga bo 
verjetno treba spremeniti v skladu s predpisi, ki bodo sprejeti o zaposlovanju 
upokojenih vojaških oseb. Sedanji predlog zakona o pokojninskem zavarovanju 
vojaških oseb namreč predvideva, da se prejemanje pokojnine ob ponovni 
zaposlitvi vojaške osebe ravna po predpisih, ki veljajo za civilne osebe na 
območju skupnosti, kjer te vojaške osebe živijo. To se pravi, da bi se tudi za te 
vojake uporabljal predpis 23. člena, ki smo ga danes izglasovali. V tem primeru 
pa bo seveda potrebna revizija tudi 106. a člena, o katerem bomo sedaj, glasovali. 

Predsednik dr. Srečko Koren : Hvala lepa. Prosim predstavnika izvrš- 
nega sveta, da se izjavi o amandmaju predlagatelja k 106. členu. 

K 106. členu imamo namreč amandma predlagatelja, ki je razviden iz 
dodatnega poročila in amandma matičnega odbora, da se za tem členom doda 
nov 106. a člen. Odbor predlaga ta amandma na podlagi amandmaja, ki ga je 
predlagala komisija skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV k 22. 
členu. 

Franc Bricelj : K 2. odstavku 106. člena je skupna komisija predlagala 
amandma, ker sem jaz v imenu predlagatelja predlagal tako nerodno besedilo. 
Naknadno se je namreč ugotovilo, da je besedilo tega člena zelo nerodno in zato 
je skupna komisija to popravila tako, da je predlagala takšno besedilo, kot je 
zdaj tu navedeno. S tem besedilom se strinja tudi zakonodaj no-pravna komisija. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Najprej glasujemo o amand- 
maju predlagatelja k 106. členu, ki je razviden iz dodatnega poročila, s katerim 
se strinja tudi naš odbor in zakonodajno-pravna komisija. Kdor je za amandma 
predlagatelja k 106. členu, naj prosim glasuje! (39 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je-kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je amandma predlagatelja k 106. členu z večino glasov 
sprejet. 

K 106. členu imamo tudi amandma našega matičnega odbora in sicer, da se 
za tem členom doda nov 106. a člen. Odbor predlaga ta amandma na podlagi 
amandmaja, ki ga je dala komisija skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev 
NOV k 22. členu. S predlagano rešitvijo se strinja tudi predlagatelj in zakono- 
dajno-pravna komisija. 

Besedo želi tovariš Franc Bricelj. 
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Franc Bricelj (iz klopi): To je amandma komisije za vprašanja borcev 
NOV, matični odbor pa je besedilo spremenil glede na črtanje 23. člena. Pravilno 
je, da se izglasuje tako, da se nanaša na 23. člen. Amandma komisije za 
vprašanja borcev NOV je predlagan k 22. členu, odbor pa je menil, da to bese- 
dilo sodi v končne in prehodne določbe, zato je predlagal, naj bo novi 106. a člen. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zakonodajno-pravna komisija se 
strinja s predlaganim amandmajem. 

Prosim še predstavnika matičnega odbora, da se izreče. Besedo ima poslanec 
Jože Nered. 

Jože Nered: Na včerajšnji seji se je razvila širša razprava, kako z 
tistimi upokojenci, ki so bili zaposleni pri organih za notranje zadeve? 

Gre predvsem za tiste, ki so bili administrativno upokojeni, to je preden so 
dopolnili splošne pogoje za normalno upokojitev. Amandma komisije za vpra- 
šanja borcev NOV, ki se nanaša na to in ki je bil predlagan k 22. členu, je bil 
sprejet v tem smislu, da naj bi to bil novi 106. a člen. Po mnenju odbora ta 
materija spada v prehodne določbe, ker velja samo za tiste, ki so že bili 
upokojeni. Po novem teh administrativnih upokojitev naj ne bi bilo v takem 
smislu, kot smo jih poznali do sedaj. To naj bi veljalo za osebe, ki so bile 
zaposlene pri organih za notranje zadeve in za vojaške upokojence. 

Formulacija amandmaja kot jo je predlagala komisija za vprašanja borcev 
NOV, na včerajšnji seji ni dobila podpore v enakem tekstu, zato je bilo sprejeto 
novo besedilo tega amandmaja, ki je razvidno iz dodatnega poročila odbora. Do 
te spremembe besedila pa je prišlo le zato, ker je bil predlagan amandma, naj se 
črta 23. člen. To je v dodatnem poročilu odbora tudi obrazloženo. 

Menim, da na včerajšnji seji o tem amandmaju nismo dovolj razpravljali, 
ker je ostalo odprto vprašanje, ali gre tu za polno pokojnino ali nepolno 
pokojnino. Mislim, da bi morali o tem predlogu še temeljito razpravljati, preden 
bi se odločili za glasovanje. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo želi še tovariš Franc Bricelj. 
Prosim. 

Tovariš Jože Nered je predlagal, da bi se sedaj sestal odbor za invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo. 

Franc Bricelj: Besedilo kot ga je sprejela skupna komisija, se glasi 
za upokojenca, ki je starostno pokojnino uveljavil kot delavec na določenih 
dolžnostih pri organih za notranje zadeve, pred izpolnitvijo splošnih pogojev za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine in je znova stopil v delovno razmerje, 
v katerem dela polovico ali več kot polovico polnega delovnega časa, ali je 
začel opravljati dejavnost, na podlagi katere je zavarovan, veljalo glede izpla- 
čevanja pokojnine določbe prvega odstavka 23. člena. 

Amandma odbora pa se glasi: »Ne glede na določbe 22. člena se upokojencu, 
ki je starostno pokojnino uveljavil kot delavec na določenih dolžnostih pri 
organih za notranje zadeve, po 61. členu temeljnega zakona o pokojninskem 
zavarovanju pred izpolnitvijo splošnih pogojev za pridobitev pravice do sta- 
rostne pokojnine in je znova stopil v delovno razmerje, ali je začel opravljati 
dejavnost na podlagi katere je zavarovan, se izplačuje pokojnina v nezmanj- 
šanem znesku.-« 

12» 
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Zadržimo celotno besedilo le, da se na koncu stavka besedilo: »se izplačuje 
pokojnina v nezmanjšanem znesku«, nadomesti z besedilom: »se izplačuje 
pokojnina po 23. členu tega zakona«. 

Predlagam, da ne bi ponovno razpravljali, da dodamo le za vejico na 
koncu stavka besedilo: »se izplačuje pokojnina po določbah 23. člena tega 
zakona«. Potem je usklađen amandma (zakonodajno-pravne komisije in ta po- 
pravek odbora, ki je bolj redakcijsko-tehnične narave. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Prosim, tovariš dr. Bojan Špicar. 

Dr. Bojan Špicar: Zdi se mi, da gre tu za dve stvari. Drugi odstavek 
22. člena se nanaša na tiste, ki bodo stopili v delovno razmerje potem ko bo 
zakon začel veljati, to se pravi po 1. januarju 1973. Takrat dejansko ne bo več 
te vrste administrativnega upokojevanja na breme sklada, temveč bo to urejeno 
drugače. 

106. a člen pa je menda hotel dati tem, ki so upokojeni kot delavci na do- 
ločenih dolžnostih pri organih za notranje zadeve to, kar so imeli doslej. Oni 
imajo kljub zaposlitvi pravico na 50-odstotno pokojnino. Upokojeni po 61. členu 
temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju imajo pravico na svoj osebni 
dohodek in na 50-odstotno pokojnino. Dikcija 106. a člena pa se glasi tako, kot 
da gre, ker pravi, »se izplačuje pokojnina v nezmanjšanem znesku«, za 100- 
odstotno pokojnino. Vendar je določen maksimum, o čemer bi bilo morda 
umestno govoriti, da sev lahko izplačuje v dosedanji višini, ne pa v nezmanj- 
šanem znesku. Za 23. člen pa mislim, če ne bo ustrezne določbe v prehodnih 
določbah, da bo 23. člen avtomatično začel veljati tudi za tiste, ki so bili prej 
upokojeni, ker bo veljal tako za tiste upokojence, ki so po splošnih predpisih 
že zaposleni in tiste, ki se bodo zaposlili. Od 1. aprila 1973. leta bomo 23. člen 
uporabljali za vse upokojence. In če ne izključimo že zaposlene delavce, ki so 
bili upokojeni kot delavci pri organih za notranje zadeve, potem se od 1. aprila 
1973 23. člen avtomatično uporablja za stare in nove upokojence. Da pa se ne 
bomo prepirali, kdo ima prav in kdo nima, ker to ni forum za pravne razprave, 
mislim, da je prav, če bi sejo prekinili in naj odbor ponovno obravnava to 
vprašanje. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Prekinjam sejo in prosim 
odbor, da se sestane in predlaga ustrezno rešitev. 

(Seja je bila prekinjena ob 16. uri in se je nadaljevala ob 16.15.) 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Jože Nered. 

Jože Nered: Odbor je na seji sprejel in predlaga zboru naslednji 
amandma k 106. a členu, ki se glasi: 

. »Za upokojenca, ki je starostno pokojnino uveljavil kot delavec na določenih 
dolžnostih pri organih za notranje zadeve, po 61. členu temeljnega zakona o 
pokojninskem zavarovanju pred izpolnitvijo splošnih pogojev za pridobitev 
pravice do starostne pokojnine in je znova stopil v delovno razmerje, v katerem 
dela polovico ali več kot polovico polnega delovnega časa, ali je začel opravljati 
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dejavnost, na podlagi katere je zavarovan, veljajo glede izplačevanja pokojnine 
določbe prvega odstavka 23. člena tega zakona. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Slišali ste predlog predsednika ma- 
tičnega odbora in dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj 
prosim glasuje! (32 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma matičnega odbora k 106. členu z večino glasov 
sprejet. 

Na glasovanje dajem amandma našega odbora k 107. členu predloga zakona. 
S tem amandmajem se strinja zakonodajno-pravna komisija in predlagatelj. 
Kdor je za ta amandma, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 107. členu soglasno sprejet. 
K 108. členu imamo amandma predlagatelja, ki je razviden iz dodatnega 

poročila odbora. Z navedenim amandmajem se je strinjal naš odbor in tudi 
zakonodajno-pravna komisija. 

Dajem amandma k 108. členu na glasovanje. Kdor je za, naj glasuje! (35 
poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 108. členu z večino glasov sprejet. 
K 111. členu imamo amandma predlagatelja, ki je razviden iz dodatnega 

poročila, s katerim se strinja matični odbor in zakonodajno-pravna komisija. 
Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 111. členu sprejet. 
Ker ni bil sprejet amandma k 23. členu, odpade potreba po glasovanju o 

amandmaju k 119. členu. 
S tem smo opravili glasovanje o vseh predloženih amandmajih in dajem na 

glasovanje še celotni predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (34 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor z večino glasov sprejel predlog 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Zakon bo sprejet, če ga bo v enakem besedilu sprejel tudi republiški zbor. 
Ker pa kljub temu, da še nismo dobili pismenega poročila, že vemo, da je 
republiški zbor sprejel nekoliko drugačno besedilo, predlagam, da imenujemo 
tričlansko komisijo za usklajevanje. V komisijo predlagam tovariša Jožeta Ne- 
reda, tovariša Matijo Malešiča in tovariša Jožeta Padovana. Se strinjate s 
predlogom. (Poslanci se strinjajo.) 

Preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, je potrebno, da skle- 
pamo še o dveh vprašanjih. 

Prvo vprašanje izhaja iz poročila odbora socialno-zdravstvenega zbora za 
invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo in odbora repu- 
bliškega zbora za socialno politiko in zdravstvo. Odbora predlagata, naj se 
poklicna rehabilitacija vseh invalidnih otrok, ne glede na status njihovih 
staršev, uredi s posebnim zakonom najkasneje do konca prihodnjega leta. Drugo 
vprašanje pa izhaja iz dopisa gospodarskega zbora glede zagotovitve socialne 
varnosti tistim rudarjem, ki delajo v premogovnikih, ki bodo predvidoma pre- 
nehali s proizvodnjo. Zbor predlaga, naj bi se tem rudarjem zagotovila pravica 
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do izjemne pridobitve pokojnine. Glede na navedeno predlagam, da zbor s 
sklepom zadolži izvršni svet, da prouči obe vprašanji in predloži skupščini 
potrebne zakone. Predlagam naslednji sklep: 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije je dolžan, da v letu 1973 preuči in 
pripravi: 

1. zakon, ki bo urejal rehabilitacijo vseh prizadetih invalidnih otrok in 
2. zakon, ki bo urejal pravice do izjemne pridobitve pokojnine za delavce 

v premogovnikih, ki se bodo zaprli. 
Oba zakona naj bi začela veljati 1. 1. 1974. 
Dajem predlog sklepa v razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče 

besedo, zaključujem razpravo. Kdor je za ta sklep, naj prosim, glasuje! (Vsi 
poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 
Na vprašanje oziroma predlog poslanca dr. Jožeta Marolta bo v imenu 

izvršnega sveta odgovoril dr. Stanko Lajevec, namestnik republiškega sekretarja 
za zdravstvo in socialno varstvo. 

Dr. Stanko Lajevec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Na poslansko vprašanje oziroma predlog poslanca socialno-zdravstvenega 
zbora tovariša dr. Jožeta Marolta, z dne 4. 12. 1972, naj bi republiški sekretariat 
za zdravstvo in socialno varstvo prevzel izvajanje in usmerjanje kadrovske 
politike za potrebe zdravstvene službe v SR Sloveniji, odgovarjamo: 

^Povsem se strinjamo z ugotovitvami in predlogom tovariša dr. Marolta, da 
je nujno potrebno pri republiškem sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo 
ustanoviti oddelek, ki se bo načrtno ukvarjal s kadrovskimi vprašanji za področje 
zdravstva v naši republiki. Istega mnenja so tudi pomembni dejavniki s pod- 
ročja zdravstva, kot je Skupnost zdravstvenih zavodov SR Slovenije, Zavod SR 
Slovenije za zdravstveno varstvo in Slovensko zdravniško društvo. Republiški 
sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo ima za urejanje kadrovskih vpra- 
šanj že nekaj delavcev, med njimi tudi zdravnika in višjo medicinsko sestro, 
razpisal pa bo še mesto višjega statističar ja. Skladno z resolucijo o osnovah 
kadrovske politike v Socialistični republiki Sloveniji je imenoval komisijo 
strokovnjakov, katere neposredna naloga je ugotoviti razmere v srednjih in 
višjih šolah za zdravstvene delavce in dati predloge za smotrno vzgojo ustreznih 
profilov zdravstvenih delavcev, prvenstveno medicinskih sester, ker nam jih 
trenutno najbolj primanjkuje. Komisija je začela z delom 26. 10. 1972. Zavedamo 
se, da je to, kar smo že napravili, šele zametek za obvladovanje kadrovske pro- 
blematike v zdravstvu. Vemo, da bo naše delo uspešno šele tedaj, če nas bodo 
pri naših prizadevanjih podprle tudi zdravstvene delovne organizacije, skupnost 
zdravstvenih delovnih organizacij SR Slovenije, medicinska fakulteta, Slovensko 
zdravniško društvo, Društvo medicinskih sester, šole za srednje in višje zdrav- 
stvene delavce in drugi dejavniki. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ali želi postaviti dr. Jože Marolt 
dopolnilno vprašanje? Ne želi. 

Na vprašanje poslanca Jožeta Pratengrazerja bo v imenu izvršnega sveta 
odgovoril Franc Bricelj, pomočnik republiškega sekretarja za delo. 
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Franc Bricelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Jože Pratengrazer, poslanec tega zbora je postavil naslednje poslansko vpra- 
šanje : 

»49. člen zakona o starostnem zavarovanju kmetov pravi, da republiški 
izvršni svet določi tiste občine na območju Socialistične republike Slovenije, za 
katere bi bila razlika med tako imenovanim dolžnim zneskom in odmerjenim 
prispevkom za starostno zavarovanje kmetov, nesorazmerno Veliko breme glede 
na njihovo ekonomsko moč in znesek, ki pripada tem občinam iz republiškega 
deleža. Občine danes praktično ne vedo, koliko denarja bodo iz tega naslova 
dobile. Izredno neugoden je zlasti položaj na področju manj razvitih občin. Naj 
v ilustracijo podam samo podatek, da je na primer v občini Šmarje od ca. 3250 
kmetij takoj po izidu prvih položnic za prvo akontacijo za starostno zavarovanje 
kmetov prišlo na komisijo, ki bo to odpisovala, že okrog tisoč prošenj. Prošnje 
še naprej prihajajo in koliko jih še bo, je danes težko predvideti. 

Ne vem, kakšno je stanje v drugih občinah, vendar sem prepričan, da v 
občinah, ki so podobne občini Šmarje, ni stanje nič boljše. Komisija, ki se bo 
ukvarjala s to problematiko, je v izredno težkem položaju. Žal poznamo prakso, 
da smo navadno vedno za potrebe proračuna rezali pri sociali, kar ni bilo prav 
in kar ne bi smeli storiti predvsem sedaj ne po pismu tovariša Tita. Zat^ 
postavljam naslednje poslansko vprašanje: 

Kdaj bo izvršni svet pristopil k razdelitvi republiških sredstev občinam v 
smislu 49. člena zakona o starostnem zavarovanju kmetov.« 

Odgovor: V proračunu SR Slovenije so zagotovljena sredstva za izpolnitev 
njenih obveznosti, ki jih je prevzela z zakonom o starostnem zavarovanju 
kmetov za leto 1972. V ta namen je v proračunu predvideno 25 milijonov. 

Obveznosti SR Slovenije iz citiranega zakona pa so naslednje: 
1. Krije tako imenovano računsko razliko, to je razliko med vsoto dohodkov, 

ki jih je po finančnem načrtu skupnosti starostnega zavarovanja kmetov treba 
zbrati v letu 1972 in vsoto prispevkov, ki so odmerjeni zavarovancem za leto 
1972. 

2. H kritju razlike med odmerjenimi prispevki in dolžnimi zneski na ob- 
močju republike prispeva toliko, da njen delež skupaj z računsko razliko pred- 
stavlja 2/3 od polovice dohodkov, ki jih je treba zbrati po finančnem načrtu 
skupnosti za leto 1972. Po finančnem načrtu skupnosti za leto 1972, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu št. 34, z dne 9. avgusta 1972, je predvideno, da bodo 
dohodki sklada znašali 52,5 milijona, izdatki-pa okoli 52 milijonov. 

Po citiranem zakonu naj bi ta sredstva zbrali, eno polovico, to je 26 mili- 
jonov zavarovanci sami s svojimi prispevki, drugo polovico pa, to je enako 26 
milijonov, pa bi zagotovila republika in občine skupaj. Od te druge polovice 
26 milijonov naj bi delež republike znašal 2/3 ali okoli 17 milijonov. Delež vseh 
občin skupaj pa 9 milijonov. 

Celotni delež republike znaša torej celotno računsko razliko in pa tisto, kar 
še manjka do 2h, kolikor znaša računska razlika, kar bo možno ugotoviti šele, 
ko bodo znani podatki o tem, koliko znašajo odmerjeni prispevki, saj je ra- 
čunska razlika ravno razlika med vsoto planiranih dohodkov in vsoto odmer- 
jenih prispevkov. Dokler torej niso znani podatki o odmerjenih prispevkih, 
tudi ni mogoče ugotoviti računske razlike, dokler pa te ni mogoče ugotoviti, 
seveda tudi ni mogoče ugotoviti, koliko naj republika prispeva kot razliko med 
dolžnim zneskom in odmerjenim prispevkom. Glede na to, da je bila Skupnost 
starostnega zavarovanja kmetov pozno formirana, in da je ta skupnost pozno 
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sprejela finančni načrt, saj je bil objavljen šele avgusta meseca letos, ni bilo 
možno prej pristopiti k odmeri. 

Glede na to, da še ni podatkov o odmeri prispevkov zavarovancem, tudi 
ne moremo ugotoviti te računske razlike ter sprejeti sklep po 49. členu citiranega 
zakona. Pristojni republiški upravni organi imajo že pripravljena izhodišča za 
razdelitev teh sredstev, vendar pa izvršnemu svetu še ne morejo predložiti 
sprejem sklepa o razdelitvi teh sredstev, ker niso znani podatki o odmeri pri- 
spevkov. Cim bodo ti podatki znani, bo izvršni svet ta sklep sprejel. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Zeli poslanec Jože Praten- 
grazer zastaviti še dopolnilno vprašanje! Prosim izvolite. Besedo ima poslanec 
Jože Pratengrazer. 

Jože Pratengrazer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Tovarišu dr. Briclju se zahvaljujem za njegovo obširno pojasnilo. Če sem 
ga prav razumel, je sporna samo računska razlika. Mislim na rok, kdaj bo izvršni 
svet pristopil k delitvi, ker ni znana odmera prispevkov. Ko bodo torej vse 
občine v Sloveniji poslale podatke o odmeri, bo izvršni svet sprejel sklep. Prosim 
za pismeni odgovor. Hvala! 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Zeli še kdo zastaviti novo 
poslansko vprašanje? Besedo ima poslanec dr. Franc Jure. 

Dr. Franc Jure: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev od XX do XLI, točka 2, 
člen 19 je predvideno, da se do 31. decembra 1972 uskladijo z ustavnimi 
amandmaji določbe temeljnega zakona o varnosti cestnega prometa, določbe 
temeljnega zakona o organizaciji prevoza z motornimi vozili v cestnem prometu 
in določbe temeljnega zakona o javnih cestah, ki so po členu 16 in drugem 
odstavku točke 15, oziroma 18 ostale v veljavi. Zelo dinamičen in hiter razvoj 
cestnega prometa, ob tem vedno bolj poudarjen mednarodni pomen tega pro- 
meta, narekuje, da se regulativa, ki predstavlja nujno osnovo za njegov pravi- 
len in varen promet, predpiše enotno za celotno območje SFR Jugoslavije. Pri 
tem je posebno pomembno, da je ta regulativa usklađena z mednarodnimi 
sporazumi, kot je to konvencija iz leta 1968 in evropski sporazum, prav tako, 
da se z zveznim zakonom dajo osnove preventivno represivne dejavnosti in 
kontrolno-inšpekcijski mehanizmi za realizacijo tega zakona. V pripravah osnut- 
ka tega zakona bi morale sodelovati tudi strokovne organizacije, združenja in 
institucije, ki se profesionalno ukvarjajo s problematiko prometne medicine in 
psihologije, saj bi morale prispevati svoj delež pri pravnem reguliranju stro- 
kovne problematike z aspekta človeka ter z aspekta medicine in psihologije 
prometa. 

Edino s področja zdravstvenega urejanja te problematike ni bilo nobenih 
pripomb s strani zainteresiranih organov, strokovnih združenj in institucij, kar 
je najverjetnejši dokaz, da sploh niso bile konzultirane. Na tem mestu moram 
ponovno opozoriti na dobro znano dejstvo, da je človek temeljni dejavnik 
varnosti v prometu. Njegove psihofizične kvalitete _v kompleksu faktor — človek 
so vsekakor najpomembnejše. Posebej poudarjam, da je vrsta strokovnih mani- 
festacij, sestankov in kongresov zadnjih let obravnavala problematiko preven- 
cije prometnih nezgod z aspekta človeka, prometne medicine in psihologije. 



39. seja 185 

Tako: I. simpozij prometne medicine SRH v Zagrebu leta 1967, I. simpozij 
psihomedicine prometa v Osijeku leta 1968, nadalje simpozij »Zdravstveni in 
drugi preventivni aspekti varnosti na cestah«, Kragujevac 1970. leta, II. simpozij 
psihomedicine prometa v Osijeku leta 1970, IV. kongres psihologov Jugoslavije 
na Bledu 1971, dalje III. simpozij psihomedicine prometa v Osijeku leta 1972 in 
I. kongres prometne medicine Jugoslavije na Hvaru leta 1972 in drugi. 

Glede na ugotovitev, da v predloženem osnutku zakona faktor-človek 
z zdravstvenega aspekta ni ustrezno obravnavan, postavljam naslednje po- 
slansko vprašanje: 

»Katere strokovne institucije s področja medicine in psihologije prometa so 
sodelovale pri pripravi osnutka zakona o osnovah cestnega prometa ter kako 
je bila organizirana razprava ob sprejemanju tega zakona v naši republiki? 

Prosim tudi za pismeni odgovor.« 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Besedo ima poslanec Franc 
Kosmač. 

Franc Kosmač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga bomo obravnavali 
in sprejeli, ne rešuje statusa borcev prekomorskih brigad, ki so se borili v 
zavezniških vojaških formacijah in Primorcev na Sardiniji in drugod, izvršni 
svet pa je obljubil, da bo to vprašanje rešeno s posebnim zakonom, postavljam 
naslednje poslansko vprašanje: 

Kdaj bo zakon, ki bo rešil vprašanje prekomorcev in ostalih predložen 
skupščini v obravnavo? 

Predsednik dr. Srećko Koren: Odgovor bo na prihodnji seji. Po- 
slansko vprašanje želi postaviti poslanec dr. Zdravko Javh. 

Dr. Zdravko Javh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V torek, 5. decembra je v »Delu«, v rubriki »Potrebe po delavcih« v drugi 
koloni •— kjer so zahteve po zdravnikih — izšel tale oglas: 

»Zdravnika za vodenje zdravstvene statistike stacionarnih zavodov, osebni 
dohodek 2000 dinarjev, stanovanja ni: Zavod SRS za zdravstveno varstvo Ljub- 
ljana, Trubarjeva 2.« 

i Nato peti odstavek te druge kolone: »Zdravnika mikrobiologa za vodenje, 
usmerjanje in nadziranje mikrobiološke in serološke preiskave, osebni dohodek 
2000 dinarjev, stanovanja ni: Zavod SRS za zdravstveno varstvo Ljubljana.« 

To so potrebe po delavcih. Da pokažem, da so zdravniki socialno diferen- 
cirani, bom prečital oglas v tretji koloni za lesno-industrijskega tehnika, ki se 
glasi: »Lesno-industrijskega tehnika za vodjo priprave dela, 3-letna praksa, 
osebni dohodek 3018 dinarjev.« * 

Zato postavljam naslednje poslansko vprašanje: 
»Kako je to mogoče, da republika svoje vrhunske strokovnjake tako slabo 

plačuje.« 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Odgovor bo poslanec prejel 
na prihodnji seji. 

Poslansko vprašanje želi zastaviti poslanka Anica Okršlar. 
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Anica Okršlar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
v 186. številki republiškega informativnega biltena je bil kratek povzetek iz 
Borbe, z dne 2. decembra tega leta, da bodo v Socialistični republiki Hrvaški 
še ta mesec sprejeli nov republiški zakon o podaljšanem porodniškem dopustu. 
Zene porodnice bodo lahko koristile dopust do enega leta. Tudi v naši republiki 
je bil že tak predlog, ki je še vedno zelo aktualen glede na pomanjkanje var- 
stvenih ustanov. Matere se po preteku 105-dnevnega dopusta znajdejo v zelo 
težkem položaju, ker nimajo varstva za dojenčka, tudi za čas 4-urne zaposlitve, 
ki traja do 8. meseca starosti otroka. Mnoge matere še dojijo ter so odsotne od 
doma ne samo 4 ure, temveč precej več, glede na oddaljenost stanovanja od 
delovnega mesta ter prometnih zvez. Zato večina prosi za podaljšanje porod- 
niškega dopusta v času 4-urne zaposlitve, oziroma tako, da začnejo prej 
delati s polnim delovnim časom. 

Postavljam vprašanje: 
1. Kako daleč je z realizacijo predloga za podaljšan porodniški dopust 

v naši republiki? 
2. Ali ne bi bilo umestno v prvi fazi podaljšati porodniški dopust za toliko 

časa, kolikor "znaša razlika med 4-urnim in polnim delovnim časom? 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Odgovor bo sledil na pri- 
hodnji seji. 

Zeli še kdo zastaviti poslansko vprašanje? (Ne.) Ce ne, prosim poslanca 
Ferdinanda Vodeta, predstavnika Zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja 
kmetov SR Slovenije, da odgovori na vprašanje poslanca dr. Mitje Mrgoleta. 

Ferdinand Vode: Poslanec našega zbora tovariš dr. Mitja Mrgole 
je na seji socialno-zdravstvenega zbora dne 29. 9. 1972 zastavil naslednje po- 
slansko vprašanje: 1. Ali so pristojni organi že obravnavali, oziroma proučili 
razliko glede obsega in kvalitete zdravstvenega varstva na posameznih ob- 
močjih v SR Sloveniji, in če so, kakšna so o tem njihova stališča in 

2. kako gledajo na zamisel ustanovitve solidarnostnega sklada glede mojih 
izvajanj, ki so bila namenjena zmanjšanju razlik zdravstvenega varstva na 
posameznih območjih v Sloveniji. 

Zbora delegatov Zyeze skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev SR 
Slovenije in Zvezne skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov SR Slovenije 
sta sklenila, da skupno odgovorita na to vprašanje posianca, ker problematika 
enako zadeva obe skupnosti zavarovancev. Po uspelem referendumu o združitvi 
delavskega in kmečkega zdravstvenega zavarovanja pa je enoten odgovor nuj- 
nost. Oba zbora sodita, da sta deloma že odgovorila na vprašanje v svojem raz- 
glasu ob referendumu za izenačitev oziroma združitev skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja kmetov in delavcev. Tam sta dobesedno zapisala svoj dolgoročni 
koncept, ki je takšen; takoj izenačiti pravice do zdravstvenega varstva delavcev 
in kmetov na območju posameznih regij. V drugi fazi izenačiti ali vsaj zelo 
približati obseg in kakovost zdravstvenega varstva na območju vse Slovenije; 
v tretji fazi pa zagotoviti kmetom tudi druge pravice iz zdravstvenega zava- 
rovanja, na primer bolniške dopuste, porodniške dopuste in tako dalje. Iz 
povedanega sledi, da je to, kar terja in predlaga tovariš poslanec, že vsebovano 
v delovnem načrtu obeh zvez in sicer v drugi fazi programa. 

Zvezi skupnosti zdravstvenega zavarovanja se pridružujeta mnenju tovariša 
poslanca, da so očitne razlike v ravni zdravstvenega varstva, ki so ga deležni 
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zavarovanci po posameznih regijah. Imata pa določene pridržke glede na kvan- 
tifikacijo razlik, glede na nekoliko različno metodologijo prikazovanja stroškov 
po posameznih regijah. Vendar ta ugovor ne zadeva prizadevanja tovariša po- 
slanca, temveč je ost samokritično obrnjena na skupnosti zdravstvenega zava- 
rovanja, ki doslej še niso uspele poenotiti metodologijo prikazovanja stroškov 
zdravstvenega varstva. Gotovo pa je res, da razlike v ravni zdravstvenega var- 
stva le deloma rezultirajo iz različnega obsega pravic o zdravstvenem zavaro- 
vanju v skupini delavcev in v skupini kmetov. Razlike, kolikor jih je zaradi 
različnega obsega pravic med delavci in kmeti, so bile v posameznih regijah, 
razlike med posameznimi regijami pa ne izvirajo iz različnega obsega pravic, 
temveč iz različnih možnosti za zadovoljevanje teh pravic. Ugotavljamo, da kar 
zadeva statutarna določila, ni razlik med posameznimi skupnostmi v Sloveniji, 
razlike so le v različnih možnostih za realizacijo pravic. 

To trditev podpiramo z dejstvom, da smo imeli leta 1956 v Sloveniji raz- 
meroma najvišjo raven pravic iz zdravstvenega zavarovanja, vendar smo po- 
rabili od takratnega družbenega proizvoda komaj 3,5 odstotka, da smo imeli 
preteklo leto opazno nižjo raven pravic iz zdravstvenega zavarovanja, pa smo 
porabili približno 5 odstotkov družbenega proizvoda. Zvezni skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja sta zato pripravili finančno-ekonomsko analizo gibanja 
stroškov za posamezne oblike zdravstvenega varstva od leta 1964 do julija 1972. 
Ta analiza je pokazala, da ni bistvenih ali upoštevanja vrednih razlik glede 
strukture stroškov za posamezne oblike zdravstvenega varstva v tem devet- 
letnem obdobju. Drugi presenetljivi rezultat te analize je bil, da v devetletnem 
obdobju nobena oblika zdravstvenega varstva ni bistveno spremenila svoje 
strukturne udeležbe. Iz tega sklepamo, da razlike glede obsega in ravni zdrav- 
stvenega varstva niso v posameznih oblikah zdravstvenega varstva, temveč v 
različnih možnostih za zadovoljevanje potreb zdravstvenega varstva na posa- 
meznih območjih v Sloveniji, ki zadeva skoraj enako vse oblike zdravstvenega 
varstva. Zavedamo se, da je ta naša analiza pripravljena zgolj z vidika naših 
stroškov. Na drugi strani pa se tudi prikazovanje medicinskih pokazovalcev 
zdravstvenega varstva v naši republiki omejuje na manifestirane zdravstvene 
potrebe in zato lahko sklepamo na potencialne zdravstvene potrebe. Upoštevaje 
obe omejitvi ugotavljamo, da so razlike glede obsega in kakovosti zdravstvenega 
varstva na različnih območjih v naši republiki očitne in čez mejo tolerance in, 
da je povsem nemogoče ugotoviti, katere oblike zdravstvenega varstva so tiste, ki 
prioritetno terjajo zmanjšanje razlik. 

To je skladno z ugotovitvami svetovne zdravstvene organizacije v letu 1970, 
ki je na podlagi študija za zdravstvo v prihodnjih 10 letih ugotovila, da je 
ugotavljanje potencialnih potreb po zdravstvenem varstvu temelj programiranja 
zdravstvenega varstva. 

Zbora delagatov tudi ugotavljata, da združitev delavskega in kmečkega 
zdravstvenega zavarovanja, se pravi izenačitev teh pravic v okviru regij, ne bo 
odpravila razlik med posameznimi območji, temveč jih bo celo v določeni meri 
zaostrila, ker bodo celotne skupine populacije v neenakem položaju glede na 
kraj prebivanja. Prav v skladu s tem stališčem sta si zbora tudi izdelala trifazni 
postopek za izenačevanje teh razlik. 

Ugotavljamo stroške zdravstvenega varstva, ki ga zagotavljajo svojim zava- 
rovancem. NI problem v pokrivanju funkcionalnih stroškov zdravstvenega var- 
stva na posameznih območjih, glede zdravstvenih kapacitet in zdravstvene 
tehnologije, temveč je zdravstvena služba na posameznih območjih v Sloveniji 
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tako različno razvita, da ima za posledico razlike izven meja tolerance pri 
realizaciji zdravstvenega varstva med posameznimi regijami v Sloveniji. 

Zbora delegatov sodita na podlagi teh dejstev in ugotovitev, da morebitno 
prelivanje sredstev v okviru solidarnostnega sklada ne bi odpravilo razlikovanj 
pri realizaciji zdravstvenega Varstva, temveč bi dokaj okrnilo načelo dohodka, 
to je načelo, da si zavarovanci sami predpisujejo pravice in nalagajo obveznosti 
za realizacijo teh pravic. To stališče se predvsem opira na poprej omenjeno 
dejstvo, da vse skupnosti pokrivajo svoje funkcionalne izdatke. Prav zaradi 
tega bi tudi ustanovitev ene same skupnosti zdravstvenega zavarovanja v Slo- 
veniji ne odpravila razlik v realizaciji zdravstvenega varstva v Sloveniji. 

Zbora delegatov hkrati ugotavljata, da je za kompenziranje morebitnih 
rizikov med posameznimi skupnostmi ustanovljen sklad pozavarovanja. Zbora 
delegatov sta v svoj dolgoročnejši načrt sprejela odpravo ali vsaj zmanjšanje 
razlik pri realizaciji zdravstvenega varstva med posameznimi regijami. 

Pot za uresničitev tega načela je po presoji obeh zborov delegatov, da 
ustvarimo približno enake možnosti za zadovoljevanje potreb, to je bolj enako- 
merno razporeditev kapacitet in tehnologije zdravstvene službe ter večjo mo- 
bilnost prebivalcev pri zadovoljevanju potreb, predvsem za nekatere oblike 
zdravstvenega varstva, kot je bolnišnično in specialistično zdravstveno varstvo. 

Zbora delegatov sodita, da je izdelani program razvoja in izgradnje bol- 
nišnične službe v Sloveniji verificirana osnova za dejavnost in prizadevanje na 
tem planu. Pač pa močno pogrešata podobno kocepcijo glede osnovne zdravstve- 
ne službe in menita, da brez slednje ni mogoče pristopiti k razreševanju te pro- 
blematike. Po njunem mnenju bi kazalo sugestije tovariša poslanca obrniti v 
smeri večje solidarnosti in prelivanja sredstev glede izgradnje zdravstvenih ka- 
pacitet, šolanja zdravstvenih kadrov in uvajanja sodobne zdravstvene tehnolo- 
gije, seveda po gospodarni poti, za območje vse Slovenije. 

Doslej je republika prispevala le za centralne in vrhunske objekte zdrav- 
stvene službe. To usmeritev ne ocenjujeta kritično, pač pa zastavljata vpra- 
šanje, ali sedaj ne bi kazalo, ko bodo centralni zdravstveni objekti končani, 
resno oceniti, koliko naj bi republika, kot družbenopolitična skupnost bila no- 
silec investicijskih zasnov na republiškem planu in ali ne bi kazalo bodoči 
samoupravni interesni skupnosti, ki bi združevala zavarovance in zdravstvene 
delavce, prepustiti trasirane investicije v zdravstvene kapacitete. To bi že bil 
nekoliko drugačen pristop, saj bi šlo za izgradnjo kapacitet kot celote in ne 
opredeljevanje glede na republiško pomembnost. Pri tem zbora delegatov po- 
novno poudarjata, da bi takšno usmeritev bilo mogoče izpeljati prav zaradi tega, 
ker je republika praktično izgradila vrhunske medicinske institucije. Seveda pa 
bi še nadalje ostala obveznost republike investiranje v učne kapacitete medicin- 
ske fakultete univerze v Ljubljani. 

Zbora delegatov sedaj še nimata povsem izdelane koncepcije, vendar sodita, 
da bi v tej smeri morala iti prizadevanja za izravnavo razlik pri realizaciji 
zdravstvenega varstva v Sloveniji. 

Zbora delegatov tudi ugotavljata, da so gradiva o vsej tej problematiki tako 
v skupnostih zdravstvenega zavarovanja, kakor tudi tista iz zdravstvene službe, 
razen že poprej omenjene zasnove izgradnje bolnišnic, dokaj operativno usmer- 
jena, zato ponujajo le omejene možnosti za dolgoročnejše opredelitve. Prav za- 
radi tega sta zbora delegatov sklenila, da z inštitutom za sociologijo, ekonom- 
skim inštitutom in zavodom SRS za zdravstveno varstvo v letu 1973 dosežeta 
sporazum o polivalentni raziskavi, ki bi bila temelj za oblikovanje srednje- 
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ročnega koncepta dejavnosti za naše samoupravne interesne skupnosti na re- 
publiškem planu. Upamo, da je naš odgovor zadovoljil tovariša poslanca. Ker smo 
komaj izpeljali referendum o združitvi delavskega in kmečkega zdravstvenega 
zavarovanja, je naša prioritetna naloga, da le-tega tudi praktično izpeljemo. 

Hkrati pa bomo, vsekakor pa tekom leta 1973, izrabili osnove in poliva- 
lentne kazalce za izdelavo povsem konkretne koncepcije za realizacijo druge 
faze našega delovnega načrta. Pričakovane ustavne spremembe pa bodo po 
našem mnenju zagotovile interakcijo zavarovancev in zdravstvenih delavcev 
na tem planu. 

Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev SR Slovenije in Zveza 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov se zavezujeta, da bosta v zadnjem 
trimesečju leta 1973 predložili skupščini in vsem drugim pristojnim organom 
in organizacijam svoj konkretni načrt za realizacijo druge faze svojega kon- 
cepta, to je odpravo oziroma omejitev razlik glede realizacije zdravstvenega 
varstva na območju Slovenije. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Zeli poslanec dr. Mitja Mrgole, 
postaviti še dopolnilno vprašanje! (Ne želi.) Poslansko vprašanje želi postaviti 
še poslanec Alojz Potočnik. 

Alojz Potočnik: Tovariš predsednik, to.varišice in tovariši poslanci! 
Želim zastaviti poslansko vprašanje v zvezi s statutarnimi določili skupnosti 

zdravstvenega zavarovanja delavcev, ki nalagajo skupščinam zdravstvenega za- 
varovanja, naj do konca novembra sprejmejo izhodišča za financiranje zdrav- 
stvenega zavarovanja za prihodnje leto. 

Glede na to, da niso znana republiška ekonomska in finančna izhodišča, tudi 
skupnosti ne morejo izdelati izhodišča oziroma finančne konstrukcije in pri- 
spevne stopnje za zdravstveno zavarovanje za leto 1973? Ker smo v časovni 
stiski, bi prosil odgovor že danes. Hvala! 

Ali bo izvršni svet predložil skupščini, da se podaljša rok za sprejem pri- 
spevne stopnje za zdravstveno zavarovanje za leto 1973? Ker smo v časovni 
stiski, bi prosil odgovor že danes. Hvala! 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Odgovor bo prejel poslanec na 
prihodnji seji. 

Poslansko vprašanje želi zastaviti poslanka dr. Marta Šlibar. 

Dr. Marta Slibar: Tovariš predsednik in tovariši poslanci! Poslanska 
vprašanja, na katera bi rada tudi pismeni odgovor, se glasijo: 

1. Kakšna je višina preseženih sredstev socialnih zavarovanj in kako bodo 
uporabljena za povečanje dopolnilnih sredstev zdravstvenim ustanovam, za 
kritje prekoračenih stroškov poslovanja? 

2. Kako bo s planiranjem sredstev za financiranje zdravstvenega varstva 
v letu 1973? Zakaj nam še do danes niso znani elementi cen za leto 1973? 

Da bi dosegli izenačenje cen storitev v vseh zdravstvenih ustanovah na 
območju SR Slovenije, predlagam kolektivno sklepanje pogodb za vse zdrav- 
stvene ustanove v SR Sloveniji. 

Predsednik dr. Srečko Koren : Hvala! Odgovor boste prejeli na pri- 
hodnji seji. Zeli kdo zastaviti poslansko vprašanje? Ce ne, zaključujem to točko 
dnevnega reda. 
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Ce dovolite, bi se morali vrniti k 2. točki dnevnega reda, ker smo po pomoti 
izpustili amandma k 119. členu. Ker nismo sprejeli amandma k 23. členu, sem 
opozoril, da odpade potreba po glasovanju o amandmaju k 119. členu. To pa 
velja samo delno, ker imamo dva amandmaja k 119. členu. O amandmaju zako- 
nodajno-pravne komisije k temu členu moramo še razpravljati, odpade pa pred- 
log našega matičnega odbora za spremembo tega amandmaja glede na črtanje 
23. člena. 

Dajem na glasovanje amandma zakonodajno-pravne komisije k 119. členu, 
kot ga je predlagala zakonodajno-pravna komisija. Z njim se strinja naš odbor 
in predlagatelj. Kdor je za, naj prosim glasuje! (36 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je amandma zakonodajno-pravne komisije k 119. členu z ve- 
čino glasov sprejet. 

Ker še ne moremo preiti k usklajevanju, mi dovolite, da nadaljujemo s 
4. točko dnevnega reda, to je z razpravo o osnutku zakona o vojaških 
pokopališčih. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli osnutek zakona, poročilo 
komisije za vprašanje borcev NOV in poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Osnutek zakona je predložil v obravnavo skupščini SR Slovenije izvršni svet. 
Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti osnutek zakona? (Da.) 

Besedo ima predstavnik izvršnega sveta dr. Miro Saje. 

Dr. Miro Saje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! S 
predloženim osnutkom zakona o vojaških pokopališčih usklajujemo z zveznimi 
ustavnimi amandmaji odpravljeni zvezni zakon o pokopališčih borcev. Ta 
zakon se v skladu z določbami ustavnega zakona za . izvedbo republiških ustav- 
nih amandmajev začasno še naprej uporablja kot republiški zakon do izdaje 
republiškega zakona o vojaških pokopališčih in grobovih. 

Osnutek zakona naj ne predstavlja zgolj formalno-pravno uskladitev. Urav- 
nava naj ne le materijo z ustavnimi amandmaji, temveč zasleduje in doseže 
boljšo sistemsko regulacijo urejanja, vzdrževanja in evidentiranja vojaških 
pokopališč in grobov. V tem smislu zagovarja osnutek zakona ta poglavitna 
izhodišča: 

1. Zakon ureja obveznosti slovenske družbe do borcev narodnoosvobodilne 
vojne, internirancev in vojnih ujetnikov, ki so žrtvovali svoja življenja za osvo- 
boditev in preobrazbo domovine. Ker gre za enotno področje, so v zakon vklju- 
čeni tudi grobovi pripadnikov zavezniških in drugih armad, ki so prispevali 
svoj delež k osvoboditvi in se borih proti skupnemu sovražniku, pokopani pa so 
na območju Slovenije. Pri tem zakon upošteva, da je zadržana pristojnost zveze 
glede pokopališč in grobov naših borcev internirancev in ujetnikov v tujini. 

2. Pokopališča in grobovi pripadnikov sovražnih armad na slovenskem naj 
se obravnavajo v skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi Jugoslavije 
in v skladu z načeli reciprocitete. 

3. Zakon poudarja predvsem komunalno-urbanistične, estetske in kvali- 
tetne vidike v zvezi z vzdrževanjem, obnavljanjem in oskrbovanjem pokopališč 
in grobov. Le deloma, kolikor je to potrebno, tudi higiensko-sanitame vidike 
v zvezi z ekshumacijo posmrtnih ostankov in njihovega prenosa. 
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4. Družba mora zagotavljati potrebna finančna sredstva za vzdrževanje in 
oskrbovanje pokopališč in grobov. V načelu ta sredstva zagotavljata občina 
in republika. 

5. Vojaška pokopališča in grobovi, ki so razglašeni za kulturne spomenike, 
se urejajo in vzdržujejo po predpisih o varstvu kulturnih spomenikov. 

6. V pietetni del skrbi za pokopališča in grobove borcev narodnoosvobodilne 
vojne se še nadalje vključujejo organizacije Zveze združenj borcev narodnoosvo- 
bodilne vojne, Zveza mladine Slovenije in druge družbenopolitične organizacije 
ter krajevne skupnosti in organizacije združenega dela. 

Tovarišice in tovariši ! V razpravi so pristojni odbori, skupščine dali k osnut- 
ku zakona pripombe in predloge, zlasti glede finančne obremenitve občin, 
ki imajo veliko število vojaških pokopališč in grobov pa same ne morejo no- 
siti vseh finančnih bremen za njihovo vzdrževanje in obnavljanje. Izvršni svet 
se strinja z vsemi predlogi in jih bo upošteval pri izdelavi predloga zakona. 

Glede na obrazloženo predlaga izvršni svet, da podprete sprejem osnutka 
Zakona. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Želi besedo predstavnik skup- 
ščinske komisije za vprašanja borcev NOV? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Kdo prosim želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče 
ne oglasi k besedi, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Osnutek zakona o vojaških pokopališčih in grobovih se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet, ki naj pri določitvi besedila pred- 

loga zakona upošteva pripombe in predloge pristojnih odborov in komisij skup- 
ščine SR Slovenije. 

3. Izvršni svet naj predloži skupščini SR Slovenije predlog zakona do 31. 
marca 1973. 

Dajem predlog sklepa v razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce 
nihče ne želi besedo, prosim, da o predlogu sklepa glasujete. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Prehajamo na zadnjo to je 5. točko dnevnega reda, to je na 

predlog zveznega zakona o dopolnitvi zakona o izločanju dela dohodkov od pri- 
spevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davka od prometa pro- 
izvodov in storitev ter sodnih taks v letu 1972 na posebne račune. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli danes na klop predlog 
navedenega zveznega zakona. Predlog zakona je poslal zvezni socialno-zdrav- 
stveni zbor v mnenje našemu zboru šele pred tremi dnevi. 

Prosim predsednika odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje za 
mnenje odbora. Besedo ima poslanec dr. Mitja Mrgole. 

Dr. Mitja Mrgole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje našega zbora je na današnji 
seji obravnaval predlog zveznega zakona o dopolnitvi zakona o izločanju dela 
dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davkov 
od prometa proizvodov in storitev ter sodnih taks v letu 1972 na posebne račune. 
Omenjeni zakonski predlog je socialno-zdravstvenemu zboru skupščine So- 
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cialistiene republike Slovenije posredoval v mnenje predsednik zveznega social- 
no-zdravstvenega zbora. 

Odbor je ugotovil, da je predsednik zveznega socialno-zdravstvenega zbora 
poslal predsedniku zvezne skupščine predlog o dopolnitvi navedenega zakona 
na podlagi sklepa tega zbora. Zvezni socialno-zdravstveni zbor je namreč ocenil, 
da je prišlo, poleg določenih rezultatov pri uresničevanju resolucij o načelih 
politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 tudi do precejšnjih odstopanj 
na posameznih področjih, posebno na področju zaposlovanja, gibanja cen na 
drobno, življenjskih stroškov in podobno. 

Zaposlenost v družbenem sektorju se je povečala za 4 odstotke nasproti 
planiranim 2,5 odstotka. Poprečni letni porast življenjskih stroškov v letošnjem 
letu v primerjavi z lanskim letom znaša približno 15 odstotkov in tudi življenjski 
stroški bodo v tem mesecu v primerjavi z mesecem decembra 1971. leta večji 
za približno 14 odstotkov namesto predvidenih 6 odstotkov. 

Povečanje števila zaposlenih je imelo za posledico povečanje števila aktivnih 
zavarovancev za približno 5 odstotkov in povečanje števila zavarovanih oseb — 
družinskih članov aktivnih zavarovancev. 

Cene na drobno so se povečale nad planiranim razvojem, predvsem cene 
komunalnih storitev in osnovnih prehrambenih predmetov, kar še posebej pri- 
zadene stacionarne zdravstvene delovne organizacije. Tudi nadomestila osebnih 
dohodkov so znatno nad dovoljenim odstotkom povečanja potrošnje v letu 1972. 
Se posebej so se povečali izdatki za zdravila in sicer nad 30 odstotkov. 

Vse to ima za posledico hiter porast števila zdravstvenih delovnih orga- 
nizacij in skladov zdravstvenega zavarovanja delavcev v prvih devetih mesecih 
letošnjega leta 166,009.000 novih dinarjev. Že sedaj je blokiranih 224 milijonov 
N dinarjev. 

S predloženo dopolnitvijo 7. člena navedenega zakona se daje možnost za 
koriščenje do 50 odstotkov blokiranih sredstev skladov zdravstvenega zavaro- 
vanja, zaradi izpolnitve obveznosti, ki jih imajo ti skladi do zdravstvenih de- 
lovnih organizacij. Glede tega je najtežje stanje v Socialistični avtonomni po- 
krajini Kosovo in se zaradi tega predlaga, naj pokrajina koristi vsa preostala 
sredstva. Ustavna podlaga za sprejem tega zakona je v 4. točki XXVIII. ustavne- 
ga amandmaja. 

Odbor tudi ugotavlja, da se s predloženo zakonsko dopolnitvijo ne predvi- 
devajo nobene obveznosti in zato za izvajanje zakona niso potrebna nova fi- 
nančna sredstva federacije in družbenopolitičnih skupnosti, interesnih skup- 
nosti kot tudi ne organizacij združenega dela. S predlagano dopolnitvijo se daje 
samo možnost izkoriščanja izločenih sredstev na posebnih računih skladov 
zdravstvenega zavarovanja. 

Ko je odbor proučil stanje in težave, s katerimi se srečujejo v republikah 
in avtonomnih pokrajinah, se je soglasno strinjal s predlogom zakona kot tudi 
s predlogom, da se le-ta sprejme po hitrem postopku. 

Zaradi vseh ugotovljenih težav odbor predlaga zboru, da sprejme mnenje, ki 
se naj posreduje predsedniku zveznega socialno-zdravstvenega zbora. 

Osebno pa menim, da smo ta problem za našo republiko rešili že na prejšnji 
38. seji zbora, ko smo v 5. točki dnevnega reda razpravljali o izvajanju družbe- 
nega dogovora o izhodiščih za izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva 
v letu 1972. Hvala lepa. 
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Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Pričenjam razpravo. Kdo, 
prosim, želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče ne želi besedo, zaključujem 
razpravo in dajem mnenje našega matičnega odbora na glasovanje. Kdor je za 
takšno mnenje, naj prosim glasuje! (38 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predloženo mnenje matičnega 
odbora, ki ga bom posredoval predsedniku socialno-zdravstvenega zbora zvezne 
skupščine. 

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Odrejam pet minut odmora, da 
bi se dogovorili glede usklajevanja. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.15 in se je nadaljevala ob 17.40.) 

Predsednik dr. Srečko Koren : Nadaljujemo z 2. točko dnevnega reda 
in sicer moramo po 313. členu poslovnika skupščine SR Slovenije, da bi se med 
zboroma doseglo potrebno soglasje, ponovno glasovati o spornih vprašanjih. 

Ce dovolite, bi vas najprej obvestil, v čem smo neusklađeni' z republiškim 
zborom: 

1. Neusklađeni smo v 23. členu, in sicer je treba besedo »-oziroma,« ki smo 
jo mi sprejeli, zamenjati z besedo »ali«, ki se nato nadaljuje v besedilu: »za 
največ 50 odstotkov dopolnilnega dohodka«. 

2. Amandma k 24. členu odpade glede na 23. člen. Tega republiški zbor ni 
upošteval, bo pa naknadno, ker glede na 23. člen ta določba odpade. Mi pa smo 
tako že sprejeli. 

3. Neusklađeni smo v 42. a in 108. a členu, kjer je amandma za vštevanje 
vojaškega roka v pokojninsko dobo. 

4. Razlikujemo se tudi v 3. točki 91. člena. Republiški zbor je namreč 
sprejel amandma predlagatelja. 

5. Pri 106. členu pa se razlikujemo glede na amandma komisije za vpra- 
šanja borcev NOV, vendar gre tu za bolj redakcijsko vprašanje. Mi smo sprejeli 
amandma komisije za vprašanja borcev NOV tako, da je to novi 106. a člen. 

Prosim tovariša Franca Briclja, da bi še obrazložil tretjo točko 9. člena. 
Ce dovolite prosim! Pri 23. členu se razlikujemo samo v tem, da smo mi 

sprejeli besedilo »oziroma za največ 50 odstotkov dopolnilnega dohodka«, dočim 
je republiški zbor sprejel besedilo, »ali za največ 50 odstotkov dopolnilnega 
dohodka«. 

Zeli kdo razpravljati? Ce ne želi, potem dajem besedo predsedniku odbora, 
poslancu Jožetu Neredu. 

Jože Nered: Tovariš predsednik, prosim, da nam nekdo, ki se v to 
pravno terminologijo spozna, razloži, kakšna je razlika med besedo »oziroma« in 
»ali«, kakšne pravne posledice so pri uporabi teh besed. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Prosim tovariša Briclja za 
obrazložitev. 

Franc Bricel j : Osebno mislim, da je beseda »ali« ustreznejša, ker gre 
v bistvu za dva načina odmerjanja. Pri prvem načinu gre za to, da se osebni 

13 
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dohodek odmerja od pokojnine; drugi način pa je ta, ko se pokojnina odmerja 
odvisno od dodatnega dohodka. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Slišali ste obrazložitev. Kdor je za to, 
da besedo »oziroma« zamenjamo z besedo »ali«, naj glasuje! (36 poslancev.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da smo pri 23. členu usklađeni. 
24. člen odpade glede na 23. člen. 
Preidemo na člen 42. a in 108. a. 
Prosim, želi še kdo razpravljati? Besedo ima poslanec Jože Padovan. 

Jože Padovan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Oprostite, da se spet oglašam k besedi, ko smo že tako pozni, vendar imam za 
dolžnost, da izrazim dva premisleka. Prvi, kakšen bo izid glasovanja, ker je ostalo 
manjše število poslancev, kot pri prvotnem glasovanju; drugi premislek bi bil, 
da če se usklajujemo, damo potem tudi oceno poročilu odbora za proračun in 
finance, ker se mi zdi, da je to bilo v takem tonu, da je za nas, posebej pa še za 
poslance obeh odborov, žaljivo. V poročilu je navedeno, da ni bilo finančne 
kvantifikacije in da sploh ne bi smela odbora te amandmaje obravnavati. 
Amandmaji so bili dani v skladu s poslovnikom, ki ga je sprejela skupščina 
SR Slovenije v vseh zborih in če nekdo v času do sedaj ni utegnil zadevo pre- 
študirati in obravnavati, mu prav gotovo ni mogoče dati pravico, da bi nam 
dajal lekcije. Prosim, da to pri glasovanju upoštevamo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Do- 
volite, da povem svoje mnenje. Kolikor mi je znano, nima namena nobena repu- 
blika niti pokrajina vnesti v predlog zakona priznanje vojaškega roka v pokoj- 
ninsko dobo. Vse republike in obe pokrajini so po temeljitem premisleku prišle 
do zaključka, da je zaenkrat predvsem z ekonomskih razlogov nemogoče spre- 
jeti predpis, da se vojaški rok prizna v pokojninsko dobo. 

V naši republiki je taka ekonomska situacija, da ne moremo sprejeti 
večjih novih obveznosti. Pri tem ne gre za to, ali smo za priznavanje vojaškega 
roka v delovno dobo ali ne. Menim, da smo vsi za to, da se prizna, menim pa 
tudi, da je to sedaj v SFRJ in SRS nemogoče. Pa četudi bi v Sloveniji to zmogli, 
bi bilo družbenopolitično zelo težko zagovarjati, da bi vojaki iz ene republike 
imeli drugačne pravice od vojakov iz drugih republik. 

To je moje mnenje. Stremim pa za tem, da se to vprašanje mora rešiti 
takrat, ko bo na razpolago nekaj več sredstev. 

Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Če nihče več ne želi razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo in dajem ponovno oba amandmaja k 42. a členu in 108. a členu, 
ki sta bila že izglasovana, na glasovanje. Kdor je za amandma k 42. in 108. a 
členu, naj prosim glasuje! (23 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (7 poslahcev.) 
Se je kdo vzdržal? (8 poslancev.) 

Ugotavljam, da je amandma k 42. členu in k 108. a členu ponovno sprejet. 
Glasujemo oziroma razpravljamo še o amandmaju k točki 3 91. člena. Po- 

novno poudarjam, da je republiški zbor sprejel amandma predlagatelja, in če 
hočemo to uskladiti, ga moramo sprejeti tudi mi. 

Prosim tovariša Briclja, če bi ponovno obrazložil amandma predlagatelja 
k 91. členu. 



39. seja 195 

Franc Bricelj: Razlika med odločitvami obeh zborov je naslednja: 
Socialno-zdravstveni zbor je sprejel naslednje besedilo 3. točke 91. člena: 

»Izhodišča, osnove in merila za določitev stopenj prispevkov za financiranje in 
način usklajevanja pokojnin se določa z družbenim dogovorom«. 

Republiški zbor pa je sprejel naslednje besedilo: 
»Izhodišča, osnove in merila za določitev stopnje prispevkov za financiranje 

in za povečanje pokojnin v zvezi s porastom družbene produktivnosti dela, na- 
stala iz naslova minulega dela zavarovancev, odvisno od porasta osebnih do- 
hodkov, ter za odpravljanje razlik med poprej in pozneje odmerjenimi pokojni- 
nami se določa z družbenim dogovorom.« 

Predsednik dr. Srečko Koren: To je amandma predlagatelja. Slišali 
ste obrazložitev. 

Prosim, želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, zaključujem razpravo in dajem 
amandma predlagatelja, s katerim bi bili usklađeni, na glasovanje. Kdor je za 
amandma predlagatelja, naj prosim glasuje! (17 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (13 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (5 poslancev.) 

Amandma ni dobil potrebne večine in nismo usklađeni v 91. členu predloga 
zakona. 

Imamo še amandma k 106. a členu. Republiški zbor je sprejel amandma 
komisije za vprašanja borcev NOV. Prosim, če bi tovariš Bricelj to obrazložil. 

Franc Bricelj: Republiški zbor je sprejel za četrti odstavek 22. člena 
takšno besedilo amandmaja, kot ga je predlagala komisija za vprašanje tega 
amandmaja, kam spada. Ali spada v 4. odstavek 22. člena ali pa drugam. Ta 
zbor je sprejel tudi besedilo in se odločil, naj bo ta amandma novi 106. a člen. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Prosim, da ponovno glasujemo, o 
amandmaju, k 106. a členu. Prosim, kdor je za, naj glasuje! (23 poslancev gla- 
suje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da smo ostali pri prvotnem rezultatu glasovanja k 106. a členu 
in nismo sprejeli amandmaja, ki ga je sprejel republiški zbor. 

Ker je republiški zbor sejo že končal in se razšel, ne moremo nadaljevati 
z usklajevanjem. Komisijo smo imenovali in bomo na prihodnji seji našega 
in republiškega zbora nadaljevali z usklajevanjem, kot je to predpisano po 
poslovniku. 

Zaključujem 39. sejo socialno-zdravstvenega zbora. 

(Seja je bila končana ob 17.55.) 

13' 



40. seja 

(27. decembra 1972) 

Predsedoval: dr. Srečko Koren, 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 16.45. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši poslanci! Zače- 
njam 40. sejo socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije, ki sem jo 
sklical na podlagi 168. člena ustave SR Slovenije in 54. člena poslovnika na- 
šega zbora. 

Odsotnost z današnje seje so opravičili poslanci Franc Kranjc, dr. Vojteh 
Pertot, dr. Franc Juro in .Nikolaj Sabjan. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Na sejo zbora so bili vabljeni: izvršni svet skupščine SR Slovenije, dr. Alek- 

sandra Kornhauser, podpredsednica izvršnega sveta, republiška konferenca 
SZDL Slovenije, republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Vinko Hafner, pred- 
sednik skupne komisije republiškega, gospodarskega in socialno-zdravstvenega 
zbora za proučitev sistema zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, skupna komisija republiškega, gospodar- 
skega in socialno-zdravstvenega zbora za proučitev sistema zdravstvenega var- 
stva ter zdravstvenega in pokojninskega in invalidskega zavarovanja, skupna ko- 
misija vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja, skupnost po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije, republiški sekretariat 
za delo, republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, republiška 
skupnost otroškega varstva, Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja de- 
lavcev SR Slovenije, zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov SR 
Slovenije, Skupnost zdravstvenih delovnih organizacij SR Slovenije in Slo- 
vensko zdravniško društvo. 

Vabljene goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi. 
Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 39. seje zbora; 
2. predlog ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega za- 

kona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije; 
3. soglasje k predlogu za izdajo ustavnega zakona o spremembah in do- 

polnitvah ustavnega zakona za izvajanje zveznih ustavnih amandmajev XX do 
XLI z osnutkom zakona; 
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4. soglasje k predlogu zbora narodov zvezne skupščine za izdajo ustavnega 
zakona o podaljšanju mandata zveznim poslancem; 

5. zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (usklajevanje); 
6. predlog zakona o podaljšanju veljavnosti in dopolnitvi zakona o določitvi 

premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka in višine 
otroškega dodatka v letu 1972; 

7. predlog zakona o prispevkih- družbenopolitičnih skupnosti k stroškom 
zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1973 in 

8. poslanska vprašanja. 
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) 
Besedo ima poslanec Emil Šuštar. 

Emil Šuštar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Glede 
na to, da smo verjetno vsi malce utrujeni, predlagam, kolikor bi se predvsem 
tisti poslanci, ki so poslali poslanska vprašanja, strinjali, da bi to točko dnev- 
nega reda prenesli na naslednjo sejo zbora. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Slišali ste predlog poslanca Emila 
Šuštarja. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog poslanca Šuštarja, da se 8. točka dnevnega reda 
»poslanska vprašanja« prenese na naslednjo sejo soclalno-zdravstvenega zbora, 
soglasno sprejet. Ima še kdo kakšno pripombo k dnevnemu redu? (Ne.) Ker ni 
drugih pripomb za spremembo, oziroma dopolnitev dnevnega reda, ugotavljam, 
da je predlagani dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je odobritev zapisnika 
39. seje zbora. 

Zapisnik ste prejeli z drugim gradivom za današnjo sejo. Ima morda kdo 
kakšno pripombo k predloženemu zapisniku? (Ne.) Ker pripomb ni, ugotavljam, 
da je zapisnik 39. seje socialno-zdravstvenega zbora soglasno sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije. 

Obveščam vas, da mi je predsednik republiškega zbora poslal sklep, s 
katerim je republiški zbor določil predlog ustavnega zakona o spremembah in 
dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil 
k ustavi SR Slovenije in to v besedilu kot ga je predložila skupna komisija 
vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. Ta sklep republi- 
škega zbora ste pravkar prejeli. 

S sklicem seje ste prejeli besedilo predloga ustavnega zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah ustavnega zakona. Na skupni seji s poslanci drugih zborov 
smo slišali tudi uvodno obrazložitev predstavnika skupne komisije vseh zborov 
skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. Izvršni svet se s predlogom zakona 
strinja. Predstavnik republiškega zbora je poslanec tega zbora Janko Česnik. 

Pričenjam razpravo. Kdo, prosim, želi besedo? (Ne javi še nihče.) Ker nihče 
ne želi razpravljati, zaključujem razpravo. Preden preidemo na glasovanje, vas 
opozarjam, da je v 2. točki X. amandmaja k ustavi SR Slovenije določeno, da 
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je sprememba ustave v zboru sprejeta, če zanjo glasujeta 2/» vseh članov zbora. 
Ustavni zakon se sprejema z isto večino glasov kot ustava. 

Dajem na glasovanje predlog ustavnega zakona o spremembah in dopol- 
nitvah ustavnega zakona. Kdor je za, naj prosim glasuje. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel predlog ustav- 
nega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona in predlagam, da 
sprejmemo naslednji sklep: 

Na podlagi ustavnega amandmaja X k ustavi SR Slovenije je socialno- 
zdravstveni zbor skupščine SR Slovenije na seji dne 27. 12. 1972 sprejel naslednji 
sklep: 

1. Sprejme se predlog ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah 
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR 
Slovenije v besedilu kot ga je določil republiški zbor skupščine SR Slovenije. 

2. O tem se obvestijo drugi zbori skupščine SR Slovenije. 
Dajem ta predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! 

(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel sklep. O tem bom obvestil ostale 

zbore skupščine SR Slovenije. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zvezne skupščine za izdajo ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah 
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XX do XLI z osnutkom 
tega zakona. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog zvezne skupščine, 
ki ga je v smislu tretjega odstavka 1. točka XXXII. amandmaja k ustavi SFR 
Jugoslavije predložil v soglasje skupščini SR Slovenije predsednik zvezne skup- 
ščine. K temu predlogu zvezne skupščine ste prejeli tudi besedilo predloga od- 
loka o soglasju k predlogu zvezne skupščine za izdajo ustavnega zakona o 
spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev 
od XX do XLI in o mnenju k osnutku tega zakona, ki ga je predložila zboru 
skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

Uvodno obrazložitev k predlogu zvezne skupščine in k predlogu odloka 
o soglasju smo že poslušali na seji skupaj z ostalimi zbori. Predstavnik ustavne 
komisije je poslanec republiškega zbora, Janko Cesnik. Na dnevnem redu imamo 
sicer predlog zvezne skupščine za izdajo ustavnega zakona o spremembah in 
dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XX do XLI in 
mnenje k osnutku tega zakona. Pravkar smo od zvezne skupščine prejeli pred- 
log istega ustavnega zakona, torej predlog tega akta v tretji fazi. 

V dogovoru s predstavnikom skupne komisije vseh zborov skupščine SR 
Slovenije za ustavna vprašanja predlagam, da sklepamo o soglasju k predlogu 
tega ustavnega zakona. Predlog in ustrezno spremenjen odlok o soglasju sta 
vam bila med sejo razdeljena. Se strinjate, da obravnavamo navedeni zakon kot 
predlog zakona? Kdor je za ta predlog, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se zbor soglasno strinja, da sklepamo o soglasju k predlogu 
tega ustavnega zakona. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne 
javi k besedi, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka o soglasju, ki ga 
je predložila skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna 
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vprašanja, na glasovanje. Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k navedenemu predlogu 
ustavnega zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zbora narodov zvezne skupščine za izdajo ustavnega zakona o podaljšanju 
mandata zveznim poslancem. 

Predlog zbora narodov zvezne skupščine je v smislu tretjega odstavka 1. 
točke XXXII. amandmaja k ustavi SFR Jugoslavije predložila v soglasje skup- 
ščini SR Slovenije zvezna skupščina. Kot gradivo k temu predlogu zbora na- 
rodov ste prejeli tudi besedilo predloga odloka o soglasju k predlogu zbora 
narodov zvezne skupščine za izdajo ustavnega zakona o podaljšanju mandata 
zveznim poslancem, ki ga je predložila zboru skupna komisija vseh zborov 
skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

Uvodno obrazložitev k predlogu zbora narodov in k predlogu odloka o so- 
glasju smo že poslušali na seji skupaj z ostalimi zbori. Izvršni svet se s predlogom 
zbora zvezne skupščine strinja. Predstavnik ustavne komisije na seji našega 
zbora je poslanec republiškega zbora, Janko Cesnik. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče 
ne javi k besedi, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka o soglasju, 
ki ga je predložila skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za 
ustavna vprašanja, na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na usklajevanje za- 
kona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli poročilo skupne komisije 
republiškega, gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora za sestavo predloga 
za rešitev spornih vprašanj k predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. To poročilo ste prejeli danes na klop. 

Prosim poročevalca skupne komisije, poslanca Jožeta Nereda, da v imenu 
komisije prebere poročilo. 

Jože Nered: Skupna komisija republiškega, gospodarskega in socialno- 
zdravstvenega zbora za sestavo predloga za rešitev spornih vprašanj v predlogu 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je na sejah dne 20. in 26. 
decembra 1972 obravnavala sporna vprašanja predloga zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju. 

Uvodoma je bilo ugotovljeno, da pristojna zbora na sejah dne 12. decembra 
1972 nista sprejela predloga zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
v enakem besedilu v naslednjih členih: 12, 23, 24, 38, 42 a, 91 in 108 a. V ob- 
ravnavi spornih vprašanj po posameznih členih je skupna komisija po izčrpni 
razpravi sprejela naslednji predlog rešitev, ki jih predlaga pristojnima zboroma: 

K 12. členu: sprejme naj se amandma zakonodajno-pravne komisije skup- 
ščine SR Slovenije, da se 7. točka tega člena glasi: »dokler imajo zavarovanci, 
ki so zaradi nege otroka prekinili delovno razmerje, otroka, ki še ni star 
petnajst let, ali starejšega otroka, ki mu je zaradi popolne in trajne nezmožnosti 
za delo potrebna tudi stalna postrežba in pomoč, ali zavarovanka, dokler ima 
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tri otroke, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev in uživanje družinske pokoj- 
nine«. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je k temu členu republiški zbor sprejel 
amandma zakonodajno^pravne komisije, socialno-zdravstveni zbor pa aniandma 
predlagatelja, ki sta vsebinsko popolnoma enaka, različna sta le po formulaciji 
besedila. Komisija je soglasno Sprejela predlagano rešitev. 

K 23. členu: besedilo prvega odstavka tega člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Upokojencu, ki je uveljavljal starostno pokojnino s pokojninsko dobo 40 
let (moški), oziroma 35 let (ženska), pa je ponovno stopil v delovno razmerje, 
začel opravljati samostojno dejavnost ali začel delo na podlagi pogodbe o delu, 
se pokojnina izplačuje nezmanjšana, če njegova pokojnina in dodatni dohodek 
skupaj ne presegata dvojnega zneska poprečnega osebnega dohodka vseh za- 
poslenih iz prejšnjega leta v SR Sloveniji. Če presegata to mejo, se za ta čas 
izplačuje le del pokojnine, ki je odvisen od višine skupnega dohodka upoko- 
jenca in od razmerja med višino pokojnine in višino dodatnega dohodka, vendar 
pokojnina ne sme biti zmanjšana, za več kot 50'%. Z družbenim dogovorom, ki 
ga sklenejo skupnost, izvršni svet skupščine SR Slovenije, republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije, gospodarska zbornica SR Slovenije in republiška skupnost 
za zaposlovanje, se določi način zmanjševanja pokojnin.« 

Drugi in četrti odstavek tega člena se črtata. 
V prehodnih in končnih določbah naj se na ustrezno mesto vnese naslednja 

določba: »Družbeni dogovor iz 23. člena tega zakona mora biti sklenjen do 31. 
marca 1973.« 

V obširni in vsestranski razpravi, v kateri so sodelovali tudi predstavniki 
republiške konference Socialistične zveze, republiškega sveta sindikatov, skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, društva upokojencev SR Slo- 
venije in skupne komisije zborov skupščine SR Slovenije za pripravo zakona, 
je bilo ugotovljeno, da obstajajo poleg formalnih tudi vsebinski razlogi za 
spremembo tega člena. 

Med formalnimi razlogi je bila komisija posebej pozorna na dejstvo, da 
besedilo ni bilo usklađeno z gospodarskim zborom. V razpravi so se ponovno 
odprla nekatera pomembna vsebinska vprašanja, ki naj bi jih urejal ta člen. 
Komisija je ugotovila, da s predlaganim besedilom 23. člena ne bo dosežen tisti 
cilj, ki ga je predlagatelj želel doseči. Med drugim je bil pomemben cilj zmanj- 
šati socialne razlike med upokojenci, ki prejemajo samo pokojnino in tistimi, 
ki se ponovno zaposlijo. Konkretni primeri kažejo, da bi s predlagano rešitvijo 
v 23. členu bili upokojenci postavljeni v neenakopraven položaj. Čim večja bi 
bila namreč razlika med višino pokojnine in dodatnim dohodkom, tem večji bi 
bil skupni čisti dohodek, ki bi ga upokojenec dejansko dobil. Na primer upoko- 
jenci, ki bi prejemali skupno 800 000 starih dinarjev, to je pokojnina in dodatni 
dohodek, bi prejeli različne zneske od 600 000 do 750 000 S dinarjev, kar je 
razvidno iz tabele, ki jo imate pred seboj, zato vseh teh številk ne bi posebej 
omenjal. 

Nadalje je komisija ugotovila, da bi bil v primeru, če bi bil 23. člen sprejet 
v prvotno predlaganem besedilu, status nekaterih upokojencev popolnoma ne- 
jasen. Gre za primer, ko se zaradi dodatne zaposlitve pokojnina močno zniža ali 
v celoti ukine. Upoštevati je treba, da mora skupnost pokojninskega in invalid- 
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skega zavarovanja za vsakega upokojenca plačevati določene prispevke. To so 
stanovanjski prispevek, prispevek za otroško varstvo, za zdravstveno varstvo 
itd., ki so odvisni od višine pokojnine. Postavlja se torej vprašanje, kaj naj bo 
osnova za te prispevke in kakšne posledice ima to na konkreten položaj takšnega 
upokojenca. 

V razpravi so bili ponovno izraženi pomisleki, če je sploh mogoče v skladu 
z najnovejšimi spremembami ustave zmanjševati ali celo ukiniti pokojnino, ki se 
oblikuje na podlagi minulega dela; ali s tem upokojencev ne postavljamo v 
drugačen položaj, kot ga imajo aktivni zavarovanci*, ali s tem ne zaviramo 
ponovne zaposlitve tistih strokovnih kadrov, ki jih naše gospodarstvo ali druž- 
bene službe nujno potrebujejo; ali taka rešitev ne prispeva med drugim tudi 
k zaposlovanju v tujini? Prav tako bi izvajanje spornega 23. člena zahtevalo 
veliko administrativnega dela in s tem precejšnja finančna sredstva. Iz vseh 
navedenih razlogov so se nekateri člani komisije zavzemali, da bi bilo treba 
sporno vprašanje urediti z ustrezno davčno politiko. 

Glede na pojasnilo predsednika skupne komisije, ki je pripravila predlog 
zakona in na pojasnila predstavnikov družbenopolitičnih organizacij, da so javna 
razprava in družbenopolitične organizacije v načelu podprle možnost za ome- 
jevanje pokojnin, kar je tudi v skladu z zakonom o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je komisija sprejela kompromisno 
rešitev k besedilu kot ga predlaga. Komisija vidi v svojem predlogu pomembno 
vsebinsko razliko v tem, da se določa način zmanjšanja pokojnin z družbenim 
dogovorom kot novo pomembno obliko odločanja na tistih področjih, kjer ni več 
potrebna zakonska prisila. S takšno obliko je omogočeno prilagajanje konkretno 
nastali situaciji, ki se iz leta v leto spreminja, kar s sistemskim zakonom ni 
mogoče. 

S predlagano rešitvijo se nista strinjala predstavnika gospodarskega zbora. 
Predlagala sta, da se amandma gospodarskega zbora vključi v novo predlagano 
besedilo 23. člena. Tega predloga komisija ni sprejela, ker je menila, da je 
smisel njihovega amandmaja že upoštevan v novi formulaciji tega člena, ki 
posebej poudarja pomen družbenega dogovora. 

V predlaganem novem besedilu 23. člena zakon ne določa več najvišjega 
limita glede pokojnine in dodatnega dohodka upokojenca. V vsakem primeru 
je upokojencu zagotovljena 50°/o pokojnina. 

Komisija je končno menila, da bo mogoče z družbenim dogovorom kon- 
kretneje opredeliti pravice in obveznosti skupnosti, oziroma upokojenca, ki iz- 
hajajo iz dejstva, da bo pokojnina v določenih primerih lahko zmanjšana. Iz 
vseh navedenih razlogov je komisija mnenja, da je novo predlagano besedilo 
23. člena dovolj utemeljeno. 

K 24. členu: socialno-zdravstveni zbor naj sprejme amandma pristojnih 
odborov, ki se glasi: »Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za upo- 
kojenca, ki je kot borec NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943 uveljavil 
starostno pokojnino s pokojninsko dobo 35 oziroma 30 let.« 

Po vsestranski obravnavi in obrazložitvi, da predlagani amandma ni v 
zvezi s 23. členom ter ga je treba sprejeti ne glede na 23. člen, je komisija 
sprejela rešitev, naj tudi socialno-zdravstveni zbor sprejme amandma k 24. členu. 

K 38. členu: komisija je ugotovila na podlagi izjave predlagatelja, da je 
predstavnik predlagatelja v republiškem zboru pomotoma predlagal amandma 
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k temu členu, da se besedica »do« črta. Ostane naj torej prvotno predlagano 
besedilo. 

K 42. a in 108. a členu: socialno-zdravstveni zbor naj odstopi od amandmajev 
k tema členoma. V razpravi je bilo ugotovljeno, da republiški zbor ni sprejel 
amandmajev pristojnih odborov k 42. a in 108. a členu, ki predvidevata vštevanje 
kadrovskega roka v pokojninsko dobo, socialno-zdravstveni zbor pa je ta amand- 
maja sprejel. 

V tej zvezi je bilo poudarjeno, da iz načelnih razlogov ne bi bilo mogoče 
ugovarjati umestnosti predlaganih amandmajev, da pa v sedanji družbeno- 
ekonomski situaciji in predvidenih stabilizacijskih ukrepih za leto 1973 reali- 
zacija teh amandmajev finančno ni sprejemljiva. Predlog naj ostane kot pro- 
gram za ureditev tega vprašanja v bodočnosti, ko bodo ekonomsko-finančne 
razmere naše družbe to omogočile. Zato bi morali pristojni organi čimprej 
proučiti možnost vštevanja kadrovskega roka v pokojninsko dobo, predvsem za 
tiste primere, ko so morali vojaški obvezniki služiti nadpoprečni kadrovski 
rok. Hkrati s tem je treba proučiti še umestnost pogostih predlogov, danih v 
javni razpravi, ki se nanašajo na priznanje pokojninske dobe še nekaterim 
kategorijam prebivalstva. Vsekakor je treba to vprašanje reševati sporazumno 
in v sodelovanju z drugimi republikami. 

K 91. členu: socialno-zdravstveni zbor naj sprejme amandma predlagatelja, 
da se 3. točka tega člena spremeni tako, da se glasi: 

3. »Izhodišča, osnove in merila za določitev stopenj prispevkov za finan- 
ciranje in za povečanje pokojnin v zvezi s porastom družbene produktivnosti 
dela, nastale iz naslova minulega dela zavarovancev, odvisno od porasta osebnih 
dohodkov ter za odpravljanje razlik med poprej in pozneje odmerjenimi po- 
kojninami.« 

Ponovno so bili poudarjeni vsi tisti razlogi, zaradi katerih je potrebno 
spremeniti prvotni tekst predloga zakona in upoštevati omenjeni amandma. 
Formulacija določbe kot jo predlaga predlagatelj v amandmaju k 91. členu, je 
po mnenju komisije preciznejša. 

Povečanje pokojnin v zvezi s porastom življenjskega standarda aktivnih 
zavarovancev je potrebno izvajati v skladu z ekonomsko politiko republike. 
Ta vidik usklajevanja pokojnin namreč ustvarja odnose, katerih učinki presegajo 
okvire notranjih odnosov same interesne skupnosti. Glede na to je potrebno ne 
samo način, temveč tudi obseg povečanja pokojnin opredeliti z družbenim do- 
govorom, pri katerem sodelujejo tudi drugi družbeni dejavniki. 

Komisija predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta predlagane rešitve in 
tako dosežeta potrebno soglasje in uskladitev besedila v zakonu o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli besedo predstavnik predlagatelja 
zakona? (Ne.) Ali želi besedo predstavnik izvršnega sveta? (Da.) Besedo ima 
republiški sekretar za delo tovariš Pavle Gantar. 

Pavel Gantar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Izvršni svet skupščine SR Slovenije je na dopoldanski seji obravnaval poročilo 
k predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju kot ga je sedaj 
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prebral poslanec Jože Nered. S tem poročilom se izvršni svet v celoti strinja 
in predlaga zboru, da sprejme predlagane člene tako kot so navedeni v poročilu. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ponovno vprašujem predstavnika 
predlagatelja zakona, če se strinja s tako predlagano rešitvijo spornih vpra- 
šanj? (Da.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce nihče ne želi besedo, 
zaključujem razpravo. Predlagam, da bi zaradi časovne racionalizacije, kolikor 
se seveda strinjate, glasovali o poročilu v celoti, oziroma skupaj o vseh rešitvah 
kot so navedene v poročilu in kot jih je prečital poročevalec, poslanec Jože 
Nered. S takimi rešitvami se — kot ste slišali — strinjata tudi predstavnik pred- 
lagatelja zakona in predstavnik izvršnega sveta. 

Kdor se strinja s tem, da glasujemo o poročilu v celoti, naj prosim dvigne 
roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasni zato, da glasujemo o spornih amandmajih 
oziroma o poročilu k predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju v celoti. 

Glasujemo torej o vseh spornih amandmajih, ki so razvidni iz poročila v 
celoti. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je 
kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel celotni predlog rešitev kot 
jih je predlagala skupna komisija. 

Obveščam vas, da je republiški zbor tudi sprejel predlog za rešitev spornih 
vprašanj v celoti tako kot ga je predlagala usklajevalna komisija in smo torej 
usklađeni. 

Glede na to, da je naš zbor, upoštevajoč sklep skupne komisije republiškega, 
gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora za sestavo predloga za rešitev 
spornih vprašanj v predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju odstopil od amandmajev k 42. a in 108. a členu, ki ju je sprejel na 39. 
seji zbora, predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Republiški sekretariat za delo naj v sodelovanju s skupnostjo pokoj- 
ninsko-invalidskega zavarovanja SR Slovenije čimprej prouči možnost vštetja 
kadrovskega roka v pokojninsko dobo, predvsem za tiste primere, ko so morali 
vojaški obvezniki služiti nadpoprečno dolg kadrovski rok. Hkrati s tem je treba 
proučiti še umestnost nekaterih drugih predlogov, ki se nanašajo na priznanje 
pokojninske dobe nekaterim kategorijam prebivalstva. 

2. Ta vprašanja je treba reševati sporazumno in v sodelovanju z drugimi 
republikami. 

Dajem predlog tega sklepa v razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker se 
nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo. Dajem predlog sklepa na gla- 
sovanje. Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Kdo je proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o podaljšanju veljavnosti in dopolnitvi zakona o določitvi premoženjskega cen- 
zusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka in višine otroškega dodatka 
v letu 1972. 
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Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog navedenega 
zakona, poročilo odbora za socialno in otroško varstvo našega zbora ter poročilo 
zakonodajno-pravne komisije. Izvršni svet predlaga, da skupščina obravnava 
navedeni zakon v smislu 294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije po 
skrajšanem postopku kot predlog zakona. Zeli kdo razpravljati o tem predlogu 
za skrajšani postopek? (Ne želi.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog izvršnega sveta, da 
se zakon obravnava po skrajšanem postopku. Kdor je za predlog, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog za skrajšani postopek soglasno sprejet. 
Želi poročevalka odbora za socialno in otroško varstvo, poslanka Mija Fon, 

še ustno obrazložiti poročilo odbora? (Ne želi.) Ali želi besedo predstavnik izvrš- 
nega sveta kot predlagatelj zakona? (Ne.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker se nihče ne javlja k 
besedi, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje celotni predlog zakona. 
Kdor je za predlog zakona, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel predlog na- 
vedenega zakona. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavaro- 
vanja kmetov za leto 1973. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog zakona, poročilo 
zakonodajno-pravne komisije in danes še poročilo odbora za zdravstvo in zdrav- 
stveno zavarovanje. 

Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predloženi zakon? 
(Ne želi.) Zeli poročevalec odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje dr. 
Mitja Mrgole še ustno dopolniti poročilo odbora? (Ne želi.) 

Preden preidemo k razpravi, mora zbor odločiti o predlogu izvršnega sveta, 
da se predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku kot predlog zakona. 
Ta predlog je podprl tudi naš odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje. 

Zeli kdo razpravljati o tem predlogu? (Nihče.) Ker nihče ne želi, zaključu- 
jem razpravo in dajem na glasovanje predlog izvršnega sveta, da se zakon 
obravnava po skrajšanem postopku kot predlog zakona. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog o obravnavi zakona po skrajšanem postopku 
soglasno sprejet. 

Iz poročila zakonodajno-pravne komisije k temu predlogu zakona je raz- 
vidno, da komisija v načelni razpravi kot tudi pri podrobni obravnavi o po- 
sameznih členih ni imela pripomb. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker se nihče ne javlja k 
besedi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o predlogu zakona 
v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor predlog zakona o prispevkih 

družbenopolitičnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za 
leto 1973 sprejel soglasno. 

S tem je dnevni red seje izčrpan in zaključujem sejo socialno-zdravstvenega 
zbora. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Želim vam vse najlepše v novem letu, pred- 
vsem pa zdravja in nadaljnjih uspehov pri delu tako na vaših delovnih mestih 
kot tudi v skupščini SR Slovenije. 

Sedaj prosim, da se vrnete nazaj v skupščino zaradi eventualnega uskla- 
jevanja drugih zakonskih predpisov, o katerih smo razpravljali na seji enotnega 
zbora delovnih skupnosti. 

(Seja je bila končana ob 17.20.) 



ENOTNI 2BOR DELOVNIH SKUPNOSTI 

24. seja 

(27. decembra 1972) 

Predsedoval: dr. Srečko Koren 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši poslanci! 
Na podlagi 1. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora 

delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupiščini SR Slovenije pri- 
čenjam 24. sejo enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci gospodarskega zbora: Ivan Atelšek, 
Janez Beravs, Vinko Božič, Martin Gobec, Ivan Gole in Štefan Podričnik; 
prosvetno-kulturnega zbora: Ludvik Cinč, Jože Gazvoda, Jože Grošelj, Miha 
Jezeršek, Dragica Juteršnik, Mira Novak, Janez Pešec, Ciril Plut in Lojze 
Stefanič; socialno-zdravstvenega zbora: dr. Miran Celestina, dr. Franc Jure, 
Franc Kranjc in dr. Vojteh Pertot. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 23. seje enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine 

SR Slovenije; 
2. predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971 do 1975; 
3. predlog smernic družbenoekonomske politike in razvoja SR Slovenije ter 

neposredne naloge v letu 1973; 
4. predlog zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov 

ter o načinu, po katerem občani ter zasebne pravne osebe, obračunavajo in 
plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev; 

5. predlog odloka o začasnem financiranju republiških potreb v prvem tri- 
mesečju 1973; 

6. predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem davku na promet 
kmetijskih zemljišč, ki se pridobivajo v nekmetijske namene. 

Se strinjate s predlaganim dnevnim redom! (Da.) Ima kdo kak spreminje— 
valni ali dopolnilni predlog? (Ne.) Ce ne, menim, da se s predlaganim dnevnim 
redom strinjate in ugotavljam, da je sprejet. 

Na današnjo sejo sem povabil predstavnike izvršnega sveta, republiških 
sekretariatov, zavoda SR Slovenije za gospodarsko planiranje, republiške kon- 
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ference Socialistične zveze delovnega ljudstva, republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije in gospodarske zbornice SR Slovenije. Na sejo je bil vabljen 
tudi predstavnik zasedanja delegatov občin. 

Prekinjam sejo enotnega zbora, da pridejo v dvorano še poslanci repu- 
bliškega zbora in bomo nato skupaj poslušali ekspoze podpredsednika ustavne 
komisije dr. Brileja, nato pa še ekspoze je k predlogu družbenega plana razvoja 
SR Slovenije v letih 1971—1975 in k predlogu smernic družbenoekonomske 
politike in razvoju SR Slovenije ter neposredne naloge v letu 1973. Skupno sejo 
bo vodil predsednik republiškega zbora Miran Goslar. 

(Seja enotnega zbora je bila prekinjena ob 9.10 in se je ob 9.25 nadaljevala 
kot skupna seja republiškega, gospodarskega, prosvetno-kulturnega in socialno- 
zdravstvenega zbora.) 

Predsedujoči Miran Goslar: Na seji vseh zborov skupščine SR Slo- 
venije bomo poslušali uvodno obrazložitev k predlogu ustavnega zakona o 
spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev 
XXV do Lil k ustavi Socialistične republike Slovenije, k predlogu za izdajo 
ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo 
ustavnih amandmajev XX do XLI z osnutkom zakona, ki ga je predložila zvezna 
skupščina in k predlogu za izdajo ustavnega zakona o podaljšanju mandata 
zveznih poslancev. 

Podpredsednik skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za 
ustavna vprašanja dr. Jože Brilej ima uvodno obrazložitev. 

Dr. Jože Brilej: Tovarišice in tovariši poslanci! Ob sprejemu amand- 
majev k ustavi SR Slovenije je bil za izvedbo teh amandmajev sprejet poseben 
ustavni zakon, s katerim je bilo urejeno prehodno stanje v republiški zakonodaji, 
dokler ta ne bo usklađena z zveznimi in republiškimi ustavnimi amandmaji. 
Ustavni zakon je tudi predvidel roke, do katerih bi morali biti usklađeni z 
ustavnimi amandmaji obstoječi republiški zakoni ter tisti nekdanji zvezni 
zakoni, ki so bili z ustavnim zakonom prevzeti v republiško zakonodajo. 

Za znaten del teh zakonov je bil v določbah ustavnega zakona postavljen 
rok 31. decembra 1972. Za usklajevanje republiških in prevzetih zveznih zakonov 
z ustavnimi amandmaji je bil izdelan progam zakonodajnega dela, ki ga je 
v začetku leta 1972 sprejel izvršni svet in ga je potrdila skupščina SR Slovenije. 
Usklajevanje obstoječe zakonodaje z ustavnimi amandmaji ter oblikovanje no- 
vih zakonodajnih rešitev je široka in politično odgovorna naloga. Pri uresniče- 
vanju te naloge je treba izhajati iz sprejete politične usmeritve in upoštevati 
razvoj novih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov. Nikakor nam- 
reč ne smemo dopustiti zgolj formalnega usklajevanja zakonodaje z ustavo. 
Izhodišče bodoče republiške zakonodaje je družbenoekonomski in družbenopo- 
litični položaj delovnega človeka, opredeljen v ustavnih amandmajih, ki delov- 
nim ljudem zagotavljajo, da na samoupravni podlagi neposredno odločajo o 
svojih in skupnih interesih v temeljnih organizacijah združenega dela v vseh 
oblikah njihovega združenja, samoupravnih interesnih skupnostih, krajevnih 
skupnostih in v občinah. V republiki pa urejajo po zakonodajni poti le zade.ve 
skupnega pomena na podlagi ustave SR Slovenije. 
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Prav zato izvedba ustavnih amandmajev na področju zakonodajne ureditve: 
v tem smislu, da se v celoti uresničijo intencije ustavnih sprememb in zgradi 
nov konsistenten republiški pravni sistem, predstavlja izredno pomemben pro- 
ces, ki se bo odvijal dalj časa. Glede na nujnost in pomen posameznih zakonov 
je zato ustavni zakon tudi predvidel dva roka za uskladitev zakonodaje, in sicer 
prvi rok, ki izteče 31. decembra 1972, in drugi, s katerim naj bi se zaključilo 
celotno usklajevanje do konca leta 1973. Glede na vsebinski in politični pomen 
pripravljanja nove zakonodaje v duhu ustavnih sprememb je razumljivo, da 
priprave posameznih novih sistemskih rešitev v procesu usklajevanja zakonodaje 
terjajo razčiščevanje temeljnih vsebinskih vprašanj ter široke konzultacije, kar 
je vse povezano tudi s potrebo po ustreznem časovnem razdobju priprav in 
daljšimi časovnimi presledki v posameznih fazah priprave in sprejemanja novih 
zakonov. 

Razumljivo je, da pri tem časovne stiske ne smejo povzročiti prehitrih in 
premalo dognanih rešitev. Iz teh in še nekaterih drugih vzrokov, o katerih bom 
govoril pozneje, je objektivno prišlo do zakasnitev v priprayah številnih zako- 
nov, ki naj bi bili po ustavnem zakonu in programu zakonodajnega dela sprejeti 
do konca tega leta. Očitno je, da bo v teh primerih prvotno določeni rok uskla- 
ditve prekoračen. Naj omenim dejstvo, da na zakonodajno delo v znatni meri 
vpliva tudi pripravljanje ustavnih sprememb in dopolnitev v drugi f^zi ustavne 
reforme. Kajti pri tem se še razčiščujejo in dopolnjujejo posamezne sistemske 
rešitve, ki so bile oblikovane in sprejete v načelu že v prvi fazi ustavne reforme. 
Pri tem gre v največji meri za sistemske rešitve, ki zadevajo združeno delo in 
družbenoekonomske odnose v najširšem smislu. Prav ta ustavna materija pa 
je za znaten del zakonodaje bistvenega pomena. Ob tem je treba omeniti tudi 
posebno pomembnost zveznega sistemskega zakona o združenem delu, š kate- 
rim naj bi bili urejeni temeljni odnosi na tem področju. Ta zakon naj bi poleg 
ustave predstavljal najpomebnejše sistemsko izhodišče za številne nove zvezne 
in republiške zakone. 

Po prvotnem načrtu zakonodajnega dela v federaciji naj bi bila ta materija 
o združenem delu v novem zakonu urejena v prioritetnem roku še v letošnjem 
letu. Vendar se je zlasti pod vplivom priprav druge faze ustavnih sprememb 
pokazalo, da bo mogoče ta pomembni sistemski zakon sprejeti šele vzporedno 
s sprejemom nove ustave. 

Zaradi tega z nekaterimi novimi rešitvami tudi v republiški zakonodaji ni 
mogoče prehitevati ureditve temeljnih vprašanj na ravni federacije. Prav na 
tem področju zakonske ureditve združenega dela je predvideno, da se do spre- 
jema nove ustave in sistemskega zakona o združenem delu v federaciji pripra- 
vijo in uveljavijo začasne prehodne rešitve posameznih odprtih vprašanj v več 
zakonih, kar pomeni, da bo mogoče v tem času tudi v republiški zakonodaji 
le deloma realizirati tiste nove rešitve na teh področjih, ki so bile prvotno 
usmerjene na koncepcijo novega sistemskega zakona o združenem delu. 

Glede na potek in vsebino priprav druge faze ustavnih sprememb se tudi 
na nivoju federacije podaljšujejo roki za usklajevanje vseh zakonov, ki se na- 
našajo na področje pravosodnega sistema, in sicer zaradi celovitega preobliko- 
vanja pravosodja na podlagi nove ustave. Poleg tega je predvideno podaljšanje 
rokov na ravni federacije za usklajevanje zveznih zakonov do 31. 12. 1973 za 
številne zakone, ki jih iz različnih vzrokov doslej ni uspelo uskladiti z ustavnimi 
spremembami, med katerimi jih je nekaj, ki imajo neposreden vpliv na obli- 
kovanje zakonodaje v republiki. 
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Hkrati se v federaciji predlaga dodaten prenos v republiško pristojnost 
nekaterih doslej zveznih zakonov, ki jih bo treba dodatno vključiti v republiški 
program usklajevanja- zakona z ustavo. Vse to pa ima svoj vpliv na celotno 
organizacijo zakonodajnega dela v republiki in predstavlja tudi enega od razlo- 
gov, zaradi katerih je potrebno podaljšati prvotno predvideni rok za uskladitev 
republiške zakonodaje glede številnih zakonov, ki bi sicer morah biti usklađeni 
do konca tega leta. 

Treba je ugotoviti, da so glede usklajevanja republiške zakonodaje prvotno 
predvideni roki za tako obsežno in zahtevno delo bili vendarle nekoliko ne- 
realni. Med pripravami zakonov se je pogosto pokazalo, da so številna vsebinsko 
pomembna vprašanja odprta, da jih je treba temeljito obdelati ter najprej po 
širokih konzultacijah in temeljitih pripravah zavzeti stališča, na podlagi katerih 
so se potem lahko začele oblikovati konkretne zakonske rešitve. 

Pokazalo se je, da je za obravnavo temeljnih vprašanj in za oblikovanje teh 
izhodišč v družbeni bazi ter po izčrpnih obravnavah z vsemi zainteresiranimi 
in pristojnimi organi ter organizacijami potrebno mnogo poglobljenega dela in 
precej več časa kot pa ga je bilo glede na prvi rok, to je do 31. 12. 1972, na 
razpolago. 

Seveda velja to le za posamezne zadeve oziroma področja, predvsem pa tudi 
v povezavi z dopolnjevanjem ustavnega sistema v drugi fazi ustavnih spre- 
memb. Pri tem gre predvsem za kvalitetno drugačen pristop in nove sistemske 
rešitve, ki ustrezajo novim družbenopolitičnim in družbenoekonomskim odno- 
som ter novemu položaju delovnega človeka v sistemu družbene reprodukcije. 

Kljub določenemu zaostanku pri uresničevanju zakonodajnega programa 
pa lahko ugotovimo, da je bilo glede na realne možnosti opravljeno pomembno 
delo pri usklajevanju zakonodaje z ustavnimi amandmaji in oblikovanju nove 
zakonodaje. Sprejeti so bili ali pa so v zaključni fazi pripravljeni za sprejem 
številni pomembni zakoni. Podrobnosti v tem smislu so razvidne iz gradiva, 
ki je priloženo predlogu ustavnega zakona za spremembo in dopolnitev ustav- 
nega zakona ter iz same njegove obrazložitve. 

Vendar naj posebej omenim, da je v osnovi urejena in uveljavljena nova 
davčna zakonodaja, tako v tistem delu, ki zadeva davščine občanov, kakor tudi 
v tistem delu, ki se nanaša na organizacijo združenega dela. Pri tem so nove 
zakonske rešitve na normativni način realizirale politična stališča o socialni 
diferenciaciji. Prav s tega gledišča se uveljavljeni sistem še dopolnjuje s po- 
sameznimi podrobnimi rešitvami. 

Na novo je sistemsko urejen pretežen del stanovanjske zakonodaje. Prav 
tako znaten kompleks zakonodaje, ki se nanaša na uporabo in razpolaganje z 
zemljišči. Sprejet je bil nov sistemski zakon o združevanju kmetov, uveljavljena 
je nova zakonodaja o vprašanjih referenduma in samoprispevka, v postopku 
sprejemanja je nov sistemski zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
sprejet je bil zakon o notranjih zadevah, zakon o odvetništvu in pravni pomoči, 
zakon o poravnalnih svetih in tako dalje. V zaključni fazi priprav so nekateri 
pomembni zakoni. Na primer zakon o javnem obveščanju, sistemski zakon o pre- 
krških ter o izvrševanju kazenskih sankcij, zakoni, ki urejajo varstvo kmetijskih 
zemljišč in njihovo dedovanje, nov zakon o gozdovih in številni drugi. 

Seveda pa so- na drugi strani v znatnejšem zaostanku nekateri pomembni 
sistemski zakoni, ki jih bo treba v nadaljnjem zakonodajnem procesu priori- 
tetno obravnavati. Pri teh so sicer izhodišča in načelne rešitve že pripravljene 
in so začetne težave premagane, ni pa še prišlo do nadaljnjih faz zakonodaj- 
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nega postopka, predvsem zaradi dolgotrajnega razčiščevanja in usklajevanja 
stališč v fazi oblikovanja prve zasnove novih zakonov. 

Naj v ilustracijo navedem le nekatere ključne probleme, ki so sicer raz- 
vidni tudi iz predloženega gradiva. Tako gre predvsem za zakonsko ureditev 
elektrogospodarskega sistema SR Slovenije, za zakonsko ureditev samostojnega 
osebnega dela občanov z osebnimi sredstvi, zadev stanovanjske zakonodaje, 
ki se nanaša na gospodarjenje in upravljanje s stanovanji, za sistem sredstev 
skupnih rezerv, zakonsko reguliranje amortizacije, nekatera vprašanja za- 
konske ureditve na področju samoupravnih interesnih skupnosti in še nekatera 
druga vprašanja. 

Pri bodočem zakonodajnem delu je prav tem vprašanjem in področjem treba 
v pripravah posvetiti posebno pozornost in jih prioritetno obravnavati. Pri 
tem mora biti zakonodajna dejavnost usmerjena predvsem na pospešeno ureditev 
tistih ključnih vprašanj, ki so pomembna za uveljavitev novih sistemskih re- 
šitev v družbenoekonomskih in družbenopolitičnih razmerjih, ter v tem pogledu 
za nov položaj delovnega človeka in občana v sistemu družbene reprodukcije. 

Celotna bodoča zakonodajna usmeritev bo morala pospešeno uveljavljati 
ustavne amandmaje, zlasti glede samoupravnega povezovanja in urejanja polo- 
žaja organizacij širšega družbenega pomena. Omogočiti mora vsestransko uve- 
ljavitev samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja na pod- 
ročju rzširjene reprodukcije, skupne porabe, usmerjanja delitve dohodka in 
osebnih dohodkov in na drugih področjih. Pospešiti mora deetatizacijo zlasti 
na področju družbenih dejavnosti in skladov družbenopolitičnih skupnosti, pred- 
vsem z nadaljnjim razvijanjem samoupravnih interesnih skupnosti in drugih 
oblik podružbljanja teh področij. 

Podaljšanje rokov od 31. decembra 1972 na 31. december 1973, kakor se 
predlaga s spremembo ustavnega zakona, naj bi poleg pospešenega nadaljevanja 
zastavljenega zakonodajnega dela olajšala predvsem tudi ustrezno oblikovanje 
tistih zakonodajnih rešitev, ki se posredno ali neposredno povezujejo z drugo 
fazo ustavnih sprememb, ki bodo v tem času že dokončno oblikovane. Iz na- 
vedenih razlogov je objektivno potrebno podaljšanje roka. Organi, ki so odgo- 
vorni za pripravo novih zakonov pa bodo morali s polno angažiranostjo pospe- 
šeno nadaljevati in zaključevati svoje delo. Dosedanji program zakonodajnega 
dela, ki je upošteval prvotno postavljene roke in ni mogel biti v celoti realiziran, 
bo zato treba ustrezno izpopolniti in določiti v njem zlasti prioritetne naloge. 
Tak program bo pripravil izvršni svet ob uskladitvi z delovnim programom 
skupščine SR Slovenije. 

Tovarišice in tovariši, dovolite, da uporabim to priložnost za kratko infor- 
macijo o dosedanjih pripravah za pripravo sprememb in novega besedila 
ustave. Kot vam je znano, je skupščina SR Slovenije 4. maja 1971 sprejela sklep, 
da se začne postopek za spremembo ustave v Sloveniji. Pri tem je skupščina 
določila tudi področja in smeri za izvedbo sprememb. Opredeljena so bila tudi 
vprašanja, glede katerih je treba izvesti spremembe ustave že v prvi fazi. Na 
vrsto nalog, ki jih pa bomo lahko reševali šele v drugi fazi ustavnih sprememb, 
je bilo opozorjeno ob sprejemu ustavnih amandmajev, ki jih je republiška 
skupščina sprejela konec decembra lanskega leta. 

Ustavna komisija in njene delovne skupine-so v svojem delu po opravljeni 
prvi fazi ustavnih sprememb upoštevale temeljna izhodišča, ki so vsebovana že 
v pobudi za začetek postopka za spremembo ustave, predloge, opozorila in ugo- 
tovitve, ki so bile izražene tekom priprave prve faze ustavnih sprememb v fede- 
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raciji in republiki ter idejnopolitična izhodišča in stališča ustreznih teles Zveze 
komunistov Jugoslavije in Slovenije ter Socialistične zveze delovnega ljudstva. 

Telesa republiške ustavne komisije so sodelovala tudi s koordinacijsko komi- 
sijo pri republiški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, 
ki je bila ustanovljena za koordinacijo idejnopolitičnih izhodišč v pripravi druge 
faze ustavnih sprememb. 

Delovne skupine republiške ustavne komisije so stalno sodelovale tudi z 
ustreznimi delovnimi skupinami zvezne ustavne komisije v pripravi predlogov 
ter za spremembo zvezne ustave v drugi fazi. Skupna komisija vseh zborov 
skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja je na podlagi obširne obravnave v 
septembru in oktobru letos sprejela stališča, predloge, mnenja in pripombe k 
predlogom ter za spremembo zvezne ustave in jih posredovala zvezni ustavni 
komisiji na naslednjih področjih: o samoupravnem sistemu, o temeljnih odnosih 
v združenem delu in drugih družbenoekonomskih odnosih, o spremembah ustave 
na področju komunalnega sistema, o skupščinskem sistemu, o spremembah 
določb ustave o družbenopolitičnih organizacijah, o izvajanju nekaterih funkcij 
federacije in načina odločanja pri izvrševanju teh funkcij, o pravosodnem siste- 
mu in o ustavnem urejanju ustavnega sodstva. 

O predlogu navedenih tez je, kot ste obveščeni, razpravljala tudi prek 
dnevnih sredstev informacij koordinacijska komisija zvezne ustavne komisije 
v času do 20. decembra letos. 

Delovne skupine so republiški ustavni komisiji v septembru letos predložile 
v informacijo tudi že prve delovne osnutke za spremembo republiške ustave, 
in sicer na naslednjih področjih: o samoupravnem sistemu, temeljnih odnosih 
v združenem delu in drugih družbenoekonomskih odnosih, o komunalnem si- 
stemu, o skupščinskem sistemu, o opredelitvi temeljnih svoboščin, temeljnih pra- 
vic in dolžnosti v ustavi Slovenije, o ustavnosti in zakonitosti v republiški 
ustavi in v ustavni ureditvi ustavnega sodstva. 

V republiški ustavni komisiji je bila že julija tega leta ustanovljena tudi 
redakcijska komisija, ki je že pripravila delovno osnovo novega integralnega 
besedila ustave SR Slovenije. Prav sedaj je v delovnih skupinah republiške 
ustavne komisije v teku nadaljnje delo za pripravo novega integralnega besedila 
republiške ustave. Vse to delo pa je treba glede sistema socialističnih samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov in enotnih temeljev političnega siste- 
ma opravljati v povezavi in skladno s pripravo za spremembo zvezne ustave, 
poleg tega pa opredeliti vse tiste ustavne določbe, ki naj izrazijo specifične po- 
trebe v naši republiki. Glede na dosedanji potek priprav za izdelavo novega 
besedila zvezne in republiške ustave predvidevamo, da bo ustavna komisija 
lahko predložila osnutek novega besedila ustave v prvih mesecih prihodnje- 
ga leta. 

Za današnje seje zborov ste prejeli tudi predlog republiške ustavne ko- 
misije za soglasje k predlogu zbora narodov zvezne skupščine za izdajo ustav- 
nega zakona o podaljšanju mandata zveznim poslancem in k predlogu za izdajo 
zveznega ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za 
izvajanje ustavnih amandmajev XX do LI. V zvezi s predlogom zbora narodov 
o podaljšanju mandata zveznim poslancem naj dodam, da je ustavna komisija 
vseh zborov skupščine SR Slovenije na svoji zadnji seji 20. decembra sklenila 
predlagati tudi republiški skupščini, da z ustavnim zakonom podaljša mandat 
republiškim poslancem, odbornikom občinskih skupščin in odbornikom skup- 
ščine mesta Ljubljane do prve seje novoizvoljenih skupščin, najdlje pa za leto 
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dni od poteka sedanjega mandata. Besedilo predloga tega ustavnega zakona 
bo ustavna komisija predložila republiškemu zboru v začetku prihodnjega leta. 

Kljub intenzivnemu delu za pripravo ustavnih sprememb v republiki in 
federaciji namreč ne bo mogoče pripraviti in sprejeti novega besedila republiške 
in zvezne ustave pravočasno, to je, da bi še pred potekom sedanjega mandata 
poslancev in odbornikov, ki so bili izvoljeni za obdobje 1969—1973, sprejeli 
zvezno in republiško ustavo in v skladu s tem tudi izvršili potrebne priprave 
za volitve in izvajanje novega družbenopolitičnega in še posebej skupščinskega 
sistema. Kajti poleg oblikovanja delegacij v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela, krajevnih skupnostih in vseh drugih skupnostih, ki oblikujejo dele- 
gacije, bo potrebno še pred volitvami uskladiti z novim besedilom ustave še 
statute občin, statute temeljnih in drugih organizacij združenega dela ter kra- 
jevnih in ■ samoupravnih interesnih skupnosti. 

V imenu skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja predlagam, da pristojni zbori sprejmejo vse tri predloge, ki so jih 
prejeli v obravnavo in sklepanje na naših sejah. Hvala lepa! 

Predsedujoči Miran Goslar: Hvala lepa! S tem je obrazložitev k trem 
predlogom ustavnih zakonov končana. O tem bodo zbori posebej razpravljali na 
svojih sejah, posebej pa še republiški zbor. Želi kdo besedo? Besedo ima tova- 
riš Marjan Jenko. 

Marjan Jenko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
imenu in po sklepu izvršnega odbora, kluba poslancev predlagam, da na današnji 
seji vseh zborov naše skupščine sprejmemo zaradi nadaljevanja surove vojne 
v Vietnamu naslednji odločen javni protest-: 

Poslanci vseh zborov skupščine Socialistične republike Slovenije^izražamo 
globoko ogorčenje zaradi nadaljevanja in Stopnjevanja vojne v Vietnamu. Kljub 
temu, da sta vladi obeh Vietnamov in fronta nacionalne osvoboditve s svoje 
strani naredili vse za uresničitev že dogovorjenega mirovnega sporazuma, je 
vlada Združenih držav Amerike z obnovitvijo bombardiranja prevzela nase 
težko odgovornost za nadaljevanje vojne in njene posledice. 

Združene države Amerike so prekinile mirovna pogajanja in obnovile bom- 
bardiranje Demokratične republike Vietnam v trenutku, ko je vse človeštvo 
pričakovalo konec prelivanja krvi. To dejanje ameriške vlade je zadalo težak 
udarec upanju miroljubnega človeštva in ga ni mogoče z ničemer upravičiti. 

Poslanci skupščine Socialistične republike Slovenije se, pridružujemo ogor- 
čenju svetovne javnosti in obsojamo to dejanje kot poskus z nasiljem primorati 
vietnamsko ljudstvo, da odstopi od že dogovorjenih načel mirovnega sporazuma 
in da se mu vsilijo rešitve, ki bi okrnile njegove osnovne pravice. 

Mi v Jugoslaviji, ki smo si morali za ceno težkih žrtev sami priboriti svojo 
svobodo in neodvisnost, v celoti podpiramo odločnost vietnamskega ljudstva, 
da ne odstopa od svojih pravic in interesov! Odločenost malega naroda, da se 
bori do končne zmage, pogum in neustrašenost njegovih borcev zavezuje člo- 
veštvo, da se zavzame za usodo naroda, ki je žrtev ameriških agresorjev, in ki 
mu je treba omogočiti, da uveljavi temeljne ideale vsega demokratičnega člo- 
veštva, človeško dostojanstvo, svobodo in neodvisnost. 

Splošno uničevanje dežele, zastrupljanje polj, rušenje vodovodnih naprav, 
ki so življenjsko pomembne za vietnamski narod, stanovanj, bolnic in šol, šte- 
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vilne žrtve med civilnim prebivalstvom, vse to so posledice bombardiranja De- 
mokratične republike Vietnam in politike genocida! 

Poslanci skupščine Socialistične republike Slovenije odločno zahtevamo ta- 
kojšnjo prekinitev vojaških .operacij, zlasti prekinitev bombardiranja Demo- 
kratične republike Vietnam, prekinitev vseh sovražnosti v Južnem Vietnamu, 
obnovo mirovnih pogajanj in dokončno uveljavitev v načelu že dogovorjenega 
mirovnega sporazuma! 

Poslanci v celoti podpiramo dosedanja prizadevanja jugoslovanske vlade za 
pravično rešitev vietnamskega vprašanja in napore naših družbenopolitičnih 
organizacij, da se stopnjuje moralna in materialna pomoč vietnamskemu ljud- 
stvu! (Ploskanje.) 

Predsedujoči Miran Goslar : Ugotavljam, da sprejemamo ta protest. 
Ker smo skupaj na tej seji, izkoriščam to priliko tudi za to, da vas obvestim, 
da sta skupščina Socialistične republike BoSne in Hercegovine in skupščina So- 
cialistične republike Makedonije poslali naši skupščini izjavo o protislovenski 
in proti jugoslovanski kampanji v Avstriji/Sekretar zbora Janez Zaje bo prebral 
besedilo obeh izjav. 

Janez Zaje: Izjava skupštine Soeialističke republike Bosne i Hercego- 
vine povodom antislovenačke i antijugoslovenske kampanje u Austriji. 

Zajedno sa svima narodima i narodnostima Jugoslavije, narodi i narodnosti 
Bosne i Hercegovine pružaju svoju punu podršku slovenačkoj i hrvatskoj nacio- 
nalnoj manjini u Avstriji u ustvarivanju njihovih prava zasnovanih na držav- 
nom ugovoru sa Avstrijom i na medjunarodnim normama i obavezama. Dije- 
leći zabrinutost jugoslovenske javnosti zbog neonacističkih i šovinističkih ispa- 
da i pritisaka protiv slovenačke manjine u Koruškoj, usmjerenih in na nanošenje 
štete dobrosusjedskim odnosima izmedju Soeialističke federativne republike 
Jugoslavije i republike Avstrije, Skupština Socijalističke republike Bosne i Her- 
cegovine podržava sve stavove i mjere izražene i preduzete od strane Saveznog 
izvršnog vijeća i saveznih organa i skupština Socijalističke republike Slove- 
nije i Socijalističke republike Hrvatske, s ciljem da se zaštite legitimna prava 
i interesi slovenačke i hrvatske manjine. 

Poučeni teškim iskustvom iz drugog svjetskog rata, u kome su u borbi protiv 
fašizma dali ogromne žrtve, narodi i narodnosti Bosne i Hercegovine zajedno sa 
svim jugoslovenskim narodima i narodnostima, svjesni su da pred agresivnim 
šovinizmom ne smije biti nikakvog popuštanja i ustupaka, jer bi to istovremeno 
predstavljalo i slabljenje progresivnih snaga svijeta u njihovoj borbi za mir, slo- 
bodu, ravnopravnu saradnju i demokratske odnose u svijetu. 

Rukovodjeni izražavanom spremnošću i željom Socijalističke federativne re- 
publike Jugoslavije i Avstrije za razvijanje dobrosusjedskih i prijateljskih od- 
nosa izmedju dvije zemlje, očekujemo, da će vlada Republike Avstrije neodložno 
i dosljedno prići primjeni odredaba državnog ugovora i punog obezbedjenja 
prava slovenačke i hrvatske nacionalne manjine u duhu dobrosusjedskih i pri- 
jateljskih odnosa i poštovanja preuzetih medjunarodnih obaveza. 

In izjava skupščine Socialistične republike Makedonije: 
Na podlagi 2. točke 71. člena v zvezi s členom 270. poslovnika skupščine 

Socialistične republike Makedonije je skupšina Socialistične republike Makedo- 
nije na skupni seji vseh zborov dne 13. 12. 1972 sprejela deklaracijo o proti- 
slovenski in protijugoslovanski gonji v Avstriji. 
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Makedonski narod in narodnosti v Socialistični republiki Makedoniji skupaj 
s Slovenci, Hrvati in ostalimi narodi in narodnostmi v Jugoslaviji v celoti pod- 
pirajo slovensko in hrvatsko manjšino v Avstriji v njenem boju za obstanek 
in zagotovitev pravic za nemoten nacionalni razvoj. 

V skladu s težnjami makedonskega naroda in vseh narodnosti v SR Make- 
doniji skupščina Socialistične republike Makedonije podpira vse ukrepe in 
stališča zveznega izvršnega sveta in vse mednarodne instrumente za zaščito 
nacionalnih pravic slovenske in hrvatske manjšine v republiki Avstriji, ki so 
bili predvideni z avstrijsko državno pogodbo. 

Izhajajoč iz načel sprejete politike naše države odobrih sosedskih odnosih, 
po katerih morajo narodnostne manjšine predstavljati most prijateljstva med so- 
sednjimi državami in iz izkušenj boja za svojo nacionalno svobodo, makedonski 
narod, ki je v svoji mučeniški zgodovini občutil in še občuti odnos do svoje 
nacionalne manjšine v sosednji državi, z vso pozornostjo sledi boju slovenske in 
hrvatske narodne manjšine v Avstriji, ki se bojujeta za svoje nacionalne pra- 
vice, zoper teror neonacističnih in neofašističnih elementov v tej deželi. S pou- 
darkom na nevarnosti za politiko enakopravnosti in dobrososedskih odnosov, ki 
jo predstavlja agresivna aktivnost neonacističnih in šovinističnih organizacij v 
Avstriji, makedonsko ljudstvo deli zaskrbljenost celotne jugoslovanske javnosti 
za položaj slovenske in hrvatske narodne manjšine v Avstriji in za nadaljnji 
razvoj odnosov med obema državama. 

Vodeni z željo za razvoj prijateljstva in dobrih sosedskih odnosov med 
vsemi deželami in narodi pričakujejo naši narodi, da bo avstrijska vlada izpol- 
nila svoje obveznosti iz meddržavne pogodbe in zagotovila slovenski in hrvaški 
manjšini vse pravice za njen nemoten nacionalni razvoj. (Ploskanje.) 

Predsedujoči Miran Gosi ar: S tem je skupna seja zaključena. Sle- 
dila bo kratka seja republiškega zbora v tej dvorani, in sicer o 2., 3. in 4. točki 
dnevnega reda. Poslanci drugih zborov imajo medtem kratek odmor, vendar 
vas prosim, da se zadržujete v bližini, ker bomo potem zopet v tej dvorani imeli 
skupno sejo republiškega in enotnega zbora. 

(Seja vseh zborov skupščine je bila ob 9.55 končana, ob 10.25 pa se je začela 
skupna seja republiškega in enotnega zbora.) 

Predsedujoči Miran Goslar: Nadaljujemo skupno sejo republiškega in 
enotnega zbora delovnih skupnosti. Na tej skupni seji bomo poslušali uvodne 
obrazložitve predstavnikov izvršnega sveta k predlogu družbenega plana raz- 
voja Socialistične republike Slovenije v letih 1971-—>1975 in obrazložitev k pred- 
logu smernic družbenoekonomske politike in razvoja Socialistične republike Slo- 
venije ter neposrednim nalogam v letu 1973. 

Besedo ima predsednik izvršnega sveta, Andrej Marine. 

Andrej Marine: Tovarišice in tovariši poslanci! 
Predlog družbenega plana razvoja Socialistične republike Slovenije za raz- 

dobje 1971 do 1975 daje izvršni svet skupščini v razpravo in sprejem. Na 
dnevnem redu tega zasedanja pa imamo še en pomemben dokument, in sicer 
predlog resolucije o ekonomski politiki Socialistične republike Slovenije za 
leto 1973. Predvideno je, da plana na tem zasedanju ne bomo še dokončno spre- 
jemali, temveč čimprej v januarju prihodnjega leta. Gradivo o srednjeročnem 
planu pa je dobrodošlo tudi zato, ker ga lahko povežemo z razpravo o ekonomski 
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politiki za leto 1973. Zaradi tega je bilo v predsedstvu skupščine SR Slovenije 
dogovorjeno, da izvršni svet danes posreduje svojo uvodno obrazložitev k 
srednjeročnemu planu in predlogu resolucije. Prvo nalogo bova opravila s tovari- 
šem Jožetom Novinskom, direktorjem zavoda za plan, drugo pa tovariš Tone 
Tribušon, podpredsednik izvršnega sveta. Moja obveznost je, da v krajši uvodni 
besedi k srednjeročnemu planu navedem le nekatera globalna vprašanja in na- 
loge. V skladu s takšnim dogovorom želim opozoriti zlasti na naslednje: 

1. Površnemu opazovalcu naših družbenih razmer bo precej nerazumljivo 
dejstvo, da sprejemamo srednjeročni plan po dveh letih njegovega uresniče- 
vanja, torej konec prve polovice njegove časovne opredelitve. Ne da bi kakor- 
koli želeli opravičevati to zamudo, velja poudariti nekatere okoliščine, ki so 
vplivale na takšno stanje. Kot je vsem znano, je bila Slovenija angažirana 
na izdelavi dolgoročnega koncepta razvoja. Dogovor o bistvenih usmeritvah je 
bil na podlagi predhodnih razreševanj nekaterih osnovnih vprašanj našega 
družbenoekonomskega in političnega razvoja sprejet spomladi letošnjega leta. 
Skupno s spremembami v političnem in ekonomskem sistemu je prav to odlo- 
čilno vplivalo na omenjeno zamudo. Ob tako pomembnih notranjih spremembah 
v naši družbi kot so ustavne spremembe, izpopolnjevanje političnega in gospo- 
darskega sistema, bistveno spremenjena vloga republike in položaj združenega 
dela, napori za reafirmacijo reformskih načel, prizadevanje za stabilizacijo, mo- 
ramo vse to upoštevati kot okoliščine, ki so delovale na zorenje in nastajanje 
tega plana. V kolikšni meri je uspelo vgraditi vse tisto, kar pomeni novo kvali- 
teto v našem samoupravnem socialističnem razvoju, je seveda vprašanje zase. 

2. Planiranje predstavlja še vedno slabost v sedanjem našem gospodarskem 
sistemu. Že zdavnaj smo se odrekli starega, delno naturalnega centralističnega 
planiranja. Dinamičen samoupravni socialistični razvoj v pogojih trga in druž- 
bene lastnine tega ne prenese in zahteva nov pristop, in sicer takšnega, ki 
upošteva poleg modernih matematičnih in statističnih modelov in metod, pred- 
vsem specifičnosti, zakonitosti in družbene cilje samoupravnega socializma, po- 
sebnosti sistema naše demokracije in posebnosti razmer v naši republiki. 

Sedanji predlog srednjeročnega plana ima mnogo novega, mnogo tistega, 
kar je izvor nekajletnih skupnih naporov in kar lahko že imenujemo naj- 
širši skupni družbeni dogovor, ki vsebuje osnove razvojne politike, kar pomeni 
osnovo celovitih stališč o možnostih in nujnostih razvoja. Seveda pa plan, ki ga 
zahteva sedanji čas ni oziroma ne bi smel biti nekaj statičnega. Pomeniti mora 
dinamično kategorijo. Ves svet je izpostavljen velikim spremembam tehničnega 
in tehnološkega napredka. Sodobne ekonomije pretresajo vedno nova presene- 
čenja. Vse to pa zahteva, da uveljavimo kontinuirano planiranje, ki nenehno 
spremlja razvojne tokove in vpliva na dinamično prilagojevanje in pravočasno 
predvidevanje razvojnih možnosti. Zato programiranja na vseh ravneh seveda 
ne smemo pojmovati le kot občasno nalogo, če ne želimo zapasti v formalizem, 
temveč je to kontinuirana družbena aktivnost, ki naj omogoči sprotno spremlja- 
nje in dopolnjevanje programov in njihovo učinkovito uresničevanje. Bolj ko 
bomo v tem smislu razvili funkcijo planiranja v bazi, v interesnih skupnostih in 
v občinah, bo tudi družbeno planiranje na ravni republike in federacije pridobilo 
na kvaliteti in realnosti. Zmanjševali bomo obseg intervencij, smernice in ukrepe 
planov pa bo možno še bolj osredotočiti na tiste elemente družbene razvojne 
politike, ki jih terjajo širše družbene zakonitosti razvoja in naš samoupravni 
sistem. 
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Seveda bo treba v nakazanih smereh še marsikaj storiti, predvsem v bazi, 
da bi samoupravni nosilci dejansko spoznali in uveljavili planiranje kot nujen 
instrument učinkovitega samoupravljanja in enega od bistvenih pogojev sklad- 
nega funkcioniranja samoupravnega socialističnega sistema. 

Taka usmeritev je bila že dosedaj opredeljena v mnogih dokumentih, pred- 
vsem v dokumentih Zveze komunistov, vendar pa je v praksi nismo dovolj uve- 
ljavljali. Neredko so tudi nekateri vodilni ljudje fetišizirali tržne zakonitosti, 
nekritično sprejemali njihove posledice, in so sproti odklanjali slabosti, ki 
spremljajo trg, podcenjevali so politiko celote in integralni pogled na razvoj. 

Zaradi tega je potrebno še bolj poudariti pomen novih metod in izvorov na- 
stajanja predlaganih usmeritev razvoja, saj so pri njihovem oblikovanju sode- 
lovali temeljni nosilci našega razvoja na vseh področjih družbenopolitičnega, 
socialnega in ekonomskega življenja. 

To je tudi pogoj za učinkovitost naših usmeritev, za naše konkretne akcije v 
bitki za uresničitev srednjeročnih nalog, naše socialistične družbe. Prve izkušnje 
tega plana je zato potrebno temeljito izvrednotiti in zagotoviti, da se nadaljnji 
razvoj sistema planiranja v novih pogojih planiranja vse bolj uveljavi kot sistem 
predvidevanja, merjenja rezultatov in trendov kot osnova informiranosti, zlasti 
pa kot element mobilizacije, obveščenosti, spoznavanja medsebojne povezanosti 
in soodvisnosti socialne in družbene stabilnosti. Plan ne predstavlja le zbirko 
kvantitativnih razmerij, temveč je prav zaradi tega zasnova mnogo globljih eko- 
nomskih, socialnih in družbenih procesov nasploh. 

3. Plan opredeljuje vse tiste cilje, smernice in naloge, ki morajo biti v tem 
razdobju sestavni del skupne dogovorjene razvojne politike v Socialistični 
republiki Sloveniji in konkretizira politiko, ki smo jo sprejeli z resolucijo o dol- 
goročnem razvoju Slovenije. Plan na ustrezen način vključuje skupno dogo- 
vorjeno srednjeročno razvojno politiko Jugoslavije. Le-ta je ena od predpostavk 
in bistvenih izhodišč za opredelitev posebnih ciljev in nalog, ki izhajajo iz 
specifičnih slovenskih razmer, razvojne stopnje in potreb razvoja. 

Plan tako povezuje elemente dolgoročne in srednjeročne politike razvoja s 
potrebami in možnostmi v tem razdobju s tem, da opredeljuje naloge, ki jih 
moramo in smo jih sposobni uresničiti do leta 1975, da inicira akcije za začetek 
razreševanja problemov, ki so pomembni z vidika zagotavljanja kontinuitete 
razvoja in ki tako predstavljajo tudi že zametek usmeritve za naslednje pet- 
letno razdobje, da zagotavlja ustrezno skladnost celotnega družbenoekonomskega 
razvoja. 

4. Preden bi iz množice aktualnih nalog izločili nekaj po-glavitnih vprašanj, 
je prav, da osvetlimo še dvoje splošnih pogojev, v katerih bomo uresničevali 
predloženi predlog srednjeročnega plana. Pri tem mislimo na mednarodne in 
notranje ekonomske in politične razmere. 

Naš aktiven položaj in neuvrščenost s specifičnim samoupravnim sociali- 
stičnim razvojem vzbuja pozornost, interes, spoštovanje, pa tudi težnje, da bi 
nas zaradi geopolitičnega položaja, notranje ureditve in mednarodnega vpliva 
postopoma onemogočili. Zato moramo vztrajati na odprtosti ekonomskega in po- 
litičnega sodelovanja. Naš družbenoekonomski razvoj in zlasti mednarodna eko- 
nomska usmeritev pa mora upoštevati takšno usmeritev in dejavnost, ki krepi 
našo stabilnost, samostojnost in politično neodvisnost na osnovi neuvrščenosti 
in enakopravnega ekonomskega sodelovanja. Visoko produktivna in kvalitetna 
proizvodnja, ter povezanost v vseh oblikah sodelovanja tudi z nerazvitim svetom 
je prav tako &den od pogojev uspešnosti in ekspanzije v industrializiranem svetu 
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tako Zahodne Evrope in Severne Afrike kot Vzhodne Evrope, ter garancija ena- 
kopravnega razvijanja gospodarskih odnosov z velikimi ekonomskimi grupaci- 
jami. Prizadevanje za proporcialno ekonomsko sodelovanje ni usmerjeno proti 
nikomur, prepreči naj le usmeritev, ki bi bila enostranska, ker bi nas vodila v 
odvisnost, v omejevanje našega samostojnega neuvrščenega mednarodnega polo- 
žaja. Srednjeročni, plan to komponento upošteva. Potrebni pa bodo napori, 
da jo že v letu 1973 bolj obdelamo in pridemo do celovitejše koncepcije medna- 
rodnega ekonomskega sodelovanja Jugoslavije kot celote in Slovenije še posebej. 

Drugi splošni pogoji in situacija, v katerih bomo uresničevali sedanji sred- 
njeročni plan pa je poleg omenjenih ustavnih sprememb še visoka stopnja 
gospodarske nestabilnosti in inflacije. Analize gospodarskih gibanj v zadnjih 
letih kažejo na to, da je visoka stopnja inflacije izredno škodljiva. Ovira razvoj 
samoupravnih socialističnih odnosov, vodi nas v gospodarsko nazadovanje, v 
zmanjševanje rasti realnega standarda, vrši trajno preporazdeljevanje dohodka 
in tako dalje. 

Predloženi plan v potrebni meri vključuje razreševanje aktualnih proble- 
mov tekoče politike z upoštevanjem ukrepov in vgrajevanjem stabilizacijskih 
usmeritev v koncept razvojne politike, v projekcije delitve in porabe, oblikovanje 
rezerv in tako dalje, zlasti pa z opredelitvijo prioritete tistih nalog, ki imajo 
dolgoročnejši stabilizacijski pomen, bodisi na gospodarskem ali socialnem 
področju. 

Na ta način omogoča plan tisto širšo osnovo in potrebno dolgoročnejšo 
orientacijo za tekočo politiko, ki je nujna, da ob obilici težavnih tekočih proble- 
mov ne bi podlegali prakticizmu. Predloženi srednjeročni plan ima vgrajena 
medsebojna razmerja v gospodarstvu in družbi ter ukrepe, ki naj zagotovijo po- 
stopno stabilizacijo, ki ne bo pomenila stagnacije, ampak relativno dinamičen 
razvoj kot element ravnotežja, ki ima sam po sebi vlogo stabilizatorja našega 
gospodarstva ob postopni omejitvi potrošnje v okvire, ki bodo omogočili ustvar- 
jenje pogojev za dolgoročnejšo stabilnost celotne družbe. 

Ob tem vprašanju se moramo posebej ustaviti, ker bi bila sicer morda ne- 
razumljiva celotna prizadevanja za sanacijo sedanjih razmer. Postopno omejiti 
potrošnjo v realne okvire pomeni, da se začasno za določeno krajše obdobje ome- 
jimo v potrošnji v korist akumulacije in s tem v korist ekonomske sposobnosti 
gospodarstva. Gospodarstvo samo pa čimbolj neposredno angažirati v razvoju 
tistih družbenih dejavnosti, ki so pogoj rasti njihove produktivnosti ter samo- 
upravljalskih sposobnosti in znanja delovnih kolektivov . 

Odbiti moramo poenostavljenja tistih, ki sedanja začasna prizadevanja in 
omejevanje razglašajo kot cilj. Samoupravni socialistični razvoj se kaže v zdravi 
rasti proizvajalnih sil in socialističnih samoupravnih odnosov, v trajni in po- 
stopni rasti osebnega in družbenega standarda, v odvisnosti od rezultatov dela. 
Vsaka druga pot, ki upošteva in izkorišča le kratkotrajne efekte, vodi v zaostritve 
in spopade, ki dodatno obremenjujejo objektivna nasprotja in protislovja naše 
socialistične družbe. 

5. Takšne okoliščine in prizadevanja so odločilno vplivale na usmeritev 
predloga družbenega plana razvoja Slovenije za razdobje 1971 1975. Pri raz- 
pravi in uresničevanju pa bi ne smeli izgubiti izpred oči osnovno usmeritev in 
najpomembnejše naloge. Zato želimo v uvodu poudariti zlasti naslednje. 

Med najpomembnejše faktorje razvoja postavljamo družbenoekonomski po- 
ložaj delovnega človeka, njegov dejanski samoupravni status in interes za raz- 
reševanje aktualnih družbenih nalog. To, z drugimi besedami, pomeni uveljaviti 
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ustavni položaj delovnih ljudi in delavskega razreda na različnih družbenih 
področjih in različnih ravneh. Tega ne bi smeli razumeti samo kot pogoj za 
razvoj samoupravnih socialističnih odnosov, ampak hkrati kot faktor in pogoj 
razvoja proizvajalnih sil. To je naša družbena praksa že potrdila. Vse bolj pa 
postaja to tudi spoznanje razvitega sveta. Sedaj je v teku velika družbena 
akcija zavestnih socialističnih sil, da spreminjamo preživelo prakso, da odprav- 
ljamo etatistično razreševanje družbenih problemov, da uveljavimo samoupravno 
in družbeno dogovarjanje in sporazumevanje med delovnimi ljudmi in druž- 
benimi^ subjekti samimi. Ta proces mora zlasti priti do izraza pri uresničevanju 
predloženega plana. Iskati je treba takšne družbene rešitve, ki bodo krepile 
omenjeno prakso in spodrezovale korenine etatističnim in administrativnim 
metodam. Samo družbena akcija v bazi pa ne bo rodila sadov. Vsestransko 
moramo spremeniti svojo vlogo tako, da družbenopolitične skupnosti, kot tudi 
drugi dejavniki v procesu družbene reprodukcije dobijo svoje mesto. Posebno 
mesto imajo ob tem interesne samoupravne skupnosti. Razvijati moramo inte- 
resno združevanje organizacij združenega dela doma in na enotnem jugo- 
slovanskem. trgu. Medrepubliško dogovarjanje in dogovarjanje med organiza- 
cijami v združenem delu pa bo lahko vse bolj zamenjalo federalni, pa tudi 
republiški centralizem in številne posege v gospodarstvo, v razvoj družbenih 
služb in v razvoj infrastrukture. Graditi moramo torej integralni samoupravni 
sistem. V družbeni praksi je to pot, ki lahko edina ponudi trajne in družbeno 
najracionalnejše in stabilne rešitve. Republika ima tu pomembno vlogo. Lahko 
s svojo usmeritvijo tak proces pospešuje, ali pa ga celo zavira. Zato je velikega 
pomena tudi celotna normativna dejavnost skupscine ter njenega izvršnega 
sveta. Prilagajanje obstoječe zakonodaje in nova dejavnost na osnovi ustavnih 
sprememb je sestavni del sedanjih naporov za razvoj takega socialističnega 
samoupravnega integralnega sistema. 

V uresničevanju teh nalog predlog plana sicer ni mogel prevzeti določenih 
značilnosti sedanjega obdobja, v katerem so še vedno precej močno prisotni 
elementi državnega usmerjanja na podlagi odtujenih sredstev, ki so posledica 
izvrševanja obveznosti, prevzetih od federacije ter zakonskih ukrepov, ki smo 
jih sprejeli v zadnjih letih. Prav gotovo pa pomeni veliko prelomnico že dejstvo, 
da smo se s tem planom odločili za radikalno omejitev nastajanja novih finanč- 
nih obveznosti za republiko, da smo zahtevali samoupravno združevanje kot 
osnovni) obliko uresničevanja skupnih potreb ter si tudi v zvezi z že sprejetimi 
ukrepi naložili nalogo njihovega postopnega nadomeščanja s samoupravnimi 
rešitvami. 

Posebno je pomembno, da bodo neposredni proizvajalci s sistemskimi re- 
šitvami že v tem obdobju neposredno odločali o celotnem presežku dela, kar 
pomeni, da bo delavski razred na načelih svobodne menjave dela odločilno 
vplival na vse tokove družbene reprodukcije, na racionalnejšo uporabo druž- 
benih sredstev in s tem tudi na učinkovitost družbenoekonomskega razvoja. 

Med odločilne faktorje razvoja ta plan postavlja znanje in usklajenost 
oziroma uravnoteženost razvoja. To ni slučajna usmeritev, temveč je izraz realnih 
možnosti in potreb Slovenije. To je usmeritev, ki izhaja iz znanstvene in tehno- 
loške revolucije. Zato predlog plana govori o uravnoteženem razvoju, o razvoju, 
ki ne sme podcenjevati dejavnosti, ki so predpogoj uspešnega in celovitega 
gospodarskega in družbena razvoja. 

Pri tem se zlasti ostro postavlja vprašanje, ali smo glede uveljavljanja 
znanja in znanosti dovolj dobro družbeno organizirani, ali je eksploatacija 
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znanstvenih spoznanj zadostna. Mnogo analiz in primerjav govori v prid tezi, da 
so naše znanstvene, kadrovske in tehnične kapacitete premalo izkoriščene. Velja 
pa poudariti tudi drugo stran, da je produktivnost in praktična aplikativnost 
celotnega znanstvenega in raziskovalnega potenciala manjša kot bi morala biti 
tudi glede na sedanjo opremljenost in številčnost tega kadra. Precejšen del 
strokovnjakov in kvalificiranih delavcev odhaja v tujino, doma pa je vse bolj 
očiten kadrovski deficit. Pri nekaterih poklicih je to še posebej očitno. Ustvariti 
moramo pogoje, da se čim več kadrov vrne. Razlogi odhajanja niso le materialne 
narave. Vse pogostejši so tudi drugi razlogi — zaprtost struktur, možnosti 
napredovanja in nadaljnje usposabljanje. 

Ne nazadnje pa bi bilo prav, da pred nekatere, ki zapuščajo domovino, 
postavimo vprašanje socialistične patriotične zavesti in odgovornosti. Družbena 
skupnost jim je omogočila, da so prišli včasih celo do najvišje izobrazbe in 
kvalifikacije. Brez obveznosti zapuščajo nekateri kolektive in znanstvene insti- 
tucije, v svojem najvitalnejšem obdobju ostajajo odsotni, družbi pa nekateri 
prepuščajo celo skrb za otroke in starše. Seveda moramo ta fenomen gledati 
realno. En del fluktuacije pomeni realnost sodobnega sveta, toda skrajnosti 
družba ne bi smela dovoliti, posamezniki pa so se dolžni odgovorneje obnašati 
do svoje socialistične domovine. 

Predlog plana upošteva in daje odgovore tudi na najpomembnejša struk- 
turalna neravnovesja. Teži za tem, da vzpostavimo realen in organski odnos 
med primarno, sekundarno in terciarno proizvodnjo. Enostranska terciarizacija 
je škodljiva, podcenjevanje proizvodnega dela in njegove konkurenčne sposob- 
nosti doma v Jugoslaviji in v mednarodni ekonomski menjavi pa lahko zavre 
skladen razvoj naše celotne družbe. 

Strukturne spremembe, kakor jih nakazuje plan, bodo šle predvsem v 
dveh smereh: 

1. V kvalitetne strukturne spremembe, ki nastajajo kot rezultat stopnje 
tehničnega in tehnološkega napredka, uspešnosti poslovanja in večje učinkovi- 
tosti naložb, modernizacije, gospodarnejšega izkoriščanja zmogljivosti, zaustav- 
ljanje nekaterih tendenc ekstenzivnega zaposlovanja, hitrejšega saniranja dela 
industrije z nizkimi dohodki, bistvenega izboljšanja strokovne usposobljenosti 
mladih generacij in kvalifikacijske strukture že zaposlenih, povečanje vloge 
raziskav v razvojnih in poslovnih odločitvah in spodbujanje izumiteljske de- 
javnosti ter racionalizatorskih pobud. Neodložljiva naloga za take kvalitetne 
spremembe je prav gotovo tudi hitrejši razvoj družbenega standarda v celoti. 

2. V materialne strukturne spremembe, na katere bodo zlasti močan vpliv 
imela prizadevanja in seveda tudi sistemske rešitve za odpravo deficita v devizni 
bilanci, za povečanje izvoza in substitucije uvoza ter pospeševanje drugih oblik 
gospodarskega sodelovanja s tujino ob izboljšanju njegove regionalne strukture. 

To bo zahtevalo intenzivnejše razvijanje in vključevanje v kooperacijska 
razmerja na celotnem jugoslovanskem prostoru ter združevanje delovnih organi- 
zacij na podlagi skupnih razvojnih programov, predvsem zaradi optimalizacije 
proizvodnje, kompltetiranja ponudbe in nastopanja z ustreznimi količinami na 
velikih tujih tržiščih. 

V takšne pogoje razvoja se bodo uspešno vključile tiste gospodarske orga- 
nizacije, ki bodo po sredstvih, kadrih, organizaciji in širini svojih poslovnih 
konceptov lahko nosilci kooperacije in integracije v naši gospodarski strukturi 
ter poslovno enakopravni partnerji tudi tujih firm. 
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V Sloveniji so v teku spodbudni procesi integracije in povezovanja doma, 
v jugoslovanskem in v mednarodnem prostoru, v katerih se postopno oblikujejo 
izrazitejši nosilci razvoja na novih družbenoekonomskih osnovah, ki temeljijo 
na samoupravnih odnosih z večjimi možnostmi sofinanciranja in skupnih naložb. 
Ti procesi nam bodo omogočili razreševanje tudi drugih nakopičenih struktu- 
ralnih problemov, izravnavanje energetske, surovinske in prehrambene bilance, 
zaostajanja na infrastrukturnem področju itd. 

Družbeni plan nakazuje hitrejše reševanje agrarnega vprašanja v Sloveniji, 
odnosov na področju kmetijske proizvodnje, ker bomo dosledneje izvajali po- 
litiko modernizacije in samoupravno vključevanje kmeta prek svojih organizacij 
in skupno z družbenim sektorjem v celoten socialističen razvoj. Posebej želim 
poudariti, da družbeni plan uveljavlja načelo policentričnega razvoja in racio- 
nalno alokacijo proizvajalnih sil, upoštevajoč pri tem zlasti problematiko manj 
razvitih območij in starih industrijskih središč. 

Motnje in težave, s katerimi se pri uresničevanju procesov in strukturalnih 
neravnovesij družbene reprodukcije soočamo, bodo v tekočih usmeritvah in v 
politiki prav gotovo terjale dosti napora, elastičnosti in enotnosti v akciji Vseh 
družbenih dejavnikov, da bi zagotovili smer strukturalnih sprememb. 

Končno, sprejemamo plan v pogojih, ko naš družbenoekonomski sistem še 
ni popolnoma dograjen. Nekatere njegove komponente so sicer že v precejšnji 
meri prisotne v gospodarskih tokovih. Z družbenim dogovarjanjem in samo- 
upravnim sporazumevanjem smo napravili prodor na tem področju: 

1. usmerja se delitev dohodka in osebnih dohodkov; 
2. osnovne sistemske rešitve na zunanjetrgovinskem in deviznem področju 

in 
3. v spodbujanju hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih področij 

in drugo. 
V letu 1973 bo potrebno napraviti odločnejši korak, da v praksi uveljavimo 

sistemske dogovore in zamenjamo nekatere prehodne rešitve s trajnimi. Hkrati 
pa pomeni uveljavljanje ustavnih določil v praksi in spremembe v političnem 
sistemu tisti dejavnik, ki bo zagotavljal odločilni vpliv neposrednih proizva- 
jalcev in samoupravne družbene baze na vse tokove, centre in ravni političnega 
ter ekonomskega odločanja. V takih pogojih lahko pričakujemo zoževanje se- 
danjih državnih intervencijskih posegov in odnose v družbi ter nemoteno re- 
produkcijo samoupravnega družbenega sistema. To bo hkrati osnova za dolgo- 
ročnost politike, socialno in družbenoekonomsko stabilnost in varnost. 

To je le nekaj ocen iz splošnih globalnih pogledov v razpravi o predlogu 
družbenega plana 1971—1975. Podrobnejšo utemeljitev pa bo posredoval tovariš 
Jože Novinšek. 

Predsednik Miran Goslar: Prosim, tovariš Novinšek. 

Jože Novinšek : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Glede na uvodne misli tovariša predsednika in širšo obrazložitev, ki sem jo dal 
že ob razp'ravi o osnutku družbenega plana v skupščini junija letos, se bom 
omejil v svojem krajšem izvajanju le na nekatere probleme v zvezi s pripravami 
plana in le na nekatere probleme razvojne politike v naslednjih letih. 

Takoj na začetku je treba poudariti, da je prvi dokument v planu, ki smo 
ga imenovali »predpostavke in cilji« nastal sicer že v maju 1970, da pa je vendar 
osnutek in predlog plana lahko bil — kot že rečeno — uspešno oblikovan in 

/ 
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obravnavan šele potem, ko je skupščina spomladi sprejela koncept dolgoročne 
razvojne usmeritve. Poleg tega je bilo to obdobje plana značilno zaradi globljih 
sprememb, ki jih prinašajo zlasti ustavne spremembe, okrepila pa se je tudi 
usmeritev na samoupravno razreševanje razvojnih problemov. Morda je pred- 
nost predloga plana v tem, da je moral upoštevati prelomne značilnosti današnje 
dobe in na njih graditi kvantitete in kvalitete te usmeritve predvidenega razvoja 
v naslednjih letih. 

Tudi številne pripombe in predlogi tako k osnutku plana in prav tako v 
času samega pripravljanja predloga plana, v zadnjih dneh pa še v odborih ter 
komisijah skupščine, odražajo predvsem željo, da v predlogu čim precizneje 
vgradimo spoznanja, usmeritve in naloge, ki pomenijo poglabljanje samouprav- 
nega sistema, uveljavljanje reformnih principov, reševanje strukturnih pro- 
blemov, usmeritve k celovitemu in skladnemu razvoju in podobno. 

Poleg mnogih že sprejetih programskih dokumentov, ki imajo za cilj za- 
vestno usmerjanje družbenoekonomskega razvoja in poleg mnogih programov 
samoupravnih nosilcev in občin naj bi tudi srednjeročni družbeni plan republike 
kot skupno dogovorjena politika in celovit program razvoja republike pred- 
stavljal v naslednjih letih eno od pomembnih osnov uspešnejšega delovanja 
tržnoplanskega koncepta socialističnega samoupravnega gospodarstva. Zlasti raz- 
voj v zadnjih letih nam je dal nekaj novih, tako dobrih kot slabih izkušenj, 
kako daleč lahko sega izključno delovanje tržnih zakonitosti in kje bi morala 
biti bolj prisotna organizirana družbena akcija predvsem na samoupravni osnovi. 

Poleg tega se v pogojih manjše nacionalne ekonomske skupnosti s pre- 
cejšnjo ostrino postavlja zahteva po skrajni učinkovitosti v koriščenju danih 
proizvodnih faktorjev in pa smotrnosti v usmerjanju in še zlasti v usklajevanju 
razpoložljivih sil in sredstev, da bi tudi ob višji stopnji razvitosti zadržali re- 
lativno visoko dinamiko rasti gospodarstva in življenjskega standarda. 

Značilnost srednjeročnega plana je, da daje vpogled tako v razvojno po- 
litiko kot celoto, kakor tudi dokaj širok pogled na razvoj posameznih področij 
v tej celoti. Poleg osnovnih usmeritev daje plan tudi bistvena kvantitativna 
razmerja, ki omogočajo večstransko presojo položaja, faktorjev in možnosti 
razvoja, zlasti na primer, reproduktivne sposobnosti gospodarstva, standarda 
delovnih ljudi, položaja in razvoja posameznih področij in splošne in skupne 
porabe in podobno. Tudi plan naj bi pomagal premagovati razne tendence 
izoliranega in parcialnega reševanja problemov razvoja posameznih področij, 
tendence, ki se ne ozirajo na celoto in druga področja ter ne upoštevajo, da so 
razvojni faktorji omejeni. 

Zlasti na področjih, kjer gre za urejanje skupnih širših interesov, mora biti 
prisotno vsaj okvirno bilanciranje in presoja po nekaterih narodnogospodarskih 
kriterijih. Licitiranje in izsiljevanje določenega materialnega položaja in večkrat 
zavestno opuščanje take presoje in proporcev družbenega plana ali tekočih 
dogovorjenih letnih bilančnih osnov in podobno, najbrž ni sprejemljivo za samo- 
upravni sistem in za koncept tržnoplanskega gospodarstva. Aktivna vloga druž- 
benega plana republike in prav tako družbenih planov občin bo odvisna od 
oblikovanja in izvajanja konkretnih — da rečemo akcijskih programov nosilcev 
— od družbenih dogovorov in od samoupravnih sporazumov in od smotrne 
opredelitve in izvedbe ukrepov ekonomske politike oziroma pogojev poslovanja 
s strani družbenopolitičnih skupnosti. Zaradi tega bo treba intenzivno razvijati 
sistem samoupravnega in družbenega planiranja in v tem okviru posvetiti več 
pozornosti, zlasti medsebojnemu usklajevanju programov oziroma planov. 
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Dovolite mi, da se ustavim ob nekaterih pomembnejših problemih pri- 
hodnjega razvoja. Tudi v naslednjih letih moramo zagotoviti relativno dinamičen 
razvoj gospodarstva, da bi dosegli nekaj nad 7% stopnjo rasti družbenega 
proizvoda. To bo zahtevalo še zlasti v prihodnjem letu večje in vsestranske 
napore kot so intenzivnejše koriščenje obstoječih kapacitet, hitrejša dograditev 
novih proizvodnih zmogljivosti, čimvečji izvoz, taka delitev dohodka, ki omogoča 
hitrejšo rast akumulacije, smiselna usmeritev razpoložljivih sredstev, koriščenje 
ugodnih tujih kreditov in naložb in zmanjšanje obremenitev gospodarstva. V 
pogojih stabilnejših gospodarskih gibanj in večjega ravnotežja na tržišču bodo 
potekali v organizacijah združenega dela procesi racionalnejše zaposlitve. Po 
drugi strani pa bi morali zaradi boljšega koriščenja kapacitet in izgradnje novih 
kapacitet zagotoviti v naslednjih letih približno 2°/o rast zaposlenosti. V tem 
okviru pa bo omogočal vpliv vseh strokovno usposobljenih, novih generacij 
mladine, letno rast zaposlenosti le za okoli 1,5%. Takšne globalne potrebe in 
možnosti zaposlovanja pomenijo preusmeritev od dokaj ekstenzivnega zapo- 
slovanja v zadnjih letih. 

Vemo, da se že v sedanjem času srečujemo s problemom občutnega po- 
manjkanja delavcev, zlasti v nekaterih regijah in gospodarskih ter drugih 
področjih ter s pomembnim številom nezasedenih delovnih mest. Tudi ta pojav, 
ki že dalj časa povzroča gospodarske težave, kaže prav tako na nujnost inten- 
zivne usmeritve, na modernizacijo, avtomatizacijo in boljšo organiziranost na 
vseh področjih, kar je tudi osnovna usmeritev tega plana. Le dinamična rast 
gospodarstva in kvalitetni procesi znotraj gospodarstva omogočajo dinamizi- 
ranje razširjene reprodukcije, rast življenjskega standarda in boljše pokrivanje 
mnogih skupnih in splošnih potreb, zlasti še izvajanje nalog socialnega pro- 
grama, izobraževanja in drugih družbenih dejavnosti, pomembnih za razvoj 
družbenega standarda. 

Kot sem že omenil, bi moral biti tudi v naslednjih letih bistveni faktor rasti 
gospodarstva izvoz blaga in storitev, in prav tako nadaljnje gospodarsko po- 
vezovanje na enotnem jugoslovanskem tržišču. Orientacija, da dosežemo 1975. 
leta 30% delež izvoza blaga in storitev v družbenem proizvodu, pomeni ne le 
visoko stopnjo vključitve v mednarodno delitev dela, temveč tudi potrebo po 
širšem in intenzivnem sprejemanju sodobnih standardov, tehnologije, produk- 
tivnosti, prilagajanja trgu in podobno. Pri vsem tem pa bo odločilno za ekonom- 
ski učinek te menjave, koliko svoje kreacije in koliko svojega živega in minu- 
lega dela bomo vgradili v proizvode menjave. Tudi boljša regionalna struktura 
menjave in napori za trajno in ekonomsko racionalno prisotnost na mnogih 
tržiščih bodo omogočili stabilni vpliv menjave na gospodarsko rast. V tem 
okviru velja menjavi z deželami v razvoj kot novo razvijajočim se tržiščem 
posvetiti vso pozornost. , 

V srednjeročnem planu se računa z delovanjem mnogih kvalitetnih fak- 
torjev, ki pa so pogojeni z relativno stabilnejšim uravnoteženim gospodarskim 
razvojem v naslednjih letih. V zvezi s slednjim pa so pomembni zlasti: orien- 
tacija na intenzifikacijo proizvodnje in takšne kvalitete investicijskih odločitev, 
ki računajo z visoko produktivnostjo dela in poslovanjem v zaostrenih konku- 
renčnih tržnih pogojih. Dalje, krepitev ekonomskega interesa za samoupravno 
koncentracijo družbenih sredstev ter večje varčevanje v organizacijah združe- 
nega dela kot pri prebivalstvu, ker je pomemben pogoj, da bi lahko vzdrževali 
relativno visok potrebni nivo investicij. In nadalje, usklajevanje in vzdrževanje 
določene skladnosti v delitvi družbenega proizvoda med posameznimi oblikami 
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potrošnje, med globalno ponudbo in povpraševanjem na tržišču, med posamez- 
nimi družbenimi področji in podobno. Vse to pa je hkrati pomemben faktor 
gospodarske rasti. 

Lahko rečemo, da bo odločna usmeritev k stabilizaciji, ki naj bi dala 
pomembne rezultate že v letu 1973, skrajšala obdobje prehoda in približala 
uresničevanje nekaterih ciljev in nalog plana. Od uspešnosti stabilizacije zavisi 
ali bomo lahko dosegli predvideno dinamiko ustvarjanja potrebnih materialnih 
pogojev na posameznih področjih. Ob nezadostnih rezultatih bi se utegnilo 
uresničevanje dela nalog zavleči v začetek naslednjega 5-letja. Zato imajo pred- 
nost stabilizacijski ukrepi in razreševanje tistih razvojnih nalog, ki prispevajo 
k hitrejši rasti gospodarstva, k večjemu ravnotežju in tiste potrebne priprave 
za dolgoročne naloge, katerih izostanek bi lahko povzročil zaostajanje v razvoju 
v neposrednem obdobju po letu 1975. 

Plan je v svojih osnovnih proporcih in usmeritvah konsistenten ter stabi- 
lizacijski. V projekcijah so upoštevani kratkoročni elementi in stabilizacijski 
ukrepi, še zlasti pa so upoštevani tisti faktorji rasti in delitve ter strukturne 
spremembe, ki imajo dolgoročnejši stabilizacijski pomen. Na teh osnovah so 
opredeljeni tudi osnovni cilji plana, kakor tudi smernice na posameznih pod- 
ročjih. Cim prej bi morali preseči sedanje zaostajanje v rasti življenjskega 
standarda in odvisno od dosežene stabilizacije preiti v uresničevanje pomembne 
razvojne usmeritve tega plana, to je, da se gibljejo realni osebni dohodki po 
zaposlenem v skladu s produktivnostjo dela. 

S tem povezano pa bi morali prav tako uresničiti ob višjem nivoju poprečnih 
osebnih dohodkov tudi primerno diferenciacijo glede na dosežene proizvodne 
in poslovne rezultate, zlasti pa še glede na kreativni doprinos k tem rezultatom. 
Dinamična rast osebnih dohodkov je ozko povezana z uspehi stabilizacije in z 
možnostmi, da se v stabilnih pogojih, zlasti prek varčevanja delovnih ljudi 
pritegne znaten del že razdeljenih sredstev za razširjeno reprodukcijo ter skupaj 
s prilivom tujih sredstev in seveda z akumulacijo organizacij združenega dela 
kot osnovnim virom, zagotavlja predviden delež materialnih naložb v delitvi 
družbenega proizvoda ali celo postopno povečevanje zlasti še po leto 1975. 

Ce vemo, da predstavljajo sredstva raznih oblik drobnega varčevanja v 
razvitih industrijskih deželah tudi Vs vseh virov za naložbe v gospodarstvu, in 
dalje, da je predpostavka našega razvoja čimprejšnji prehod od sedanje stag- 
nacije dohodkov in standarda k hitrejšemu zmanjševanju razlik s konkurenč- 
nimi ekonomijami, potem tudi ne moremo računati z bistvenim relativnim 
povečanjem akumulacije v osnovni delitvi dohodka. Predpostavka takih pre- 
mikov pa so seveda samo trajni stabilni pogoji razvoja. 

Plan ugotavlja na več področjih materialne disproporce, ki so nastajali v 
preteklem razvoju in bi se zaostrili, če bi izostala odločna družbena akcija 
seveda, predvsem na samoupravnih osnovah, to je z usklajevanjem in zdru- 
ževanjem sil ter sredstev za njihovo hitrejšo razreševanje. To so problemi v 
zvezi z devizno bilanco Slovenije, infrastrukturo, energetiko, surovinsko oskrbo, 
agrarno proizvodnjo, proizvodnjo lesa, oskrbo z gradbenimi materiali itd. Ti 
disproporci pa niso značilni le za razvoj naše republike, temveč se odražajo 
sicer v različni teži in smereh tudi v drugih republikah in so rešitve pogosto 
v skupnem interesu. Razumljivo je, da so to v veliki meri dolgoročnejši proble- 
mi razvoja, ki jih ni mogoče razreševati na hitro in dosegati spektakularne 
premike. Prav gotovo pa je pomembno, da je plan za ta področja nakazal 
probleme in opredelil odločne orientacije za reševanje. 
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Mnoge od teh problemov ne bomo mogli reševati samo v okviru Slovenije, 
temveč tudi z raznimi oblikami samoupravnega in poslovnega povezovanja z 
drugimi nosilci razvoja v Jugoslaviji, nekatere probleme pa tudi z družbenimi 
dogovori na ravni federacije. Mnogo od tega je že opravljeno s sprejetjem 
zveznega družbenega plana ter z usklajevanjem stališč okoli razvoja gospodar- 
skega sistema. Nekatera pomembna razvojna vprašanja pa bo treba na teh 
osnovah z dogovori še reševati, kot so na primer koncept dolgoročne razvojne 
politike v agraru in s tem povezano sporazumevanje za konkretne rešitve, ki 
naj omogočijo večjo in stabilno proizvodnjo, dalje nekatere skupne razvojne 
poteze na področju energetike, prometne politike, glede surovin, izvoza opreme, 
blagovnih rezerv in še druge. Marsikaj bo mogoče natančneje opredeliti in 
pričeti reševati, ko bo pripravljen dolgoročni koncept ekonomskega razvoja 
Jugoslavije, glavne priprave zanj pa bodo potekale v prihodnjem letu. 

Četudi je potrebno intenzivno razreševanje vprašanj infrastrukture, bazične 
industrije, kmetijstva in podobno, pa moramo vendar paziti, da ne odpiramo, 
zlasti še v letu 1973, preširoke fronte, ki bi bila izven naših materialnih možnosti 
in bi omejevala druga nujna vlaganja, ki s svojimi učinki in vplivom na iz- 
koriščanje ali dopolnjevanje obstoječega proizvodnega potenciala vodijo k boljši 
optimalizaciji razvoja. 

Povečana, vendar nujna usmeritev v naslednjih letih na večja vlaganja 
v infrastrukturo, v nekatere druge bazične objekte, kakor predvideva ta plan, 
bo sicer prehodno vodila k poslabšanju globalnega kapitalnega koeficienta, 
vendar gre pri tem za pogoje razvoja, ki so seveda zahtevnejši in na višji stopnji 
naše razvitosti. Poleg tega pa usmeritev na kapitalno zahtevnejša delovna mesta 
na vseh širših področjih gospodarstva, gledano dolgoročno, prav tako vpliva na 
globalni kapitalni koeficient. Ali enostavneje, usmeritev na večje naložbe po 
delovnem mestu in druge širše pogoje proizvodnje, ob relativno majhnem do- 
hodku, merjenem na te naložbe, pri tem pa ob bistveno večjem dohodku po 
zaposlenem, bo vse bolj terjalo večji obseg vlaganj, smotrnost in učinkovitost 
teh naložb in nenazadnje več strokovno usposobljenih delavcev. 

V strukturi investicijskih vlaganj predvideva plan pomembne premike, 
zlasti še, če upoštevamo, da gre za krajše razdobje, in bodo prišle nekatere 
usmeritve v vlaganjih do izraza šele po letu 1975. Industrija povečuje v tem 
5-letnem obdobju svoj delež v skupnih investicijah gospodarstva v osnovna 
sredstva nasproti 5-letnemu obdobju, v manjši meri kmetijstvo in gostinstvo, 
nekoliko pa zmanjšuje ta delež trgovina. 

V okviru vseh neproizvodnih področij lahko ugotavljamo zboljšanje struk- 
ture vlaganj, ki odraža potrebe intenzivnejšega povezovanja interesov proiz- 
vodnje, trgovine, storitvenih in drugih dejavnosti. Investicijske usmeritve v 
planu, ki bodo uresničene v tem petletju, so v veliki meri že sprejete s programi 
organizacij združenega dela. Velik del že sprejetih investicij pa bo potekal tudi 
v obdobju po letu 1975. 

Nekatere premike, ki so poudarjeni v planu, bodo morali samoupravni no- 
silci, njihove poslovne banke, še akceptirati in doseči potrebne usmeritve ter 
v združevanje sredstev. Zlasti bo pomembno hitrejše povečevanje nekaterih 
proizvodnih zmogljivosti, katerih izpad lahko povzroči težja materialna ne- 
skladja na tržišču ali pa zavre splošen razvoj, kot na primer razvijanje nekaterih 
gradbenih materialov in storitev, lesne surovine in usklajevanje s predelovalnimi 
kapacitetami, kmetijska proizvodnja, nekateri kemični in metalurški proizvodi, 
energija in tako dalje. Ob bolj stabilnih pogojih in ob večjem ravnotežju na 



24. seja 225 

tržišču lahko predvidevamo, da bodo podane boljše osnove za oblikovanje skup- 
nih programov samoupravnih nosilcev za združevanje sredstev, za integracije 
in za razne oblike dolgoročnega poslovnega sodelovanja. 

V prihodnjih letih moramo doseči večje spremembe v strukturi vlaganj s 
tem, da bi hitreje povečevali vlaganja v osnovna sredstva in povečali lastna 
obratna sredstva v gospodarstvu. Stabilnejši pogoji bodo omogočali in terjali, 
na eni strani, večjo racionalizacijo zalog v proizvodnji in s posredovanjem 
trgovine hitrejše premike proizvodov, na tržišču pa na drugi strani, bistveno 
boljšo ponudbo in založenost. V zvezi s temi značilnimi premiki moram omeniti 
še 3,5l0/o rezervo, ki smo jo v planu predvideli v naslednjih letih v okviru 
strukture končne porabe oziroma delitve družbenega proizvoda. Ta bo v pred- 
videnih pogojih razvoja v naslednjih letih nujna, zlasti za večje kreditiranje 
prodaje, predvsem trajnih dobrin in opreme na tržišču izven Slovenije, za razna 
skupna vlaganja, finančne in devizne rezerve in seveda večjo likvidnost. To je 
ob orientaciji tega plana na visoko blagovno menjavo in gospodarsko sodelo- 
vanje s partnerji izven Slovenije vsekakor umestna komponenta v celotnem 
modelu končne porabe. 

V delitvi družbenega proizvoda bodo v tem obdobju v naslednjih letih, če 
resumiram, predvidoma doseženi nekateri strukturni premiki, ki se bodo odrazili 
zlasti v naslednjem: 

V postopnem prehajanju k skladni rasti realnih osebnih dohodkov in pro- 
duktivnosti dela, nižji rasti osebne potrošnje v korist večjega družbenega stan- 
darda, povečanje deleža gospodarskih in drugih razvojnih naložb v družbenem 
proizvodu, in sicer za dva poena več nasproti preteklemu petletju in postopno 
povečanja vlaganj v osnovna sredstva, ob relativno manjši rasti zalog proti 
kraju tega petletja. 

Pomembna usmeritev je v planu na izboljšanje položaja delovnih organi- 
zacij v delitvi dohodka, ki naj omogoči povečanje deleža samofinanciranja ter 
krepitev reprodukcijske sposobnosti gospodarstva. Z zmanjšanjem družbenih 
dajatev, ki imajo značaj odtujevanja sredstev od temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela, se bo delež gospodarstva ob delitvi dohodka, gledano v celoti, 
predvidoma povečal za okoli 5'% v nasprotju z letom 1970. Takšnim premikom 
v delitvi so deloma že prispevali ukrepi za razbremenitev gospodarstva v prvih 
dveh letih, občutnejša razbremenitev pa bo izvršena v letu 1973, dogovorjena 
zaradi lažjega premagovanja težav v gospodarstvu v zvezi s stabilizacijskimi 
ukrepi. Dolgoročnejši vpliv pa bodo imele seveda tudi spremembe davčnega 
sistema, prenašanje znatnega dela obveznosti na bruto osebne dohodke oziroma 
prerazdelitev porabe teh dohodkov v korist financiranja družbenega standarda. 

Politika razvoja, predvidena v planu, je globalno zbilansirana s sredstvi, ki 
bodo razpoložljiva v tem razdobju ob predvideni gospodarski rasti. Seveda pa 
bo nujno združevanje sredstev za posamezne namene, predvsem s samoupravnim 
združevanjem, z družbenimi posegi pa le tam, kjer gre za širše razvojne smotre 
in je nujno stimulirati procese v želeni smeri. Poudariti je treba, da je pred- 
videni obseg finančnih intervencij opredeljen že skoraj v celoti s sprejetimi 
zakonskimi ukrepi. Stabilizacijski napori, zlasti še v letu 1973, pa bodo terjali 
zelo selektiven pristop in še bolj intenzivne napore za premik na samoupravno 
razreševanje širših razvojnih problemov. 

Večji manevrski prostor obstaja na nekaterih drugih sistemskih področjih, 
zlasti v politiki cen, politiki carinske zaščite, kreditno-monetarni politiki, za kar 
so v planu dane tiste usmeritve, ki jih je bilo mogoče v okviru sedaj predvidenih 
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materialnih možnosti opredeliti, konkretizacija v obliki ustreznih ukrepov pa 
bo prišla do izraza zlasti pri oblikovanju vsakoletnih ekonomskih usmeritev 
in z aktivnim sodelovanjem republike pri oblikovanju ekonomskopolitičnih 
usmeritev ter ukrepov na ravni federacije. 

Srednjeročni plan razrvoja je, da se izrazim bolj slikovito, plan s 1000 nu- 
meričnimi ali drugače izraženimi predvidevanji, usmeritvami, nalogami in pro- 
porci. Vsi so v določeni medsebojni povezanosti, odvisnosti in pogojenosti. Reali- 
zacija mnogih od teh bo zahtevala velik napor, zavestno povezovanje sil in 
sredstev. 

Zaradi ilustracije njihove teže, naj jih naštejem samo nekaj: gospodarska 
rast, vlagati v potrošnjo, doseči 29% delež investicij v družbenem proizvodu 
oziroma vložiti v tem petletju okoli 5500 starih milijard, investicij, doseči 75i0/o 
delež produktivnosti v rasti družbenega proizvoda v naslednjih letih, doseči 
6% rast življenjskega standarda, povečati proizvodnjo cementa od 560 000 ton 
na 1,2 milijona ton, pridelek koruze od 130 na 200 000 ton, povečati sečnjo od 2,9 
na- 3,5 milijona m8, zgraditi čez 9,0 km novih modernih cest in jih okoli 400 km 
modernizirati, graditi v petletju 10 000 sedežev v srednjem in strokovnem po- 
klicnem šolstvu, 3000 internatskih ležišč, zgraditi 55 000 novih stanovanj in tako 
dalje. 

Za takšnimi in seveda še mnogimi drugimi nalogami bodo konkretni nosilci, 
akcijski programi, sodelovanje in predvsem napori. Od dobre organiziranosti in 
aktivnosti samoupravnih nosilcev pa bo predvsem odvisna uresničitev tega 
plana. 

Na koncu naj še poudarim, da smo v javni razpravi, v razpravi v tej skup- 
ščini ob osnutku plana, v veliki meri že opredelili tako načelna kot tudi kon- 
kretna stališča glede skupne razvojne politike Slovenije v naslednjih letih. 
Predlog plana v največji možni meri upošteva dane pripombe, zato bi se morali 
v tej razpravi verjetno osredotočiti predvsem na konkretne dopolnitve smernic 
plana, kolikor je še potrebno usklajevanje stališč oziroma preciziranje po- 
sameznih formulacij. Hvala lepa! 

Predsedujoči Miran Goslar: Besedo ima Tone Tribušon, podpredsed- 
nik izvršnega sveta. 

Tone Tribušon: Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet vam je 
8. novembra t. 1. predložil poročilo o družbenoekonomski politiki v letošnjem 
letu in o njenih >Qsnovah ter usmeritvah v prihodnjem letu. Republiški in enotni 
zbor delovnih skupnosti sta poročilo sprejela in s tem dala potrebno osnovo za 
izdelavo dokumenta o družbenoekonomski politiki za prihodnje leto. Tako danes 
prihajamo pred vas s smernicami družbenoekonomske politike in razvoja SR 
Slovenije ter neposrednih nalog v letu 1973. 

Naša naloga danes je, da skupaj ocenimo, ali bomo s temi smernicami 
uresničili osnovno usmeritev, ki smo jo pred dobrim mesecem in pol sprejeli, 
upoštevaje take naloge, ki izvirajo iz sedanjega stanja kot tudi usmeritve iz 
srednjeročnega plana, ki ga pravkar sprejemamo. 

Čeprav je bilo zlasti v skupščinskih odborih izraženo splošno mnenje, da ne 
gre več izgubljati moči okrog analize stanja in o vzrokih zanj — s čimer se 
seveda strinjamo — je pri tem vendarle potrebno odgovoriti na vprašanje, ali so 
se od začetka novembra do konca leta pojavile nove bistvene okoliščine, ki bi 
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zahtevale spremembo tedaj sprejete osnovne usmeritve. Na to vprašanje lahko 
odgovorimo takole: 

Gospodarska gibanja v zadnjem času kažejo, da se tedaj ugotovljene težnje 
nadaljujejo — kar velja za močno navzočnost inflacijskih teženj in za slabitev 
ritma industrijske proizvodnje. 

Stanje likvidnosti gospodarstva z zaostrenimi problemi obsega nelikvidnosti, 
še vedno nezadostna oskrbljenost s surovinami in reprodukcijskimi materiali, 
prevelika poraba v državi in usihajoča spodbuda izvoza, so činitelji, ki opre- 
deljujejo sedanja splošna gospodarska gibanja. Osnovne težnje in problemi, 
s katerimi stopamo v leto 1973, so taki, kot smo jih že ugotovili. Enako velja 
za področje samoupravnih družbenih odnosov. 

To pomeni, da osnovne usmeritve v družbenoekonomski politiki za leto 
1973, ki smo jih sprejeli, morajo ostati v veljavi. Te pa so naslednje: 

— odločna krepitev socialističnih samoupravnih in družbenoekonomskih 
odnosov z uveljavljanjem ustavnih dopolnil in večanjem materialne osnove 
samoupravljanja, ki naj zagotovijo odločujoč vpliv delavcev v združenem delu na 
celoten proces družbene reprodukcije; 

— odločna usmeritev na stabilizacijo in krepitev akumulacijske sposobnosti 
gospodarstva, kar zahteva optimalno povečanje proizvodnje in omejevanja 
porabe, ob postopnem in doslednem odpravljanju nakopičenih finančnih in 
materialnih neskladij. Težišče ne bi smelo biti zgolj na omejevalnih ukrepih, 
temveč v isti meri na zagotavljanju dinamične rasti gospodarstva; 

— v tem okviru je treba nadaljevati z izpolnjevanjem akcijskega programa 
na področju socialne politike, kamor sodi predvsem odpravljanje neupravičenih 
socialnih razlik, ki ne izvirajo iz dela in njihovih vzrokov. 

Z usmeritvijo k večji stabilizaciji bodo pogoji gospodarjenja v letu 1973 
bolj zaostreni, kar bi utegnilo vplivati brez dodatnih ukrepov tudi na stopnjo 
gospodarske rasti. Zaradi tega je potrebna tudi večja aktivnost vseh subjektov 
gospodarjenja znotraj delovnih organizacij samih za optimalno rast proizvodnje 
in aktiviranje vseh notranjih rezerv. V vsaki delovni organizaciji je potrebno 
izdelati podrobne programe zmanjševanja stroškov. 

Bitka za varčevanje, za večjo proizvodnjo in za večjo akumulacijo mora 
zajeti vse družbene strukture. Delovne organizacije morajo vlagati večje napore 
za rast delovne storilnosti in s tem za boljši izkoristek obstoječih proizvodnih 
zmogljivosti ter za izboljšanje kvalifikacijske strukture zaposlenih. 

Pomembnejše mesto v organizacijah združenega dela je treba dati boljši in 
racionalnejši organizaciji poslovanja ter modernizaciji proizvodnje. Le tako bo 
mogoče doseči potrebne učinke stabilizacije in zagotoviti že dosežen življenjski 
standard in ga v okviru možnosti nekoliko povečati. 

Tudi družbenopolitične skupnosti bodo sprejele neposredne ukrepe, da bi 
pospešile učinkovitost prizadevanj delovnih organizacij. Nominalni obseg davkov 
in prispevkov delovnih skupnosti naj bi v celoti rastel bistveno počasneje od 
rasti celotnega dohodka delovnih organizacij. 

Za usklajevanje porabe z materialnimi možnostmi moramo v delitvi druž- 
benega proizvoda uveljaviti naslednja načela: nominalni osebni dohodki morajo 
rasti počasneje od nominalnega dohodka, realni osebni dohodki pa počasneje 
kot delovna storilnost; nominalni porast vseh sredstev za osebno, splošno in 
skupno porabo, mora biti manjši od nominalne rasti družbenega proizvoda; 
prednost ima poravnava dospelih obveznosti, kritje morebitnih podražitev 
investicij in sanacija drugih vzrokov nestabilnosti; povečati je treba delež 
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investicijskih vlaganj v strukturi skupne končne porabe ter izboljšati strukturo 
vlaganj v skladu z zasnovo srednjeročnega plana SR Slovenije in Socialistične 
federativne republike Jugoslavije. 

Pri omejevanju porabe na področju družbenih dejavnosti bo treba težiti za 
tem, da se ne poveča neravnovesje med tako imenovano gospodarsko in negospo- 
darsko sfero. Hkrati bo potrebno v okviru dogovorjenih globalnih proporcev 
porabe na posameznih področjih doseči družbeni dogovor o prioritetnih nalogah 
oziroma možnih začasnih omejitvah v primerih, če bo šlo za nujno odložitev 
zakonskih obveznosti. 

Uresničitev stabilizacije, ni mogoče doseči brez določenih odrekanj, pri čemer 
je najpomembneje, da dosežemo čimbolj enakomerno porazdelitev bremen. 

Za tako usmeritev smo se dogovorili tudi v okviru Jugoslavije. Svoj odraz 
pa je dobila v predlogu resolucije o osnovah politike družbenoekonomskega 
razvoja v letu 1973, ki ga zvezna skupščina te dni sprejema. Na tem jugo- 
slovanskem okviru družbenoekonomske politike se ne bi zadrževal, ker je znan 
in je že dalj časa v razpravi. Zadržal pa bi se na naši resoluciji oziroma smer- 
nicah, predvsem pa pri bistvenih nalogah, ki jih moramo začrtati in izpolniti 
mi, v Socialistični republiki Sloveniji, da bi lahko v največji možni meri pri- 
spevali k uresničenju skupnih ciljev stabilizacije. 

Pri vseh teh nalogah izhajamo iz popolnoma določene ugotovitve 0 osnovni 
posebnosti našega sedanjega položaja. V preteklem letu smo dosegli določen 
uspeh na tako imenovani zunanji fronti. Imamo prek 800 milijonov dolarjev 
deviznih rezerv — lani smo jih imeli 300 milijonov. Ob tem nam je uspelo 
zmanjšati kratkoročne kredite za okrog 100 milijonov dolarjev. To so seveda 
ugodna gibanja, kar nam priznavajo tudi v svetu, žal pa je položaj pri nas 
doma manj ugoden. Zato je sedaj naša osnovna naloga, da se skupaj lotimo 
urejanja domačih razmer, ki jih opredeljujejo slabljenje stopnje rasti, slabljenje 
izvozne orientacije, tendence vzdrževanja in krepitev visoke stopnje inflacije, 
visoka poraba in neurejeno stanje v denarno-blagovnih odnosih na trgu in 
visoki finančni primanjkljaji. 

Tako stanje moramo odločno in čimprej odpraviti s sočasnim delovanjem 
na vzroke, da preprečimo njegovo reprodukcijo in da saniramo to, kar je doslej 
nastalo. Pot, ki je nakazana v ciljih in nalogah, vodi v tej smeri, ker kombinira 
dolgoročnejše sistemske in strukturalne rešitve s kratkoročnejšimi akcijami. S 
tega stališča je predlog družbenoekonomske politike celovit in se ne omejuje, 
kot smo to često delali, na delno rešitev ali enostavno na bilansiranje sredstev. 
Zato torej postavljamo med seboj povezane cilje in iz njih izhajajoče naloge. 

Krepitev socialističnih samoupravnih odnosov in materialne osnove samo- 
upravljanja. Slišati je še vedno pripombe, kaj ima ta naloga opraviti s stabi- 
lizacijo. Dosedanja praksa pa nam je pokazala, da je to eden od osnovnih 
pogojev za doseganje ciljev stabilizacije, čeprav je druga plat resnice tudi ta, 
da je razvoj teh odnosov uspešnejši v razmerah stabilnega in uravnoteženega 
gospodarskega razvoja. 

Ne moremo si predstavljati stabilizacije, če delovni ljudje ne bodo imeli 
odločilnega vpliva na celoten tok družbenoekonomskega razvoja, od temeljnih 
organizacij združenega dela do njihovih integracij, do energetike, trgovine, 
bank in samoupravnih interesnih skupnosti. Temu danes ni tako, ali vsaj to ni 
pretežno tako, zato prihaja do premajhne ustvarjalne pobude delovnih ljudi, do 
nepovezanosti zadovoljevanja tekočih in razvojnih potreb, do neskladnosti v 
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razvoju, pa tudi do neučinkovitosti v izpolnjevanju naših načrtov in do ne- 
racionalnega trošenja sredstev. 

Od tod izvira program delovanja na tem področju, kot je poslan v smer- 
nicah, pri čemer gre določneje med drugim za naslednje: 

Oblikovati temeljne organizacije združenega dela, pospešiti integracijske 
procese v gospodarstvu in družbenih dejavnostih, elektrogospodarstvo postaviti 
tako, da bo postalo sestavni del gospodarstva, kjer bo osnovna skrb za razširjeno 
reprodukcijo slonela na sporazumni koncentraciji sredstev zainteresiranih in ne 
z odloki države. V tem smislu je v pripravi tudi nov zakon o elektrogospo- 
darstvu. 

Za'četi je treba proces pretvarjanja bank v instrument gospodarstva, kot je 
to storjeno v Ljubljanski banki, razširiti to na ostale banke, povezati proizvodnjo 
in trgovino, da bosta skupaj odločali o ustvarjenem dohodku. Odnose v zavaro- 
valstvu, v stanovanjskih podjetjih in skladih je treba spremeniti v smislu 
ustavnih amandmajev. 

Z vsemi sistemskimi spremembami in pri oblikovanju tekoče ekonomske 
politike moramo zagotoviti na vseh ravneh takšna delitvena razmerja celotnega 
dohodka in presežka dela, ki bodo povečevala delež združenega dela v delitvi 
in s tem krepila vpliv delavskega razreda na celoten družbenoekonomski razvoj. 

Z institucionalnimi rešitvami, od samoupravnih dogovorov do ustreznih 
predpisov, kakor tudi s političnim delom moramo uveljaviti vse tiste oblike 
delovanja samoupravnih interesnih skupnosti, ki pomenijo podružbljanje teh 
področij in enakopravno odgovornost vseh, ki sodelujejo v upravljanju samo- 
upravnih interesnih skupnosti za njihovo politiko in financiranje. 

V okviru danih možnosti moramo že sedaj predvideti predloge takšnih re- 
šitev, ki bodo omogočile uvajanje delegatskega sistema na teh področjih. 

Okrepiti moramo sodelovanje in soodgovornost republike za oblikovanje in 
izvajanje splošne jugoslovanske politike ter delo republiških organov usmeriti 
v trajno ustvarjalno sodelovanje pri določanju skupne politike z medrepubliškim 
dogovarjanjem in sporazumevanjem. Pri tem pa moramo zagotoviti širši vpliv 
in odgovornost družbenih in gospodarskih dejavnikov za oblikovanje republiških 
stališč. 

Odločna usmeritev k stabilizaciji. Osnovne materialne okvire razvojne poli- 
tike za leto 1973, s katerimi naj bi zagotovili uspešno uresničevanje zastavljenih 
ciljev in nalog, izražajo naslednje okvirne stopnje rasti: indeksi 1972/73: 

Družbeni proizvod celotnega gospodarstva realno 6,5, nominalno 18. Indu- 
strijska proizvodnja 8, izvoz blaga in storitev 13, zaposlenost v. družbenem sek- 
torju 2, produktivnost v družbenem sektorju 4, sklad osebnih dohodkov 14, realni 
osebni dohodek na zaposlenega 0. To pomeni, da gospodarske stabilizacije ni 
mogoče doseči, če ne delujemo v več smereh hkrati in če tem prizadevanjem 
ne podredimo vseh ostalih načrtov in želja. Naše delovanje se mora torej odvijati 
v naslednjih smereh: 

a) vzdrževanje primerne stopnje rasti, predvsem z izvozom; 
b) ustvarjanje pogojev za postopno zmanjšanje inflacije in čim hitrejšo 

odpravo nelikvidnosti; 
c) ustvarjanje pogojev za reševanje nekaterih strukturnih problemov. 
To je mogoče doseči le s povečevanjem akumulativne sposobnosti gospodar- 

stva, kar zagotavljamo tako, da se: 
— veča produktivnost in zmanjšujejo stroški v gospodarstvu samem; 
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— nominalno gibljejo osebni dohodki, davki in prispevki ter druge zakonske 
in pogodbene obveznosti bistveno počasneje kot raste nominalni družbeni 
proizvod; 

— da družbenopolitične skupnosti in ostali nosilci sredstev izpolnjujejo ob- 
veznosti do gospodarstva, 

— da se podvzemajo drugi ukrepi, zlasti v kreditno-monetarni politiki, zu- 
nanjetrgovinski in devizni politiki, v politiki plačilne bilance, z eno besedo 
ukrepi anticiklične politike. 

Prav to pa je prišlo do izraza v vseh nalogah, ki so začrtane v smernicah 
in programu uresničevanja zastavljenih ciljev. 

Pri tem moramo ugotoviti, da se bitka za stabilizacijo vodi prek priza- 
devanj za odpravo sedanjih finančnih neravnovesij in vzrokov zanje, prek 
uveljavljanja predpisov o nelikvidnosti kot sintetičnem kazalcu neurejenosti 
in težav. 

Pri tem gre za naslednje: 
a) na nov način se definira dohodek organizacij združenega dela z name- 

nom, da moramo deliti samo to, kar predstavlja realen dohodek, ne pa dohodek, 
ki je deloma izmišljen (zaradi nestvarnega vrednotenja zalog, ali dohodek, ki 
izhaja iz prodaje kupcev, ki niso sposobni plačati, ipd.); 

b) pokriti se morajo izgube: v prihodnje delovne organizacije ne morejo 
računati na državo, da bi njej predlagale račune; 

c) po predpisih in določenem programu morajo organizacije združenega 
dela zagotoviti trajna obratna sredstva za normalno poslovanje in tudi za 
povečanje proizvodnje; 

d) investicijski ciklus je treba zmanjšati, prekoračitve investicij pa morajo 
pokrivati investitorji. 

Vsega tega organizacije združenega dela v gospodarstvu same ne zmorejo, 
zato mora teči usklađena akcija vseh udeležencev v družbeni reprodukciji, da 
se ti nakopičeni problemi v čim krajšem času rešijo. 

V naši republiki že vse leto tečejo nekatere akcije za reševanje teh proble- 
mov: 

1. SR Slovenija (družbenopolitične skupnosti in vsi faktorji izven gospodar- 
stva) je poravnala svoje dolgove gospodarstvu, ki so bili ugotovljeni lani no- 
vembra ; 

2. z 31. 12. 1971 ugotavljene prekoračitve investicij so bile v teku leta rešene 
(avtocesta, Cinkarna Celje in še nekatere); 

3. izgube za leto 1971 so bile do 4. decembra tekočega leta, ko je za to 
potekel rok, v glavnem sanirane. Večja odprta postavka, ki zadeva republiko, 
je ostala z okoli 3,5 stare milijarde nepokrita (čeprav je bil že odobren sana- 
cijski kredit pri skladu skupnih rezerv) zato, ker elektrogospodarstvo ni imelo 
pravočasno izdelanega in potrjenega samoupravnega sporazuma o osebnih do- 
hodkih. Po 4. decembru je bil ta sporazum sklenjen in potrjen, tako da je možno 
tudi to izgubo pokriti; 

4. velike delovne organizacije, ki so imele blokirane žiro račune, si pri- 
zadevajo več kot pol leta, da bi z lastnimi napori in skupaj z bankami sanirale 
svoje stanje; 

5. republiški izvršni svet je sredi novembra, da bi pospešil in povečal učin- 
kovitost akcije za uspešno izvajanje likvidnostnega paketa, s 1. 1. 1973 osnoval 
kordinacijsko skupino, ki zelo intenzivno deluje. V tej koordinacijski skupini 
sodelujejo člani izvršnega sveta, predstavniki zbornice, sindikatov, bank, sklada 
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skupnih rezerv in službe družbenega knjigovodstva. Skupina dela po naprej do- 
ločenem programu, ki določa smer akcije, odgovornost za delovne organizacije, 
banke, sklad skupnih rezerv, zbornice, sindikate, SDK in družbenopolitične 
skupnosti. 

Izhodišča za njeno delo so naslednja: 
— predvsem delovati na vzroke, 
— sanirati najprej osnovna žarišča oziroma kritične točke v republiki, 
— poskušati blažiti posledice ukrepov, kolikor so za to dane možnosti. 
Osnovna odgovornost za sanacijo stanja pa je na delovnih skupnostih in 

bankah. Republika in družbenopolitične skupnosti morajo poskrbeti za reše- 
vanje tam, kjer so s svojimi ukrepi ali ravnanjem povzročile nelikvidnost, de- 
nimo, če niso plačale svojih dolgov, ali če so neustrezno odrejale cene (elektro- 
gospodarstvo, železnice, komunalne delovne organizacije). 

Vidni so že prvi rezultati teh naporov. Prva faza sanacije, to je deblokacija 
žiro računov: Metalne, Luke Koper, Združenih železarn, Ema, Cinkarne in 
njim podobnim, se končuje. 

Izvršni svet je sprejel nekaj ukrepov, ki omogočajo saniranje poslovanja ne- 
katerih organizacij združenega dela. Tako je sprejel odlok o spremembi in do- 
polnitvi odloka o uporabi sredstev posojila, najetega v letu 1972 pri Narodni 
banki Jugoslavije. S predlagano spremembo je usmeril okoli 20 milijonov dinar- 
jev za kreditiranje trajnih obratnih sredstev organizacijam združenega dela — 
predvsem slovenskim železarnam — pod pogojem, da dajo poslovne banke kre- 
dite z vračilnimi roki nad 5 let za odpravo strukturnih neskladij med kratko- 
ročnimi in kvalitetnimi obratnimi sredstvi. 

Skupščini predlaga sprejetje odloka, s katerim naj bi SR Slovenija odstopila 
Cinkarni Celje, brez obveznosti vračanja, sredstva neplačanih in dospelih anuitet 
v letu 1972 po dveh kreditnih pogodbah. S posebnim odlokom pa naj bi bila 
odstopljena sredstva SR Slovenije brez obveznosti vračanja tudi združenemu 
podjetju slovenske železarne za dospele in neplačane anuitete v letu 1972, po 
tudi nekaterih kreditnih pogodbah. Sredstva bodo železarne in Cinkarna upo- 
rabili za povečanje svojega poslovnega sklada. 

Sprejeli smo tudi odlok o uporabi sredstev, vplačanih kot depozit pri in- 
vesticijskih vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne investicije, ki do- 
loča, da da Narodna banka del sredstev depozitov kot kredit poslovnim bankam 
za kreditiranje obratnih sredstev tistim organizacijam združenega dela, za katere 
ima splošna nelikvidnost največje posledice. 

Da bi elektrogospodarske organizacije letošnje poslovno leto zaključile 
brez izgub, predlagamo zakon, ki določa, da se stopnje amortizacije osnovnih 
sredstev organizacij združenega dela s področja proizvodnje in prenosa elek- 
trične energije za leto 1972 zmanjšajo. 

Izvršni svet je obravnaval tudi poročilo o ekonomskem stanju združe- 
nega železniško transportnega podjetja Ljubljana in predloge za sanacijo stanja 
slovenskih železnic. 

Bili smo mnenja, da naj bi republika svojo pomoč pri saniranju izgub opre- 
delila in uresničila na podlagi sanacijskega programa, ki ga mora Združeno 
železniško transportno podjetje Ljubljana predložiti na podlagi zakona in v skla- 
du z zahtevami republiškega sklada skupnih rezerv. Sanacijski program pa mora 
Združeno železniško transportno podjetje Ljubljana predvsem v lastnem inte- 
resu čimprej predložiti izvršnemu svetu. 
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Izvršni svet bo skupno s komitejem izvršnega sveta za promet in zaintere- 
siranimi institucijami, ki se ukvarjajo s problemi prometa, definiral prometno 
politiko v Sloveniji in v tem okviru opredelil sistem financiranja prometne in- 
frastrukture v skladu z ustavnimi amandmaji. 

Zveznim organom smo predlagali, da se spremeni zvezni zakon o skupnih 
rezervah tako, da bi bila omogočena iz teh sredstev tudi preventivna sanacija 
organizacij združenega dela pod pogoji, ki bi jih določil samoupravni sporazum 
ali zakon. S tem bi sklad skupnih rezerv lahko opravil zelo pomembno funkcijo 
odpravljanja žarišč nelikvidnosti. 

To je seveda šele prva faza naporov za reševanje problemov nelikvidnosti. 
V drugi fazi nas čaka kritje izgub za leto 1972, sanacija delovnih organizacij, 
ki imajo blokirane žiro račune nad 90 dni, dopolnitev trajnih obratnih sredstev 
glede na poprečno stanje zalog in omilitev posledic, ki bodo nastale zaradi real- 
nejšega vrednotenja zalog ali odpisa terjatev po predpisih. 

V sedanjem trenutku je zato predvsem potrebno, da se organizacije zdru- 
ženega dela v gospodarstvu usposobijo za saniranje obstoječega stanja. Zato po- 
stavlja predlog ekonomske politike med prvenstvene naloge v tem času, ome- 
jitveno politiko osebnih dohodkov ter skupne in splošne porabe, kar naj bo 
pomoč gospodarstvu, da stabilizacijo prenese in jo doseže izhajajoč predvsem 
iz lastnih sil. 

Ti dve kategoriji porabe pa jemljemo kot enotno zato, ker dejansko pred- 
stavljata skupaj tisti del porabe, ki more dati določene želene učinke. Omejevati 
samo eno ali samo drugo ni mogoče, ker morajo biti bremena porazdeljena 
čimbolj enakomerno in ker je potrebno dobiti zadostno količino denarja oziroma 
akumulacije, da postopno saniramo obstoječe stanje; in ne nazadnje, ker moramo 
zagotoviti vsaj v mejah možnosti uravnotežen razvoj vseh področij. 

Kljub temu pa so omejitve tako naravne, da bomo lahko zagotovili sedanji 
realni osebni standard in da bomo našli prostor za uresničevanje tistih nujnih 
razvojnih nalog na področju družbenih dejavnosti, kot so npr. srednje šole, do- 
movi, otroško varstvo in podobno. 

Pri tem bi rad opozoril na tole: 
V prvi polovici leta 1973 bo znaten del osebnih dohodkov po zveznem zakonu 

zamrznjen, en del pa bo omejen v zvezi s predpisi o nelikvidnosti. Del organizacij 
združenega dela pa je izven teh omejitev. Za ta del pa velja družbeni dogovor 
in samoupravni sporazum. Potrebno je doseči tudi pri teh organizacijah restrik- 
tivnejše obnašanje v delitvi v prvi polovici leta, da se ne bi ponovno povečale 
razlike v osebnih dohodkih za podobno ali enako delo, kar bi lahko pozneje 
samo po sebi privedlo do prilagojevanja doseženemu višjemu nivoju osebnih 
dohodkov tudi v tistih delovnih organizacijah, ki v prvi polovici leta ne bodo 
mogle povečati osebnih dohodkov. 

Nihče seveda ni proti stimulaciji dejansko izkazane storilnosti ali ustvar- 
jalnosti, vendar pa tisti, ki imajo možnost povečevanja osebnih dohodkov, mo- 
rajo zadrževati rast osebnih dohodkov, pri tem pa tudi skrbeti za vzdrževanje že 

' dosežene realne ravni standarda predvsem zaposlenih z najnižjimi osebnimi 
dohodki. 

Pri možnem povečanju mase osebnih dohodkov v letu 1973 za 14 % nasproti 
letu 1972, je potrebno upoštevati tudi, da znaša v tem prenos iz lanskega leta v 
letošnje leto več kot 8 °/o in da je možnost za dejansko povečanje od sedanjega 
stanja v letu 1973 le okoli 6 do 7 °/o. 
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Taka orientacija v delitvi mora biti navzoča najprej že v samih organizaci- 
jah združenega dela, v samoupravnih sporazumih o delitvi dohodka in- osebnih 
dohodkov, pa tudi v vseh omejitvenih predpisih, ki jih bo sprejela republika, 
bodisi, da se bodo nanašali na osebne dohodke ali na izvirne dohodke za finan- 
ciranje skupnih družbenih potreb. Izven tega bo sicer možno zadovoljevati še ne- 
katere nujne skupne potrebe, vendar samo v skladu z odločitvami po ustavnem 
amandmaju XXI, točka 6, drugi odstavek, t. j. samo v primerih, ko se za to odlo- 
čijo delovni ljudje na podlagi samoupravnega sporazuma, ali če delavski sveti 
sklenejo pogodbe s samoupravnimi interesnimi skupnostmi. Tako bodo samo- 
upravne interesne skupnosti postopno zaživele v smislu ustavnega koncepta, na 
drugi strani pa bo odločanje o skupnih potrebah postalo sestavni del gospodar- 
jenja v temeljnih organizacijah združenega dela. Pri tem bodo namreč morale 
hkrati odločati o programu, o storitvi in obenem tudi o ceni za program ali 
storitev. 

Izpolnjevanje prednostnih nalog v razvoju izobraževanja in znanstveno-raz- 
iskovalnega dela. Tako kot za začrtane v preloženih smernicah predstavljajo 
bistven sestavni del družbenoekonomske politike za leto 1973. Ker so v skup- 
ščinskih odborih dobile podporo, tako glede usmeritve kot glede prioritet, se 
na tem ne bi zadrževal. 

Uresničevanje že začrtane socialne politike. V nekaterih skupščinskih od- 
borih so bile izražene pripombe, da je usmeritev, ki izhaja iz že sprejetih odlo- 
čitev in iz srednjeročnega plana, sicer dobra, da pa je potrebno za leto 1973 
točneje opredeliti, kaj je v danih razmerah možno uresničiti. 

Izvršni svet meni, da nakopičeni problemi gospodarske nestabilnosti ne- 
posredno pogojujejo stopnjevanje socialnih razlik, ki ne izhajajo iz dela, ustvar- 
jajo vzdušje splošne negotovosti, maličijo kriterije socialne pravičnosti, odnosov 
med. ljudmi in poslovne morale, vplivajo na pretirano potrošniško usmeritev ter 
vodijo k neracionalnim razvojnim odločitvam, špekulativnemu zadolževanju in 
negospodarskemu ravnanju vseh družbenih dejavnikov. Zato je prva naloga 
socialnega programa, doseganje večje stabilnosti. Druga naloga je ohraniti v kar 
največji možni meri realno vrednost že doseženega. Razširjene naloge oziroma 
nove naloge se morajo podrediti prvi in drugi ter se bodo uresničevale v pro- 
storu, ki bo v letu 1973 dejansko na razpolago. 

Tekom leta bomo začeli uveljavljati postopen prehod na stroškovne stana- 
rine ob sočasnem uveljavljanju diferencirane družbene pomoči v stanovanjskem 
gospodarstvu. S takšno politiko bomo vplivali na nadaljnje spreminjanje struk- 
ture osebne potrošnje, začeli z obnovo reproduktivne moči stanovanjskega 
sklada, zmanjšali pa bomo tudi socialne razlike. Pri tem resno računamo, da bo 
sedanji predpis o zamrznitvi stanarin odpravljen in da bo v skladu z zakonom 
o družbeni kontroli cen ta naloga zaupana občinam in republiki. 

Sprejet bo družbeni dogovor o načinu upravljanja in gospodarjenja s sred- 
stvi, namenjenimi za stanovanjsko graditev in določena družbena merila za 
njeno kreditiranje. Solidarnostni stanovanjski skladi v občinah bodo postali 
osrednji nosilec družbene skrbi za gradnjo stanovanj za družine z nizkimi oseb- 
nimi dohodki, stare ljudi in mlade družine. Na samoupravnih osnovah in de- 
lavski solidarnosti bomo zgradili sistem večjega usmerjanja sredstev za gra- 
ditev stanovanj in tako ustvarili osnovo za obsežnejšo gradnjo stanovanj za 
delavce. Računamo, da bomo letos zgradili okrog 8'°/o več stanovanj kakor lani 
in da bomo tudi prihodnje leto nadaljevali s postopnim večanjem obsega stano- 
vanjske graditve. 
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Z novina zakonom o stanovanjskih odnosih bo urejeno tudi vprašanje sta- 
novanjskega cenzusa, nezasedenih stanovanj. Z oblikovanjem samoupravnih 
stanovanjskih skupnosti pa bo uveljavljena samouprava nad celotnim stano- 
vanjskim gospodarstvom. V tem okviru bo spremenjen tudi položaj stanovanj- 
skih podjetij. Stanovanjski gradnji z zasebnimi sredstvi bo posvečena po- 
sebna skrb, tako da bi jo v bodoče bolje usmerjali in povečali obseg zasebnih 
vlaganj v gradnjo. Povečati bo treba organiziran družbeni vpliv v stanovanjski 
graditvi, zato bo usmerjena stanovanjska gradnja uživala posebne prednosti. 

Promet s stavbnimi zemljišči smo uredili letos, prihodnje leto pa bomo s 
predpisi podrobneje uredili gospodarjenje in distribucijo zemljišč. Z dosedaj 
sprejetimi predpisi smo v veliki meri onemogočili bogatenje s preprodajo stavb- 
nih zemljišč. Z novo davčno politiko zajemamo pomemben del mestne rente, ki 
se pojavlja v ceni stavbnega zemljišča, kadar je to zemljišče v prometu. Naša 
naloga je, da v nadaljnjem urejanju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči zaje- 
mamo tudi del rente, ki nastaja na temelju kvalitete mestne lokacije. 

Reševanje nekaterih strukturnih problemov v letu 1973. 
Pri odpravljanju strukturnih neskladnosti v našem gospodarstvu izhajajo 

predložene smernice iz osnovnih postavk srednjeročnega plana, vendar v 
mejah možnosti. 

V prihodnjem letu predvidevamo naslednja vlaganja, ki naj bi omilila 
obstoječa strukturna neskladja: 

Na področju energetike in prometa zahteva razreševanje strukturnih proble- 
mov gospodarskega razvoja konsolidacijo poslovanja organizacij združenega dela 
in zboljšanje njihove reproduktivne sposobnosti, kar bo omogočilo hitrejši 
razvoj teh dejavnosti, v skladu z razvojem celotnega gospodarstva. V tej smeri 
mora zlasti elektrogospodarstvo čimprej dokončati vsa pripravljalna dela in 
začeti z izgradnjo ključnih energetskih objektov, združeno železniško transportno 
podjetje pa mora nadaljevati v okviru možnosti z modernizacijo železniških 
naprav ter v sodelovanju z ostalimi prometnimi organizacijami razvijati so- 
dobne metode pri prevozu blaga in potnikov. 

Na področju cestnega gospodarstva bomo nadaljevali z že začeto izgradnjo 
posameznih odsekov avtoceste Šentilj—Ljubljana—Nova Gorica in z moderni- 
zacijo makadamskih cestišč ter s kvalitetnejšim investicijskim vzdrževanjem 
zboljševali stanje na važnejših in prometno obremenjenih magistralnih in regio- 
nalnih cestah. 

Vlaganja v kmetijstvu bodo namenjena prestruktuiranju setve (večja pro- 
izvodnja krmskih rastlin), povečanju proizvodnje mesa in mieka (adaptacije hle- 
vov, večanje črede, nakup plemenskih živali), mehanizaciji in opremi v družbe- 
nih obratih in v strojnih skupnostih kmetov. Pomembna bodo tudi vlaganja 
v dolgoletne nasade (sadovnjake-, vinograde) v družbenih obratih in v skup- 
nostih kmetov, kot tudi urejanje zemljišč v kmetijskih in v proizvodnih skup- 
nostih kmetov. 

Po investicijskem programu združenega podjetja slovenskih železarn naj 
bi v Storah nadaljevali z gradnjo elektrovaljarne, ki naj bi bila končana do 
konca leta 1973. V Ravnah bodo nadaljevali z investicijskimi deli v tovarni 
rezkal, ki naj bi bila prav tako končana do konca leta 1973. V železarni na 
Jesenicah pa so končali z načrtovanjem hladne valjarne. Z gradnjo bodo pričeli 
že v letu 1973, kolikor bo uspelo — in upamo, da bo uspelo — zagotoviti 
dinarska sredstva in mednarodne kredite za investicije. 
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Da bi začeli zmanjševati primankljaj strokovnih kadrov, kjer je zaostajanje 
za potrebami največje, bodo v prihodnjem letu zlasti pomembna vlaganja v sred- 
nje šole in domove. Z družbenim dogovorom je zagotovljenih že precej sredstev, 
pri tem sodeluje tudi republika. S temi sredstvi bi bilo mogoče dokončati 
v letošnjem letu 14 novogradenj ter dozidav šol in domov na različnih območjih 
Slovenije. 

V okviru dogovorjene kadrovske politike bodo organizacije združenega dela 
v letu 1973 zagotovile pospešeno izobraževanje zaposlenih delavcev ter v izobra- 
ževanje ob delu vključile v poklicne šole vsaj 15 000 delavcev, v srednjetehnične 
in podobne šole 5000 delavcev, v višje in visoke strokovne šole pa 1000 delavcev, 
s čimer bi bistveno prispevale k izboljšanju kvalifikacijske strukture. 

K enakomernejšemu regionalnemu razvoju Slovenije bo prispevalo nadalje- 
vanje že doslej uspešne politike pospeševanja razvoja manj razvitih območij. 
Republika sicer tudi sodeluje s 30 milijoni dinarjev, vendar je dosti večje vred- 
nosti to, kar delajo na tem področju samoupravne interesne skupnosti in skladi, 
ki bodo tudi v skladu s svojimi letnimi programi nadaljevali z izboljševanjem 
pogojev razvoja na teh področjih v prihodnjem letu. 

Vprašanje bilance in obsega omejitev. 
Bilanca oziroma bilančna razmerja so samo posledica že prej povedane 

usmeritve. Odločna usmeritev k ukrepom, ki morajo zagotoviti stabilnejše 
odnose v gospodarstvu, zahteva kot že rečeno, omejevanje vseh oblik porabe. 
Pri tem gre zlasti za splošno in skupno porabo ter za rast osebnih dohodkov, 
ki mora biti precej izpod rasti nominalnega družbenega proizvoda. Omejevanje 
investicijske porabe pa bo doseženo z izvajanjem ukrepov proti nelikvidnosti, 
ki onemogočajo investicije pri delovnih organizacijah z neporavnanimi zapadlimi 
terjatvami in z neustrezno strukturo obratnih sredstev. 

Predlog zveznega izvršnega sveta za omejitev splošne in kolektivne porabe 
predvideva, da bi delovne organizacije smele izvrševati vplačila prispevkov in 
davkov v letu 1973 le v takem obsegu kot v letu 1972, računano na pogojno 
nekvalificiranega delavca, kar pomeni ob pričakovanem porastu zaposlenosti 
za 2 °/o in izboljšani kvalifikacijski strukturi za Slovenijo možnost, okoli 3'% 
porasta prispevkov za samoupravne interesne skupnosti nad realizacijo v letu 
1972. Predvidena je le izjema za pokojninsko zavarovanje, ki bi smelo povečati 
prispevke za 12 Vo, upoštevajoč povečano zaposlitev. Izjema naj bi veljala tudi 
za prispevke za otroške dodatke, kjer ne bi obstajala omejitev. S predlaganim 
zveznim ukrepom za omejitev prispevkov in davkov pa je omogočeno, da samo- 
upravne interesne skupnosti s pogodbami z delavskimi sveti dosežejo tudi 
dodatna sredstva izven obveznih prispevkov in davkov. 

Izvršni svet je mnenja, da bi bilo za uspešnost obstoječih ukrepov mnogo 
bolje, če bi bil na ravni federacije dosežen dogovor vseh republik in pokrajin 
o omejitvah, ki naj bi jih zagotovile republike in pokrajine s svojimi predpisi 
same. Le v primeru, če bi takega dogovora posamezne republike ne spoštovale, 
naj bi veljala določila zveznega zakona. Glede obsega omejitev pa je izvršni svet 
mnenja, da ne bi ravnali razumno, če ne bi upoštevali nekaterih že uveljavljenih 
dejstev,' ki jih v letu 1973 ni mogoče odpraviti. Pri tem se izvršni svet zavzema 
za uresničevanje tretje variante in vam priloženega prikaza o globalnih razmer- 
jih v delitvi dohodka v gospodarstvu ter bilanci splošne in skupne porabe v letu 
1973. Ta pomeni, da bi bilo ob resničnih naporih za varčevanje vendarle omogo- 
čeno vzdrževanje že doseženega in najnujnejše uskladitve na področjih splošne 
in skupne porabe. Taka omejitev bi glede na pričakovano rast družbenega pro- 
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izvoda zadrževala splosno in kolektivno porabo za okoli 6 '®/o poenov izpod rasti 
družbenega proizvoda, kar pomeni, da bi rast splošne in kolektivne porabe bila 
skoraj za tretjino počasnejša od rasti družbenega proizvoda. Z uveljavitvijo teh 
stališč bi gospodarstvo zaradi znižanih družbenih dajatev prihranilo okrog 
400 milijonov din. - 

Predvidevamo, da bomo mogli uresničiti našo III. varianto v okviru zveznih 
omejitvenih predpisov. Upoštevati je potrebno, da pa tudi predlog izvršnega 
sveta SR Slovenije glede obsega omejitev prispevkov in davkov gospodarstva 
po III. varianti ne zagotavlja polnega kritja vseh resnično najnujnejših potreb, 
zlasti na področju izvajanja socialne politike. Zato bo nujno potrebno v Sloveniji 
izvršiti zelo radikalno zmanjševanje in odlaganje nekaterih fakultativnih izdat- 
kov, tudi takih, ki so sicer racionalno zasnovani, pa jih zaradi sedanjega stanja 
ni mogoče v letu 1973 finančno pokriti. Usposobiti se moramo za resnično var- 
čevanje povsod, v gospodarstvu in družbenih službah. Kolikor s takim varče- 
vanjem ne bi dosegli pokritja najnujriejših potreb, bomo morali uveljaviti 
dodatne davke in obvezna posojila. Nove investicije, pri katerih sodeluje repu- 
blika, pa bi morali odložiti. 

K temu je treba dodati še naslednje: Z omejevanjem rasti osebnih dohod- 
kov, splošne in skupne porabe bi po prvih računih gospodarstva razpolagali 
v letu 1973 s približno 900 milijoni več akumulacije kot bi sicer razpolagalo brez 
teh ukrepov. To bi bila poleg normalne tista materialna osnova, s katero bi 
gospodarstvo lahko z večjim uspehom reševalo probleme, pred katerimi stoji 
v zvezi z izvajanjem protinelikvidnostnih ukrepov. 

Pri vsem tem pa je bistveno, da se zagotovi dinamičen razvoj proizvodnje 
in produktivnosti, s katero se računa v bilancah. 

Bilančne osnove in stopnje rasti: V zvezi s tem je treba poudariti, da se 
konjunktura umirja in to v pogojih povečane količine denarja in pomembne 
anticipirane potrošnje nasploh. Ukrepi na področju likvidnosti zapirajo kanale 
anticipiranega trošenja, zavirajo porast povpraševanja v tako imenovani izven- 
gospodarski sferi in v osebni potrošnji. To bi lahko bili dodatni dejavniki počas- 
nejše stopnje rasti. 

Iz teh razlogov je videti, da bi bilo treba, upoštevajoč celovitost ukrepov 
ekonomske politke za leto 1973, preveriti tudi v federaciji njeno anticiklično 
delovanje. Stopnja rasti, ki jo je treba doseči v letu 1973, je za nas težka haloga. 
Nujno je treba spremeniti dosedanji trend in doseči znatno večji mesečni porast 
proizvodnje kot je bil v zadnjih mesecih. 

V tej smeri bi morali delovati ukrepi posebno na področju kreditno-mone- 
tarne politke (kreditiranje gospodarstva, predvsem za njegovo tekočo repro- 
dukcijo), na področju politike plačilne bilance (preskrba z manjkajočim repro- 
dukcijskim materialom iz uvoza, politika depozita, politika pospeševanja izvoza 
kot važnega sektorja plasmaja proizvodnje v pogojih omejevanja domačega 
finalnega povpraševanja) ter tudi na področju politike cen. 

Pri vsem teta je posebno pomebno izboljšnje položaja gospodarstva v razde- 
litvi družbenega proizvoda. Kot se že iz prej povedanega vidi, bodo ukrepi kljub 
že omenjenim slabostim na področju omejevanja potrošnje pozitivneje delovali 
kot v prejšnjih letih. Iz tega lahko izhaja tudi boljša anticiklična politika. To je 
razlika nasproti anticiklični politiki, ki se je izvajala v preteklosti in ki je šla 
samo prek stimuliranja potrošnje. Ta je sicer z zakasnitvijo dajala rezultate 
v stopnji rasti, vendar je hkrati privedla do močnega porasta cen in inflacije. 
Anticikličiie akcije morajo tako izhajati iz same proizvodnje, iz izboljševanja 
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njenega položaja, prek njenih kreditnih sredstev in povečanje možnosti za izvoz 
in za prodajo opreme ter potrošnega blaga tudi na domačem trgu. 

Posebno pomembna pri tem je izvozna ekspanzija in njena usmeritev. Izvoz 
blaga in storitev naj bi se povečal v letu 1973 za 13 '°/o nasproti 20 "/o v letu 1972. 
To je minimalna stopnja, ki bi jo brezpogojno morali uresničiti, saj zagotavlja 
šele polovico stopnje rasti industrijske proizvodnje, 5 katero računamo v bilan- 
cah. , Zato bomo morali skupaj z drugimi republikami in pokrajinami in sami 
sprejeti take ukrepe, ki bodo omogočali pospeševanje izvoza blaga in storitev. 
Tako bomo tudi prispevali k zmanjševanju primanjkljaja v naši devizni bilanci. 

Tovarišice in tovariši poslanci, morda boste razočarani, ker nismo predložili 
vseh kvantifikacij. To je posledica v tem trenutku še nekaterih nerazčiščenih 
odnosov v federaciji kot so: proračun, politika cen, kreditno-monetarna projek- 
cija, plačilna bilanca. 

Ker pa gredo tudi tam stvari h koncu, bomo vse potrebne manjkajoče kvan- 
tifikacije predložili s konkretnimi predpisi do konca januarja skupaj z repu- 
bliškim proračunom. 

Smernice, ki so danes pred vami, odražajo globalno politiko in pomenijo 
globalni sporazum o politiki, katere izvajanje se mora zagotoviti in se zagotavlja, 
ko gre za tako naravo stvari, ki jo je potrebno urediti s predpisi. Da pa bi 
vendarle zagotovili nemoten tok reprodukcije do sprejetja novih predpisov, 
smo vam predlagali sprejem nekaterih predpisov o začasnem financiranju. 

Pri tem upoštevajte, da letos sprejemamo smernice za družbenoekonomsko 
politiko hkrati s federacijo, kar pomeni, da na ta način že ob koncu leta posta- 
nejo znani glavni pogoji gospodarjenja za naslednje leto, kar prej često ni bil 
primer. 

Odločanje olajšuje dejstvo, da je bila opravljena razprava v ustreznih odbo- 
rih in komisij skupščine ter na zboru delegatov občin, pri čemer ,so smernice 
dobile podporo v celoti in v bistvenih poudarkih. Povedati moramo še to, da 
bomo v maju temeljito analizirali tok stabilizacije in delovanje posameznih ukre- 
pov ter po potrebi predlagali določene spremembe. O tem pa bo ponovno skle- 
pala skupščina. 

Tovarišice in tovariši poslanci. Leto 1973 bo odločilno za bistven preobrat 
k stabilizaciji gospodarskih gibanj, za ponovno uveljavitev načel družbene in 
gospodarske reforme in učinkovitejše delovanje samoupravnega tržno-planskega 
gospodarstva. To bo zahtevalo v letu 1973 večja odrekanja, hkrati pa napore za 
večjo učinkovitost na vseh področjih naše družbe. Od uspehov bo odvisen prehod 
na bolj odločno uresničevanje osnovne usmeritve srednjeročnega plana razvoja 
SR Slovenije, kar pomeni, da bi ob dinamični gospodarski rasti, stabilnosti in 
visoki produktivnosti dela, ob koncu tega petletnega obdobja, dosegli tudi pred- 
videno 6<Vo realno rast življenjskega standarda letno in vse bolj skladna razmerja 
med gibanjem realnih osebnih dohodkov z rastjo delovne storilnosti. 

Izvršni svet predlaga, da upoštevate vse okoliščine in težave razmer ter 
smernice sprejmete. 

Predsedujoči Miran Goslar: Seja je končana. 

(Skupna seja republiškega in enotnega zbora je bila končana ob 12.05, seja 
enotnega zbora delovnih skupnosti pa se je nadaljevala ob 13. uri.) 
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Predsedujoči dr. Srečko Koren: Nadaljujemo s sejo enotnega zbora. 
Poslance prosim, da se k razpravi prijavljajo z listki, ki so na klopi. Lahko 

pa se prijavijo tudi brez prijavnice. Zaradi snemanja seje prosim, da pri raz- 
pravi vsakdo navede svoje ime. Nadalje prosim poslance, da se vpišejo v pre- 
zenčno listo, ki kroži po dvorani in v kateri so imena poslancev po posameznih 
zborih delovnih skupnosti. Ker je v dvorani že postavljena elektronska glaso- 
valna naprava, bomo opravili glasovanje z njeno pomočjo. Kakor že veste, gla- 
sujete s sivo glasovalno tipko, ki jo imate na desni strani glasovalne ploščice, 
na levi strani pa je črna tipka za popravek, tako da poslanec lahko svoj glas 
umakne s tem, da pritisne na to črno tipko, preden je predsednik zaključil posa- 
mezno fazo glasovanja. 

Najprej moramo odobriti zapisnik 23. seje enotnega zbora delovnih skup- 
nosti. Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima kdo kakšne pripombe k temu zapisniku? 
(Ne.) Če ne, menim, da se s predlaganim osnutkom strinjate in ugotavljam, da je 
zapisnik potrjen. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga 
družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971—1975, ki ga je predložil 
izvršni svet. 

K tej točki ste prejeli predlog plana, poročilo začasne komisije enotnega 
zbora za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vpra- 
šanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti ter poročilo 
zakonodajno-pravne komisije. Svoji poročili sta dali tudi skupina poslancev 
prosvetno-kulturnega zbora in skupina poslancev socialno-zdravstvenega zbora. 
Ti dve poročili je povzela začasna komisija enotnega zbora in dala svoje poročilo. 

Ker so poslanci, občine in družbenopolitične organizacije prejele predlog 
plana pozno, predlog pa se v mnogih vprašanjih razlikuje od osnutka, ki je bil 
že obravnavan, bosta republiški zbor in enotni zbor obravnavala predlog druž- 
benega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971—1975 v dveh fazah. 

Na današnji seji bi bila opravljena prva faza s tem, da smo že poslušali 
ekspoze izvršnega sveta, poslanci in skupščinska telesa pa dajejo k predlogu 
dokumenta svoje predloge in dopolnitve v obliki amandmajev, o katerih zbor 
tudi odloča. To bomo danes tudi opravili, pri tem pa se bomo omejili na amand- 
maje, ki so vloženi v našem zboru. 

Tako dopolnjen predlog družbenega plana bi šel v drugo fazo, kjer bi še 
nadalje sprejemali pripombe in predloge, ki niso bili vloženi do danes in bi nato 
oba zbora skupščine dokončno sklepala o predlogu družbenega plana na prihod- 
njih sejah, ki bi bile konec januarja 1973. leta. 

K predlogu plana je bilo vloženih več dopolnilnih in spreminjevalnih pred- 
logov. Začasna komisija enotnega zbora jih je vložila k stranem 19, 23, 40, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 84, 86, 87, 89 in 91. 

Svoje predloge je dala tudi republiška konferenca Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva Slovenije in sicer k uvodni strani in k stranem 16, 19, 37, 42, 43, 
61, 63, 67 in 70. 

Spreminjevalne in dopolnilne predloge je dala še komisija za varstvo okolja, 
in sicer k stranem 57 in 58. 

Vse te predloge ima'te pred seboj na klopi. 
Ekspoze izvršnega sveta kot predlagatelja predloga družbenega plana smo 

že poslušali na skupni seji z republiškim zborom. Želi sedaj še besedo predstav- 
nik izvršnega sveta 1 (Ne želi.) 
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Zeli besedo poročevalec začasne komisije enotnega zbora, poslanec Dušan 
Šinigoj? (Da.) Besedo ima poslanec Dušan Sinigoj, poročevalec začasne komisije 
enotnega zbora. 

Dušan Šinigoj : Tovarišice in tovariši poslanci! Zelo kratko bom poro- 
čal. in sicer, da smo na komisiji uskladili vse amandmaje, ki so bili posredovani 
komisiji. Od tovariša predsednika sem slišal, da so prišli še nekateri dodatni 
amandmaji, zato bi verjetno kazalo ponovno razpravljati o teh, če so bistveni. 
Sam jih še nisem videl, ker so nam bili dostavljeni sedaj na klop. 

Edina razlika, ki menim, da je pomembna in pri kateri bi lahko prišlo tudi 
do razlik v obeh dveh zborih, je na 66. strani, ki govori o razvijanju kadrovskih 
in materialnih možnostih specializiranih organizacij za izobraževanje odraslih. 

Komisija ni sprejela predloženo besedilo, temveč naslednje: »Poleg pove- 
čanja obsega izobraževanja v rednem šolstvu bo nujno doseči pomembnejšo 
dopolnitev v sistemu izobraževanja odraslih, zlasti v razvijanju izobraževalnih 
centrov. Ti izobraževalni centri, kakor tudi delavska univerza in ustrezne službe 
v delovnih organizacijah, naj bi omogočile zaposlenim in mladini pridobitev 
osnovne, splošne in poklicne izobrazbe ter prekvalifikacijo delavcev, ki jih spro- 
šča tehnološki razvoj in tistih, ki zapuščajo kmetijstvo.« 

Bistvena razlika je v tem, da mi nalagamo po planu velike dolžnosti izobra- 
ževalnim centrom in delavskim univerzam v zvezi z izobraževanjem odraslih. 
Ce želimo, da "bi izobraževanje odraslih teklo tako kot mislimo, potem so res- 
nično ti centri kadrovsko in materialno nerazviti. Vendar smo v komisiji menili, 
da je formulacija, ki jo je komisija sprejela, primernejša. Hvala lepa! 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Hvala! Želi besedo predstavnik repu- 
bliške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva? (Ne želi.) Želi besedo 
predstavnik komisije za varstvo okolja? (Ne želi.) Želi besedo predstavnik zako- 
nodaj no-pravne komisije? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Miran Hasl. 

Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Najprej 
bi glede razporeda posameznih zborov v tej dvorani, če namreč poslovnik to 
dopušča, predlagal, da v bodoče ne bi nadaljevali z dosedanjo prakso, ko po 
odhodu republiškega zbora ostaja v sredini dvorane praznina in se na ta način 
ustvarja tudi vizualna oddaljenost proizvodnje in tako imenovane potrošnje. 
Zato predlagam, da bi se poslanci kulturno-prosvetnega zbora preselili na sre- 
dino, ali pa poslanci gospodarskega zbora razširili in tako zavzeli mesta eni 
zraven drugih. 

Za uvod nekaj splošnih ugotovitev, v nadaljevanju pa bom predlagal še štiri 
amandmaje. 

Kljub inflacijsko nestabilni stabilizaciji ter zamrzovanju cen in plač, kljub 
vseslovenski zaposlenosti v popisemskem ideološkem osveščanju, sem našel 
toliko časa, da sem primerjal zeleno in plavo besedilo, to je primerjal osnutek 
in predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije v letu 1971—1975. Pri tem 
sem ugotovil naslednja, poudarjam, predvsem pozitivna dejstva. 

Prvič. Predlagatelj je dejansko upošteval vrsto pripomb; po površni presoji 
več, kot jih je zavrnil. Predlog družbenega plana je s tem, v vsebinskem smislu 
mnogo pridobil. To še zlasti velja za poglavje o kulturni dejavnosti. 
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. Drugič. Primerjal sem nekatere številke, odstotke oziroma indekse in ugo- 
tovil, ob nespremenjenem besedilu, naslednje spremembe. Navajam le nekatere. 
Na 13. strani pri tabeli »Materialne naložbe v družbenem in zasebnem sektorju« 
glede deleža v družbenem proizvodu je v starem gradivu podatek 26,3, v novem 
pa 26,4 Vo..Na 19. strani, kjer je obravnavana stopnja rasti zaposlenosti v druž- 
benem sektorju in produktivnosti dela, je v starem gradivu stopnja v družbe- 
nem sektorju 1,8 do 2, v novem 2,9, produktivnost dela 5,3 do 5,5, v novem pa 
4,6. Na 20. strani je bilo v osnutku predvideno povečanje za 6,5 fl/o, zdaj govorimo 
o 7 %>. Na 24. strani so razlike med obema dokumentoma največje, in sicer pri 
vseh postavkah, to je, akumulacija, banke, inozemska posojila, samoupravni 
skladi in tako dalje. Ce omenim še nekaj razlik iz poglavij, ki govorijo o kadrih 
in pri vzgoji in izobraževanju, bi te bile na 60. strani. V starem gradivu smo 
ugotovili, da bo aktivnemu prebivalstvu omogočeno povečanje zaposlenosti 
v celotnem družbenem in zasebnem nekmetijskem sektorju za 8,1, v tem, današ- 
njem predlogu pa 8,9. Na 63. strani so ta predvidevanja za leto 1975 v celoti 
popravljana, na 67. strani pa je dvignjeno predvideno povečanje sredstev za 
osnovno in razširjeno dejavnost vzgoje in izobraževanja od 5,4. na 5,6 odstotka, 
nasproti 4,9 v letu 1970. Omenil sem le nekatere razlike. Kljub temu, da gre 
za navidez majhne spremembe, spremenjene številke skrivajo v sebi pomembne 
in tudi resne premike. 

Vprašujem se, in v tem smislu tudi predlagatelje, ali so te spremembe 
rezultat novih spoznanj, realnejših ocen razvoja zadnjih dveh let, ali popravek 
napačnih podatkov oziroma predvidevanj v osnutku plana. Ce gre za slednje, 
bi to bilo predloženemu dokumentu v veliko škodo. To toliko prej, ker iz dose- 
danje poslanske prakse vem, da se je v dokumentih izvršnega sveta na marsikaj 
dalo vplivati, zelo težko pa se je dalo spreminjati številke. 

Tretjič. Podpiram in se strinjam z aktualizacijo plana, dopolnilnimi odstavki 
v uvodu, poglavjem o poplavah in z vsakim spreminjanjem številk, če gre za 
aktualizacijo. 

V nadaljevanju predlagam naslednja dopolnila. Ker osebno nisem vključen 
v nobeno skupino, ki je predlagala amandmaje, jih predlagam pač danes, na 
tej seji. 

Prvi amandma. Na 51. strani je obravnavana prometna infrastruktura. 
Kakšno je stanje naših cest in železnic, poznamo, prometno situacijo pa vsak 
dan na svoji koži čutimo. Izredno gost, iz leta v leto naraščajoč in za potek 
normalnega prometa že skoraj nemogoč pa postaja promet s težkimi tovornimi 
avtomobili in avtocisternami. Kljub stalnemu ugotavljanju, da se bomo slej ko 
prej prometno zadušili in da bi lahko železnice nase prevzele velik del tovora, 
se zadeve ne premaknejo. Nasprotno, vtis je, da je tovorni promet na naših 
cestah v stalnem porastu. 

Ce hočemo ostati in se razvijati kot turistična dežela, če želimo omogočiti 
avtomobilistom in drugim udeležencem kolikor toliko normalno vožnjo, o hitri 
vožnji še dolgo ne bo govora, če hočemo kolikor toliko iti v korak s porastom 
števila vozil na naših cestah, potem moramo, razen izgradnje novega in moder- 
nizacije starega cestnega omrežja, poleg drugih ukrepov, ki danes sem ne sodijo, 
sprejeti tudi odločne ukrepe za preusmeritev dela tovornega prometa na želez- 
nico. To pa mora biti zabeleženo tudi v tem planu. Predlagam, da na 51. strani 
pod 3. točko »Prometna infrastruktura« v drugem odstavku na koncu tega od- 
stavka ali pa kje drugje, dodamo še naslednji stavek: »Ob modernizaciji cestnega 
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in železniškega prometa bo sprejet tudi program postopne preusmeritve dela 
tovornega prometa s cest na železnico.« 

Drugi amandma. Na strani 56, 57 in 58 je pod številko 8 obravnavano 
vprašanje zaščite okolja in varstva narave. Citiram odstavek na 57, strani. >fPod- 
laga za organizacijo zaščite okolja in varstva narave bodo regionalni prostorski 
plan SR Slovenije, prostorski plan ožjih območij,in urbanistični plani, ki bodo 
urejevali, poleg uporabe prostora« in tako dalje. »Republika in občinske skup- 
ščine bodo sprejele tudi posebne srednjeročne in dolgoročne programe ukrepov 
za zaščito okolja ter varstva narave.« In potem »Za hitrejše in celovitejše razre- 
ševanje problemov zaščite okolja bo ustanovljena tudi posebna republiška 
upravna služba v okviru urbanistične službe.« V nadaljevanju so navedene 
pozneje tudi prednostne naloge in to: izboljšanje onesnaženega zraka, varstvo 
kakovosti voda, varstva tal in omejevanje hrupa. Čeprav v celoti sem ne sodi, 
bi po mojem mnenju vendarle bilo potrebno, med tako imenovane prednostne 
ali tem prednostnim nalogam dodati še eno, in sicer ukrepe zoper požare na 
Primorskem, to je na Krasu. 

V zadnjih letih je zaradi različnih vzrokov pogorelo na področju Krasa na 
stotine hektarov gozdne površine, ki je na tem območju še posebej dragocena 
in ustvarjena z dolgoletnim trudom in pogozdovanjem. Menim, da med te ukrepe 
sodi, zlasti v nevarnih in sušnih obdobjih, 24-urno stalno protipožarno dežurstvo 
— med ugotovitvijo požara in začetkom gašenja poteče žal vse preveč časa — 
na mestih, s katerih je možna kontrola nad celotnim območjem, ustanovitev 
posebnih postojank za opazovanje, ki bi bile radijsko in telefonsko med seboj 
povezane, izgradnja posebnih vodnih rezervoarjev izključno v te namene in ne 
nazadnje, potrebno bi bilo določiti tudi področja, kjer bi se turisti in drugi rekre- 
acije potrebni in željni ljudje lahko zadrževali in kurili ogenj, področja, ki bi jih 
bilo treba v ta namen urediti in opremiti. 

Slednje, še iz enega razloga, ki tudi sodi v to poglavje. Kras, ki ga mnogi 
imenujejo pljuča obalnih mest oziroma pljuča Trsta — Tržačanov pa je med 
obiskovalci največ — se iz leta v leto bolj spreminja v smetišče. Zato bi to 
območje, kakor tudi vso pokrajino ob cestah Vrhnika—Koper, Razdrto—Nova 
Gorica, zlasti tako imenovane odstavne prostore, ki so ostali od stare ceste in ki 
se uporabljajo za počivališča, kazalo v nekem smislu zaščititi —• tudi pred 
ljudmi samimi! i 

Ker gre pri omenjenih požarih za ogroženost velikih kompleksov, menim, 
da mora v planu dobiti to poseben poudarek. Predlagam, da za drugim ali četr- 
tim odstavkom na 58. strani vstavimo naslednji novi odstavek: »Zaradi zaščite 
gozdnih in drugih površin bodo prejeti na vseh ogroženih območjih tudi ukrepi 
proti požarom, to je še zlasti nujno na Krasu.« 

Tretji amandma. K poglavju »Kadri in znanje« bi na 63. strani v drugem 
odstavku predlagal naslednje dopolnilo »Iz kratkoročne in nenačrtne skrbi za 
kadre je treba takoj preiti na dolgoročnejšo kadrovsko politiko«. Večina, ali pa 
še vse preveč je delovnih organizacij s področja gospodarstva in negospodarstva, 
ki nima skoraj nobene kadrovske politike. Večina jih postreže z izgovorom, da je 
v teh nestabilnih pogojih gospodarjenja, v tem življenju od zakona do zakona, 
od danes do jutri in ob teh reševalnih situacijah nemogoče resno kadrov- 
sko načrtovanje. Zal, ali na srečo, ti izgovori le delno drže. Ker gre na eni 
strani za dokazano resnico, da je investicija v kader, predvsem investicija v pro- 
izvodnjo in ker na drugi strani finančna sredstva v te namene niso sporna, delo 

16 



242 Enotni zbor delovnih skupnosti 

na tem področju pa je odvisno od odnosov tako imenovanih subjektivnih sil 
med vodilnimi osebami in samoupravnimi organi, menim, da bi predlagana 
dopolnitev bila potrebna. 

In še zadnji predlog. Na 67. strani v prvem stavku zadnjega odstavka je 
zabeleženo: »V preteklem razdobju je bila izvedena sanacija šolstva predvsem 
v smeri izenačevanja osebnih dohodkov pedagoškega kadra z drugimi področji« 
in tako naprej. 

2e v razpravi o osnutku družbenega načrta sem predlagal spremembe tega 
stavka. Sanacija šolstva je bila dobro zamišljena, spričo ziianih družbenoeko- 
nomskih težav in inflacijskih gibanj pa žal ni bila niti v smeri izenačevanja 
osebnih dohodkov — tu so mnogo več storili samoupravni sporazumi — niti 
drugje v celoti izvedena. Izraz »izvedena« zveni kot zaključek, kot konec, zato 
predlagam spremembo. »V preteklem razdobju sprejeta in izvajana sanacija 
šolstva je bila usmerjena predvsem v izenačevanje osebnih dohodkov pedago- 
škega kadra z drugimi področji.« Nadaljnje besedilo bi ostalo nespremenjeno. 

Želim vsem nam pri uresničevanju družbenega načrta čim več delovne 
vneme, volje ob uresničevanju teh hotenj, dobro zdravje in čim manj pretresov, 
nepotrebnih sprememb in odstopanj, želim, da bodo osebne in skupinske odgo- 
vornosti za izvedbo dognane in znane, da bodo imeli tudi svoj priimek in ime in 
končno, da bo pri izvrševanju nalog, sklepov in odločitev čim manj »objektivno 
subjektivnih, prehodno razvojnih, inflacijsko devalviranih in nelikvidnih nesta- 
bilizacij in perturbacij in seveda čim manj ugotavljanja ugotovljenih ugotovitev. 
Hvala. 

Navedena štiri dopolnila predlagam kot amandmaje z desetimi podpisi. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec gospodarskega 
zbora Janko Kolarič. 

Janko .Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Menim, da je povsem pravilna usmeritev v predlogu družbenega plana razvoja 
SR Slovenije, da je za področja, ki spadajo v kompleks tržnih odnosov, zajeta 
le razvojna problematika in globalna razmerja. Za področja, ki sodijo v kom- 
pleks tržnih odnosov, so smernice tega plana in predvideni ekonomski ukrepi 
dovolj trdna podlaga za oblikovanje samoupravnih in družbenih dogovorov in 
za uresničevanje razvoja organizacij združenega dela ne glede na zapletene raz- 
mere zaradi neusklajenosti na tržišču in drugih strukturnih problemov, ki smo 
jih nasledili. Predvideni ukrepi ekonomske politike z ustreznimi ukrepi za sta- 
bilizacijo gospodarstva bodo omogočili področju, ki spada v kompleks tržnih 
odnosov, skladnejši, vendar še vedno dovolj dinamični razvoj. V tej smeri 
predvidevanja predloga družbenega plana tudi zadovoljujejo. 

Popolnoma drugačen položaj pa imajo in bodo imela tista področja, pri 
katerih razvoju in usmerjanju mora in bo morala sodelovati celotna družba. 
V mislih imam predvsem gospodarsko infrastrukturo, za katero vemo, da jo 
spremlja zaostajanje osnovnih pogojev za prehod v razvitejšo gospodarsko struk- 
turo. 

Že večkrat smo poudarili, da je bistvena pomanjkljivost v osnutku družbe- 
nega plana s področja prometne infrastrukture neopredeljenost prometne poli- 
tike. Ne morem soglašati z dejstvom, kar sem poudaril tudi v obravnavi osnutka 
plana, da v planu ni sinteze kompleksne prometne problematike in problematike 
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ostale infrastrukture, kajti le ob spoznanju le-te bi se lahko jasno opredelili 
o tem, kaj želimo oblikovati in reševati s prometno politiko ter politiko infra- 
strukture sploh. 

Želim poudariti, da ni mogoče z enakimi merili obravnavati v planu raz- 
vojna področja, ki spadajo v kompleks tržnih odnosov ter področja, na katerih 
bi morala in bo morala sodelovati celotna družba. To smo izrecno poudarili 
že ob obravnavi osnutka, vendar moram na žalost ugotoviti, da je v sedanjem 
predlogu družbenega plana izpadlo še tisto, kar je bilo v osnutku konkretnega 
za to področje. Namreč, nekatera predvidevanja in celo finančne rešitve so bile 
dokaj konkretne v osnutku, v sedanjem predlogu pa je tudi to izpadlo. 

Nobenega dvoma ni, da želimo v okviru prometne politike oblikovati takšen 
kompleksen prometni sistem, ki bo dajal družbi in gospodarstvu optimalne rezul- 
tate. Ugotovitev, da pomenijo transportni stroški pri izdelkih sorazmerno naj- 
večjo postavko in da so zaradi tega prav tu možne največje racionalizacije, sicer 
še ne rešuje veliko, obvezuje pa nas, da ukrepamo že v tem planskem obdobju. 

Zato predlagam, da se glede na to, da nimamo opredeljene prometne poli- 
tike, v predlogu družbenega plana nekatera vprašanja iz kompleksne prometne 
problematike podrobneje obdelajo in da se predvidijo postopne rešitve nekaterih 
temeljnih sistemskih vprašanj, ki so pogoj za oblikovanje bodoče prometne 
politike. 

Reševanje le-teh pa je vezano na daljšo dobo. Tu gre predvsem za postopno 
izenačevanje pogojev poslovanja med transportnimi panogami, ki zajemajo 
izenačevanje glede sistema in politike prevoznih cen, izenačevanje obremenitve 
s stroški infrastrukture in izenačevanje splošnih obveznosti do dejavnosti in 
komitentov. S postopno izpopolnitvijo teh pogojev bi bili razmeroma hitro 
ustvarjeni temeljni pogoji za oblikovanje bodoče prometne politike in bi lahko 
postopno prešli na kompleksen prometni sistem, ki naj bi družbi zagotovil 
optimalne rezultate z racionalno razdelitvijo transportne dejavnosti in ustrez- 
nim znižanjem transportnih stroškov v gospodarstvu. 

Menim, da za to področje v predlogu družbenega plana razvoja SR Slovenije 
predvidene smernice niso zadostne. Ker intervencijska politika družbe ni dovolj 
opredeljena in konkretna, ker ni sistemsko dovolj jasna, bo to imelo za posle- 
dico, kakor vselej doslej, da predvidevanja na teh področjih ne bodo realna. 
Tudi prevelik optimizem, da bo samoupravno dogovarjanje in združevanje 
sredstev že v sedanjih pogojih lahko v pretežni meri nadomestilo zavestno 
usmerjanje družbe na področju infrastrukture, ni dovolj prepričljivo, čeprav 
lahko pričakujemo tudi tukaj pomemben napredek. Za področje prometne infra- 
strukture zlasti ni pričakovati samodejnih rešitev, dokler bomo imeli akutno 
pomanjkanje investicijskih sredstev in dokler ne bodo rešena osnovna vprašanja 
s področja prometne politike. 

Te ugotovitve se ne nanašajo le na področje investiranja kot se to običajno 
razume, temveč predvsem na normalno funkcioniranje teh organizacij združe- 
nega dela kot gospodarskih organizacij. Gospodarske organizacije s področja 
prometne infrastrukture, ki imajo depresirane cene in bodo imele cene svojih 
proizvodov in storitev še naprej pod družbeno kontrolo, bi morale imeti zago- 
tovljeno enostavno in razširjeno reprodukcijo. Đa bi intencije, ki so globalno 
predvidene v predlogu družbenega plana razvoja- na področjih, ki ne spadajo 
v kompleks tržnih odnosov, lahko tudi realno dosegli, predlagam, da se za 
ta področja predvidijo opredelitve, ki bodo konkretnejše, in sicer: 
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Prvič. Da se v poglavju glede politike cen na 4. strani drugi in četrti odsta- 
vek dopolni s konkretnejšimi opredelitvami glede enostavne reprodukcije in 
v ta namen predvidi: izenačenje sistema prevoznih cen v prometni dejavnosti; 
izenačevanje prevoznih organizacij glede obremenitve stroškov infrastrukture; 
obvezna kompenzacija razlike med normirano ekonomsko ceno s strani organov, 
ki o cenah odločajo. 

Drugič, da se glede na predvidevanja, da bodo delovne organizacije do 
leta 1975 morale iz lastne akumulacije oblikovati obratna sredstva, tretji odsta- 
vek, stran 6 in zavarovati povečanje lastnega financiranja ter povečanje dolgo- 
ročnih lastnih virov, 9. stran šesti odstavek, je predvideti: nivo cen mora zago- 
toviti vsaj 5% ostanek dohodka glede na celoten dohodek; določitev realne 
vrednosti osnovnih sredstev, ki mora zajeti revalorizacijo v skladu z inflacijskimi 
trendi in redne vpisne stopnje, ki jih je treba predpisati z republiškimi predpisi. 

Tretjič. Predloge glede razširjene reprodukcije za prometno infrastrukturo 
bi bilo potrebno konkretizirati in na 51. strani v 3. točki, tretji in četrti odsta- 
vek dodati: sistemske rešitve za oblikovanje stalnega vira sredstev za moderni- 
zacijo prometne infrastrukture, kar velja predvsem za modernizacijo železnic, 
spričo izredno nizke akumulativnosti železnic in njene visoke obremenitve 
z odplačili najetih kreditov; obveznost republike, da se izvede program moder- 
nizacije, ki ga bo sama odobrila; soudeležba republike pri naložbah vezanih 
na sodelovanje z Mednarodno banko za obnovo in razvoj. 

Konkretno predvidena sredstva za regresiranje obrestne mere, saj samo 
kreditiranje na žalost ne rešuje problema nadaljnje modernizacije, če ni mogoče 
hkrati zagotoviti ustreznih kreditov. Celotna prometna infrastruktura in zlasti 
še železnica, je prišla, zaradi neustrezne politike, ki se vodi že več let, v položaj, 
da so potrebni nujni in učinkoviti ukrepi za njeno sanacijo, če hoče gospodarstvo 
nanjo sploh še računati. Preveč pogosto se namreč splošne in neobvezne formu- 
lacije o bodočem razvoju končno razblinijo v nič, ko gre za konkretno izvajanje 
oziroma pomoč. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Hvala. Prosim, če bi predloga tudi 
pismeno predložili, saj jih moramo dati prepisati in razmnožiti. Kdo še želi 
besedo? Tovariš Ladislav Ivanec. ... V ' . * 

Ladislav Ivanec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
K predlogu družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971—1975 vlagam 
v imenu 10. poslancev in v svojem imenu naslednje amandmaje: 

K 30. strani, 4. točka: v besedilo naj se vstavita besedi »predelava nafte«, 
tako da se glasi: »razvojne težnje v okviru industrije kažejo, da se, bodo posebno 
intenzivno razvijale predelava nafte, elektroindustrija« itd. 

K 32. strani, drugi odstavek: dopolni naj se tabelarni pregled takole: rafi- 
nerijski produkti v 000 ton leto 1970, 221 leto 1975, 590. 

Tabelarni pregled, in sicer v tabeli 18, ki.se nanaša na proizvodnjo važnejših 
industrijskih proizvodov pa takole: 

rafinerijski produkti 000 ton 1965, — 1970, 221 1975, 590 

formalin 000 ton 1965, 500 1970, 14.600 1975, 64.000 

umetna lepila tona 1965, 1600 1970, 10.600 1975, 37.000 
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Spremembe k besedilu predloga družbenega plana razvoja SR Slovenije in 
k tabelarnemu pregledu predlagamo, ker je kurilna nafta izredno pomembna za 
Slovenijo, glede dopolnitve1 v tabelarnem pregledu pa menimo, da so upravičene 
glede na ostale proizvode, ki so manj pomembni in ki jih proizvajamo v manjših 
količinah. Hvala. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim, da amandmaje predložite 
pismeno. Kdo še želi besedo? Besedo ima poslanec dr. Demetrij Brodar. 

Dr. Demetrij Brodar : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Na podlagi sklepov seje predsedstva raziskovalne skupnosti Slovenije 
in seje upravnega odbora sklada Borisa Kidriča, predlagam, da se besedilo druge 
alinee 5. točke VII. poglavja na strani 70 izpusti. 

Utemeljitev: v omenjeni alinei je zapisano, da naj bi se sredstva, ki jih je 
doslej zagotavljala republika, na podlagi že sprejetega zakona, v prihodnje za- 
gotavljala na podlagi družbenega dogovora in prispevkpv organizacij zdru- 
ženega dela, ter da znašajo okoli 15 °/o vseh izdatkov za raziskave. Čeprav je 
izredno težko izračunati razmere med družbenimi sredstvi in ostalimi. sredstvi, 
namenjenimi raziskovalni dejavnosti, ker ni podana natančna razmejitev med 
raziskovalnim delom in proizvodnjo, vsi podatki zavoda za statistiko kažejo, da 
je odstotek sredstev, ki se danes združujejo v skladu Borisa Kidriča, znatno 
višji. Ce bi ta sredstva dejansko predstavljala le okoli • 15 ®/o vseh sredstev za 
raziskovalno dejavnost, potem bi v SR Sloveniji izločali v celoti za znanost 
veliko več, dejansko pa izločamo le nekaj več kot 600 milijonov dinarjev. Do 
podatka zapisanega v tekstu predloga je prišlo na podlagi spremenjene meto- 
dologije za zbiranje podatkov od dohodkov raziskovalnih organizacij. Ker bi 
predlog, da zamenjamo število 15 % s 25 °/o verjetno povzročil večje razprave 
in mogoče celo vzbudil vtis, da gre za povečanje sredstev in ne le za točnejšo 
opredelitev razmerja, predlagamo, da celotna alinea odpade ter da se zadovo- 
ljimo z zadnjim stavkom prvega odstavka 10. točke istega poglavja, v katerem 
je podana naslednja kvantifikacija: »ter si prizadevati, da bi se skupni delež za 
raziskave v družbenem proizvodu povečal od 1,3 °/o v letu 1970, na okoli 2 '%> 
v letu 1975 kot je to tudi predstavljeno v zveznem družbenem planu.« 

Na začetku seje sem dobil v gradivu tudi amandmaje, ki jih je predložila 
Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije. Amandma št. 10 se nanaša 
na problem, ki sem ga sedaj omenil. Ker se mi zdi, da je predlog, ki ga daje 
predsedstvo raziskovalne skupnosti in pa upravni odbor sklada Borisa Kidriča 
boljši, predlagam, da se zamenja amandma št. 10 Socialistične zveze z amand- 
majem, ki ga predlagata imenovani dve organizaciji. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: 2eli še kdo besedo? 
Ce se nihče več ne priglaša k besedi, zaključujem razpravo. Prosim, da se 

o predlogih, ki jih je poslala Socialistična zveza delovnega ljudstva in ki so jih 
danes na seji predložili poslanci Miran Hasel, Janko Kolarič, Vladislav Ivanec 
in Demetrij Brodar izreče poročevalec začasne komisije enotnega zbora tovariš 
Dušan Sinigoj in seveda tudi, kolikor to želi, predstavnik izvršnega sveta. Ali 
meni predsednik začasne komisije, da je potrebna seja začasne komisije? Meni, 
da je potrebna. 



246 Enotni zbor delovnih skupnosti 

Prekinjam to točko dnevnega reda in prehajam na 3. točko dnevnega 
reda, to je na obravnavo predloga smernic družbenoekonomske politike in 
razvoja SR Slovenije ter neposredne naloge v letu 1973, katerega je predložil 
izvršni svet. 

Prejeli ste predlog smernic s prilogami, ki pojasnjujejo smernice, poročilo 
začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj s pod- 
ročja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih 
in samoupravnih skupnosti, poročilo zakonodajno-pravne komisije in mnenja, 
stališča in predloge zasedanja delegatov občin. 

Zasedanje delegatov občin je poslalo še dogovor o skupnih nalogah občin 
v zvezi z izvajanjem politike razvoja v letu 1973. Svoja poročila in mnenja so 
dali skupina poslancev socialno-zdravstvenega zbora, skupina poslancev in 
odbor za prosveto in kulturo prosvetno-kulturnega zbora, ter odbori gospodar- 
skega zbora za proizvodnjo in blagovni promet, za družbenoekonomske odnose 
ter za finance. Vsa ta poročila in mnenja je v svojem poročilu že upoštevala 
začasna komisija enotnega zbora. 

Ekspoze izvršnega sveta ste že poslušali na skupni seji z republiških zborom. 
K predlogu smernic je vložila amandmaje začasna komisija enotnega zbora 
k stranem 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19 in 20 ter zasedanje delegatov občin k strani 19. 
Vse te amandmaje imate v poročilih pred seboj. 

Izvršni svet je danes vložil popravljeno in dopolnjeno besedilo predloga 
smernic, ki ste jih prejeli na klop. Prosim predstavnika izvršnega sveta, da 
obrazloži to besedilo glede na prejšnje. 

Besedo ima podpredsednica izvršnega sveta dr. Aleksandra Kornhauser. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši poslanci! Ta predlog, ki je danes pred vami, je seveda že nekajkrat 
popravljen in dopolnjen. Pripravili smo ga tako, da boste lahko sledili vsem 
zahtevam, ki ste jih postavili v svojem dosedanjem delu in sproti ugotavljali 
ali so bile te zahteve ustrezno zajete. 

V načelu naj povem', da je izvršni svet sprejel vse predloge, ki so jih dali 
v obliki amandmajev ali v obiiki vsebinskih obrazložitev predstavniki posamez- 
nih zborov, skupine poslancev ali komisija enotnega zbora. Pred začetkom 
nadaljevanja seje smo se dobili ponovno na komisiji enotnega zbora, ki jo je 
vodila, v odsotnosti predsednika, tovarišica Zlebnikova, ki bo pojasnila ugo- 
tovitev, da so bila vsa stališča smiselno upoštevana in sprejeta. 

Dodatno mi dovolite le, da vas na kratko obvestim o razlikah, da bi lahko 
sledili spremembam. Glede na predlog, ki ste ga obravnavali, je dopolnjeni 
predlog smernic pisan na tak način, da lahko z enim samim pogledom zaobja- 
mete na vsaki strani vse spremembe. Vse tisto, kar je izpadlo, je ponovno napi- 
sano in prečrtano, vse tisto kar je novega ali spremenjenega pa je napisano 
z velikimi črkami. 

Na 1. strani ni bistvenih sprememb, gre le za dikcijo. Na 2. strani ni spre- 
memb, prav tako ne na 3. strani. Na 4. strani je beseda »dopolnil« nadomeščena 
z ustreznejšo strokovno besedo »amandmajev-«. Na 5. strani so upoštevani 
amandmaji, tako kot so bih dani. Na 6. strani ni sprememb, prav tako ne na 
7. strani. 

Na 8. strani so upoštevani amandmaji komisije enotnega zbora tako kot so 
bili dani. Na 9. strani sta prav tako upoštevana oba amandmaja. Na 10. in 11. 
strani, kot vidite, ni sprememb, na 12. strani pa sprememba, ki razširja besedo 
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v zvezi z gospodarsko zbornico tako kot je bilo zahtevano. Na 13. strani je upo- 
števan amandma kot je bil dan. Na 14. strani je beseda »bistveno« zamenjana 
z besedo »znatno«, kar ustreza razmerju, ki je bilo dogovorjeno s projekti. Na 
15. strani je beseda »v omenjenem« nadomeščena z besedo »določenem«, kar 
pomeni jasnejšo opredelitev. 

Na strani 16 ni sprememb. Na 17. strani zgoraj je sprememba, ki pove to, 
kar je zahtevala skupina poslancev socialno-zdravstvenega zbora in kar je 
sprejela tudi komisija enotnega zbora, to je »diferencirano udeležbo«. Posebej 
pa je obdelano na 18. strani pokojninsko in invalidsko zavarovanje v tistih 
okvirih, ki so uresničljivi glede na ekonomsko politiko v letu 1973. Tu je dan 
poudarek postopnosti v usklajanju z realnimi možnostmi in hkrati obveznost, 
da se vse tisto, kar ne bo uresničljivo v letu 1973, začne pripravljati z analizami 
in tudi z ukrepi za leto 1974. 

Na 19. strani je upoštevana zahteva glede stanarin, in sicer, da gre za po- 
stopno uvajanje novih stanarin. Na 20. strani ni sprememb. Na 21. strani je 
sprememba, ki jo je predlagala skupina poslancev prosvetno-kulturnega zbora 
in sprejela komisija enotnega zbora. Na 22. strani je spremenjeno besedilo v 
skladu z nočno sejo izvršnega sveta, ki je ugotovila, da ne moremo ostati na 
prvotnem besedilu »urediti je treba aktivno zdravstveno varstvo športnikom 
in športno medicinsko službo«, temveč na besedilu »začeti je treba urejati«, 
kajti to je širša akcija, ki zahteva nekajletno delo. Na isti strani zgoraj je, kot 
vidite, jasneje opredeljen informativno politični in mladinski tisk. 

Na 23. strani je besedilo le stilistično obdelano, na 24. strani pa so upošte- 
vani amandmaji komisije enotnega zbora. Na 25. strani gre le za spremembo 
porasta obveznosti v skladu z opredeljenimi zahtevami. 

Besedilo na 26. strani je moralo biti predelano glede na sprejete amandma- 
je in na globalna razmerja. Zato je to besedilo sedaj takšno, da jasno nakazuje 
pravice in obveznosti glede delovanja posameznih samoupravnih interesnih 
skupnosti, in sicer, pokojninsko-invalidskega zavarovanja, zdravstva, otroškega 
varstva, izobraževanja in računa za izravnave in posege v gospodarstvu. Ta 
stran je bistvena za odmero in globalno bilanco sredstev, zato je besedilo, kot 
je danes predlagano, usklađeno z globalno bilanco sredstev. Seveda bi spre- 
membe v tem besedilu nujno potegnile za seboj tudi spremembe v globalni 
bilanci, ki pa je kot sami veste zelo določena s stabilizacijskimi ukrepi. Prav 
zaradi tega je besedilo na 27. strani črtano in usklađeno z besedilom na 26. strani. 

Na 27. strani je, tako kot so zahtevale vse delovne skupine poslancev, upo- 
števano, da se jasneje opredelijo nove obveznosti. To je storjeno v zadnjem od- 
stavku na 28. strani. Na 29. strani je izločena 7. točka zaradi tega, ker je to že 
vneseno v globalna razmerja in ker bodo podrobne ugotovitve za posamezne 
samoupravne interesne skupnosti dokončno opredeljene, ko bodo opravljeni 
in tudi medsebojno usklađeni vsi računi za posamezne samoupravne interesne 
skupnosti na podlagi načel v teh smernicah. 

Na 30. strani je posebej določen člen v prvem odstavku, ki pove, da je 
treba iti v čim večji meri v neposredno samoupravno dogovarjanje in sporazu- 
mevanje s temeljnimi organizacijami združenega dela, ki navaja samoupravne 
interesne skupnosti na čimbolj neposredno delo in sodelovanje z uporabniki 
njihovega dela. V zadnjem odstavku te strani pa je opredeljena nuja po tistih 
sporazumih in dogovorih, ki bodo v celotni republiki omogočili uresničevanje 
načel vzajemnosti in solidarnosti, kar je.zlasti na področju vseh socialno po- 
membnih dejavnosti, temeljnega pomena za odpravljanje socialne diferenciacije. 
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V okviru ostalih nalog občin ni bistvenih sprememb, to je ni sprememb na 31. 
strani, 32., 33., 34. in do konca. 

Vsa podrobnejša pojasnila, kolikor bodo potrebna, smo seveda vsi pred- 
stavniki izvršnega sveta pripravljeni dati. Poudarila bi, da je bilo v delovnem 
postopku v okviru odborov in komisij skupščine doseženo zelo tesno povezovanje 
in usklajevanje. Zaradi tega menim, da je bila ta dfelovna faza opravljena iz- 
redno uspešno. Vsekakor, v imenu izvršnega sveta ugotavljam, da so bile suge- 
stije in amandmaji, ki so bih dani, koristni in da so v marsičem izboljšali prvotno 
besedilo tako, da je predlog, ki je pred vami, tudi po zaslugi dela v skupščini 
bistveno boljši. Hvala lepa. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Hvala. Pibsim poročevalca začasne 
komisije, da se izjasni glede novega besedila in glede predloženih amandmajev. 
Besedo ima poslanka Mara Zlebnik. 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
svojem poročilu bi strnila obe obravnavi začasne komisije tako po prejšnjem 
kot tudi po ntivem besedilu, in sicer zaradi tega, ker našega poročila o prvi 
seji najbrž niste uspeli prebrati, saj je bilo šele danes predloženo na klop, novega 
pismenega poročila o današnji seji komisije pa ne boste prejeli. Opozorila bi pa 
le na nekatere bistvene ugotovitve in stališča. 

Komisija je v obravnavo vključila tudi poročila skupine poslancev pro- 
svetno-kulturnega zbora in odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora, 
skupine poslancev socialno-zdravstvenega zbora, odbora za finance in proračun 
republiškega zbora ter odborov gospodarskega zbora za proizvodnjo in bla- 
govni promet, za družbeno ekonomske odnose.in finance. Menim, da je v uvodu 
treba poudariti soglasnost odborov in komisije v načelni in splošni oceni pred- 
loženega dokumenta ter podporo, ki je dokumentu v načelu dana. Ne glede na 
nekatere razlike, ki so bile izražene na sejah teh organov in ne glede na neka- 
tere predlagane dopolnitve in pripombe, ki jih je komisija v pretežni večini 
tudi sprejela, je treba predvsem poudariti oceno, da predložene smernice in ne- 
posredne naloge v letu 1973 zajemajo v bistvu tisto, kar moramo storiti, da bi 
preusmerili dosedanje trende in dosegli skladnejša razmerja, ki smo si jih za- 
stavili tudi v sprejetih političnih dokumentih. 

Zaradi tega bodo smernice koristna podlaga za oblikovanje družbenoeko- 
nomske politike v prihodnjem letu, in sicer, ne le za republiko in njene organe, 
temveč za vse nosilce družbenih aktivnosti in za vse dejavnike, od katerih je 
odvisno kreiranje politike na posameznih področjih dela. V smernicah so dana 
stališča k bistvenim problemom stabilizacije in likvidnosti kot primarni nalogi 
v prihodnjem obdobju, dan je ustrezen poudarek nadaljnjemu poglabljanju sa- 
moupravnih odnosov in uresničevanju ustavnih amandmajev, poudarjajo pa 
tudi zahtevo po zaostreni politiki gospodarjenja, varčevanju in disciplini na 
vseh področjih družbenega življenja. 

Posebna vrednost predloženih smernic je v usmeritvi, da je potrebno pri- 
merno selekcionirati družbene potrebe ter uporabljati restrikcijske ukrepe v 
enaki meri pri vseh porabnikih družbenih sredstev, tako v gospodarstvu kot na 
negospodarskih področjih. 

Kot sestavni del smernic je treba šteti tudi program ukrepov za odpravo 
vzrokov nepokrite porabe in nelikvinosti in za sanacijo zatečenega stanja. Ta 
program je dodatno opozorilo in napotilo vsem uporabnikom družbenih sred- 



24. seja 249 

stev, kakor tudi organom in asociacijam v republiki, da se stori vse, da bodo 
predvideni ukrepi izpeljani pravočasno in dosledno ter na vseh področjih. 

Pri tem je pomembno ločiti in opredeliti naloge in učinek takojšnjih ukre- 
pov in naloge dolgoročnejše politike. Gre tudi za to, da se naloge ne obravna- 
vajo kampanjsko, temveč kot začetek zaostrenega ukrepanja do vseh tistih 
dejavnikov v naši družbi, ki ne spoštujejo načel dobrega gospodarjenja in ni- 
majo razčiščenih pogledov glede odgovornosti do celotne družbe za sredstva, s 
katerimi upravljajo. 

V sedanji situaciji je nadvse pomembno obveščanje vseh občanov in posa- 
meznih delovnih kolektivov o stanju in o prizadevanju za usmeritev k stabil- 
nejšemu gospodarjenju. Seveda je pri tem potrebno poudariti, da bodo cilji 
take politike doseženi le, če bodo usklađeni in upoštevani v vsem jugoslovanskem 
prostoru. V okvirih take načelne orientacije je komisija enotnega zbora sprejela 
poročilo in mnenja prej omenjenih odborov in skupin poslancev in tudi ustrezne 
amandmaje. 

Glede konkretnih spreminjevalnih predlogov moram povedati, da so bili 
v glavnem sprejeti: nekateri ustrezneje oblikovani, nekateri manj pomembni pa 
odklonjeni. Besedilo novih smernic, ki ga je pravkar predložil izvršni svet glede 
na vložene amandmaje in pripombe to že vključuje tako, da so dejansko v novem 
besedilu po vsebini zajeti vsi amandmaji in tudi druge vsebinske pripombe, ki 
so bile dane v odborih in na naši komisiji. Zato se komisija s tako spremenjenim 
besedilom smernic strinja. S tem postanejo amandmaji, ki jih je vložila naša 
komisija, brezpredmetni in jih zato v imenu komisije umikam. Komisija zato 
predlaga, da se smernice sprejmejo v novo predlaganem besedilu. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren : Hvala! Prosim še predstavnika za- 
sedanja delegatov občin, tovariša Vipotnika, da zavzame stališče glede na 
predloženi amandma. 

Brane Vipotnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Med mnenji, stališči in predlogi zasedanja delegatov občin, ki je bilo 25. de- 

cembra 1972,. je en amandma in nekaj mnenj ter stališč, o katerih smo na zase- 
danju posebej glasovali in ki so dobila polno podporo vseh prisotnih delegatov. 

Razen amandmaja k 11. točki tretjega poglavja, katerega je izvršni svet 
sprejel in ga zato umikam, gre v tem gradivu še za mnenja in stališča, ki se 
zavzemajo za naslednje: 

prvič, da se v predlogu smernic opredeli tudi odnos do vodnega gospodar- 
stva in na tem področju zlasti predvidijo ukrepi za odpravo vzrokov katastro- 
falnih poplav, kot so bile letošnje; 

drugič, dana je sugestija za dopolnitev smernic v tem smislu, da naj se 
gospodarska zbornica organizacijsko ustrezno prilagodi potrebam gospodarstva; 

tretjič, izraženo je bilo enotno mnenje, naj bi republika namenila za spod- 
bujanje gospodarskih vlaganj na manj razvitih območjih več sredstev, kot je 
predvideno v predlogu in 

četrtič, enotno je bilo sprejeto stališče, naj smernice bolj določno in kon- 
kretneje obvežejo samoupravne interesne skupnosti in sklade za izvajanje 
ustreznih ukrepov na manj razvitih območjih. 

Po danes predloženem besedilu smernic za družbenoekonomsko politiko in 
razvoj ter neposredne naloge v letu 1973 ugotavljam, da so bih tako amandma 
kot vsi predlogi in mnenja 29. zasedanja delegatov občin sprejeta, razen mnenja 
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k i4. točk i teh smernic, to je prvega odstavka, na 23. strani. Kot nadalje izhaja 
iz mnenj in stališč zasedanja, je razprava ob poudarku osnovnih smernic 
opozorila predvsem na vprašanje realnih možnosti in ukrepov za uresničitev 
zastavljenih nalog. 

Razen teh mnenj in predlogov smo na zadnjem zasedanju delegatov sprejeli 
tudi poseben dokument, dogovor o skupnih nalogah občin v zvezi z izvajanjem 
politike razvoja v letu 1973. Ta dogovor ste dobili danes na klop, skupaj z drugim 
gradivom ob predlogu smernic in je rezultat jasnejšega spoznanja občin, da same 
prevzemajo odgovornost za nekatere naloge, ki naj omogočijo uresničevanje 
ciljev, ki jih skupno sprejemamo s smernicami ekonomske politike za pri- 
hodnje leto. 

S tem dokumentom smo hoteli poudariti tako proces prehajanja pomembnih 
funkcij družbenega usmerjanja in usklajevanja razvoja na občine in temeljne 
samoupravne skupnosti, temeljne organizacije združenega dela, krajevno skup- 
nost in samoupravne interesne skupnosti, kot tudi metodo usklajevanja nalog 
na področju planiranja, samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogo- 
varjanja. Velja poudariti, da je zasedanje delegatov pooblastilo delovno sku- 
pino, ki je pripravila predlog tega dogovora, da nadaljuje z delom, da spremlja 
uresničevanje tega dogovora ter da po potrebi pripravi za zasedanje oceno in 
predloge v zvezi s tem, mogoče ob polletju in ob koncu prihodnjega leta ko 
bomo ponovno razpravljali o letnem družbenem planu republike, kar še bolj 
poudarja trditev, da gre za celovito skrb občin za uresničitev v tem dogovoru 
nakazanih nalog. 

Na zasedanju smo si prizadevali, da ne bi šlo v tem dokumentu za ponavlja- 
nje nalog, ki so naštete v predlogu smernic za leto 1973 niti za neke nestvarne 
in zato neuresničljive cilje. Naloge, ki so tu naštete so po našem mnenju rezultat 
spoznanja o določenih ključnih in nujnih nalogah, ki jih bo treba v naslednjem 
letu v vsaki izmed naših občin resno obravnavati in zanje poiskati ustreznih 
rešitev. Konkretna prioriteta in praktična opredelitev nalog mora seveda izha- 
jati iz razmer, potreb in možnosti vsake občine posebej. Kot je v dogovoru 
poudarjeno, v posebni točki, je velik del nalog, o katerih se danes dogovarjamo, 
uresničljiv skozi širše medobčinsko sodelovanje. Verjetno se tu kaže posebna 
naloga, da analiziramo dosedanje povezovanje med občinami, ustreznost doslej 
razvitih oblik in da skupno razvijamo nova. Pomembne naloge se odpirajo 
prav na tem področju tudi v okviru stalne razprave, kjer bo, kar razprava že 
danes kaže, treba to sodelovanje tudi institutionalno utrditi s tem, da med- 
občinske skupnosti in njihovi organi v določenih primerih tudi dokončno spre- 
jemajo sklepe in predpise za urejanje skupnih vprašanj. Po drugi strani pa bo 
treba mimo sodelovanja po upravni liniji okrepiti tudi sodelovanja občin z re- 
publiškimi organi na samoupravni podlagi in verjetno bo v tem okviru potrebno 
konkretno opredeliti in močneje poudariti funkcijo zasedanja delegatov občin 
oziroma bodočega zbora delegatov občin. 

V tem okviru gre torej za naloge, ki jih bo mogoče uspešno reševati ob 
polni pomoči in angažiranosti poslancev v svojih volilnih enotah, s čimer bomo 
v praksi že zdaj vzpostavili podlago in ogrodje za delovanje novega delegatskega 
sistema. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Ni danes prvič, da ste dobili mnenja zase- 
danja delegatov občin k tako pomembnemu dokumentu kot so smernice, na 
klop, pred sejo. Prav tako ni normalno, da smo v občinah dobili gradivo za zase- 
danje komaj slab teden pred zasedanjem, kar je onemogočilo vsako širšo in 
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temeljitejšo razpravo. Zato smo tudi menili, da je nujno opozoriti na vsebino 
teh mnenj in stališč ter na dogovor, ki smo ga sprejeli na zasedanju. Vendar 
mislimo, da je v bodoče nujno zagotoviti, da z ustreznejšimi roki in pošiljanjem 
gradiva omogočimo vsebinsko razpravo gradiva v občinah, prav tako pa tudi 
odborom skupščine in poslancem v zborih, da pravočasno dobijo mnenja zase- 
danja delegatov občin in predloge, da bi jih lahko pri obravnavi in glasovanju 
upoštevali in da bi se do njih opredelili. Hvala lepa. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Hvala. Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Besedo ima poslanec Jurij Pirš. 

Jurij Pirš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Smernice 
pravilno nakazujejo obstoječo problematiko, globalno pa tudi načine za rešitev 
problemov, vendar menim, da tak splošen prikaz ne ustreza namenu, ko obrav- 
navamo neposredno obdobje, ki je pred nami, to je leto 1973. 

V gradivu je sicer poudarjeno, da je potrebno na vseh ravneh še pripraviti 
akcijske programe za uresničitev temeljnih ciljev in nalog, vendar pa manjka, 
v kakšnih rokih bomo te programe pripravili, saj se po dosedanjih izkušnjah, 
v primerih, če roki niso določeni, rešitve lahko zavlačujejo in na koncu ne 
dobimo pričakovanih rezultatov. 

Med osnovnimi nalogami republike v letu 1973 je v smernicah navedeno 
tudi, da bo potrebno sanirati elektrogospodarstvo in železnice. Ta naloga je sicer 
v osnovi dolgoročnega značaja in, kot je bilo že prej povedano pri obravnavi 
srednjeročnega plana v letih 1971 do 1975, bo za trajnejšo ureditev razmer na 
tem področju potrebno poiskati ustrezne sistemske rešitve. Vendar pa so tre- 
nutne razmere na železnici, kljub nenehnemu opozarjanju na neurejene razmere 
v naši prometni politiki, ali še bolj nepolitiki, kritične, in moramo že za leti 1972 
in 1973 poiskati konkretne rešitve. 

Železniško združeno transportno podjetje v Ljubljani ima, kot smo že sli- 
šali, v letu 1972 izgube. Ko pa je govor o izgubi na železnici v letu 1972, ni 
pojasnjeno zakaj je ta izguba nastala in kdo jo je dolžan pokrivati. Gre za izpad 
transportnih dohodkov zaradi zadrževanja funkcije prevoznih cen, ki bi morale 
nujno slediti revalorizaciji osnovnih sredstev in s tem povečanju amortizacije 
za 89 milijonov dinarjev, ker železnica ni imela nobenih rezerv v funkcionalni 
amortizaciji ali v ostanku dohodka, da bi lahko to razliko pokrila. Po ustavnih 
določilih in po veljavnih zakonskih predpisih mora nastalo razliko pokriti 
republika, ki je soodločala na zvezni ravni pri določanju prevoznih cen. Čeprav 
je ta problem znan že več kot pol leta, ni v predloženem gradivu nakazana 
konkretna rešitev, saj se vsi možni finančni viri usmerjajo v oblikovanje 
trajnih obratnih sredstev. 

Pri pristojnih republiških organih obstaja mišljenje, da naj bi del izpadlih 
transportnih dohodkov, ki znašajo skupno okoli 90 milijonov dinarjev, pokrila 
ostala podjetja, ki so združena v združeno železniško transportno podjetje Ljub- 
ljana iz svojega ostanka čistega dohodka. Ta predlog je povsem nesprejemljiv, 
ker prvič, izguba ni posledica slabega gospodarjenja železniških transportnih 
podjetij, temveč posledica neusklajenosti ekonomskih predpisov na območju 
SFRJ in je zato jasno določeno, kdo jo mora pokrivati. Drugič, ostala podjetja 
že po statutu Združenega podjetja Ljubljana izgubo transportnih podjetij niso 
dolžna pokrivati in končno je to v nasprotju z vsemi proklamacijami o neodtuj- 
ljivih pravicah temeljnih organizacij združenega dela glede razpolaganja z 
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ustvarjenim dohodkom, ker bi ravno v času oblikovanja temeljnih organizacij 
združenega dela in integracij predstavljal politično povsem zgrešen ukrep. 

Nadalje se zelo na splošno obravnava vprašanje cen v letu 1973. Predlogi za 
spremembo cen na železnici so pristojnim organom že dolgo znani. Gre za od- 
mrznitev cen v potniškem prometu po predlogu, ki je bil zveznim organom 
že predložen novembra 1971, namreč povečanje za 17 *Vo in za povečanje cen 
v tovornem prometu za 11'%. Kakor izgleda, se bo rešitev ponovno zavlekla 
v leto 1973 z vsemi posledicami, ki jih tako odlaganje prinaša s seboj in jih 
danes občutimo za preteklo leto. To vprašanje v predlogu smernic tudi ni 
kvantif icir ano. 

V gradivu se nadalje omenja krepitev akumulacijske sposobnosti gospo- 
darstva, kjer je predvideno povečanje celo za 37 % in zagotovitev realnejše 
amortizacije poslovnih sredstev. V tem pogledu smernice v celoti podpiram, 
vendar želim prikazati, kako to dejansko izgleda za železnico. Po revalorizaciji 
se amortizacija obračunava v stari minimalni poprečni stopnji 2,2 %>, čeprav bi 
v normalni življenjski dobi osnovnih sredstev ustrezna stopnja morala znašati 
okoli 2,3 "/o. Kakor sem že omenil pa tudi minimalna amortizacija v letu 1972 
ni bila pokrita z ustrezno korekcijo prevoznih cen. Republika bi že morala 
sprejeti noveliran zakon o tistih stopnjah, ki naj bi pomenile uresničitev smer- 
nic o povečanju akumulativnosti za vse tiste organizacije, ki obračunavajo 
minimalno amortizacijo pri depresiranih cenah. Ta konkreten ukrep v gradivu 
ni omejen. Železnica bi z amortizacijo ostala na približno isti ravni kot leta 
1972, to je na znesku okoli 230 milijonov dinarjev, kar pa je z 89% zasedeno 
z odplačili kreditov. Ker železnica tudi skladov ne ustvarja, bo na ta način 
njena realna akumulativnost padla dejansko na ničlo, kljub določenim smer- 
nicam v gradivu. 

Ob taki akumulativnosti bo potrebno ustaviti vse zahtevne investicijske 
naložbe, kolikor se problem ne bi reševal z odločnejšo družbeno intervencijo 
v letu 1973, če že ne s prepotrebno dolgoročno sistemsko rešitvijo. Ta interven- 
cija v gradivu ni definirana niti po višini niti po virih financiranja. Nujno bi 
bilo, da bi republika, rezervni sklad , in banke prispevale vsaj toliko, kolikor so 
v letu 1972, to je okoli 125 do 150 milijonov dinarjev. 

V tem smislu predlagam štiri amandmaje, ki so pravzaprav samo smi- 
selno nadaljevanje besedila, ki smo ga že sprejeli pri dolgoročnem programu 
in pri obravnavi srednjeročnega programa. 

Na 13. strani prečiščenega besedila bi drugi odstavek dopolnili z naslednjim 
besedilom: »Socialistična republika Slovenija mora do konca leta 1973 defini- 
rati prometno politiko na območju republike in v njenem okviru rešiti tudi 
sistem financiranja prometne infrastrukture.« 

Na 15. strani pri 5. točki, naj se drugi odstavek nadaljuje z besedilom »pri- 
stojni družbeni organi moirajo ukrepati za normalizacijo poslovanja ZŽTP Ljub- 
ljana s tem, da se nadomesti izpad transportnih dohodkov v letu 1972, ki je 
nastal zaradi zakasnitve povišanja cen v tem letu kot posledica odlaganja s strani 
oblastvenih organov«. 

Na 31. strani pri 2. točki, naj bi se prva alinea nadaljevala z besedilom: 
»pri določanju cen v železniškem prometu pa se bo zavzemala za njihovo čim- 
prejšnjo uskladitev z dejanskimi stroški poslovanja«. 

Na 35. strani bi bilo potrebno dodati en nov stavek: »Akcijski programi 
na vseh ravneh morajo biti sprejeti do..:« Tovariš predsednik, amandmaje 
imamo napisane in vam jih izročam. 
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Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim. Besedo ima poslanec dr. Bo- 
jan Špicar. 

Dr. Bojan Spicar : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Visoko cenim skrb izvršnega sveta, ko je obravnaval stališče pokojninskega 
zavarovanja v novi situaciji, ki nastaja z uvajanjem stabilizacijskih ukrepov. 
Strinjam se, da tudi pokojninsko zavarovanje ne more stati izven okvira 
ostalih družbenih dejavnosti in da mora do določene meje deliti usodo vseh 
tistih, ki se trudijo za to, da naredimo v našem gospodarstvu red in da začnemo 
s stabilizacijo dejansko in konkretno. Takšno stališče zavzema tudi skupnost 
pokojninskega in Invalidskega zavarovanja. V izhodiščih določenih 16,5% na 
dohodke realizirane v letu 1972 je izjemna stopnja, ki se predlaga za določeno 
družbeno dejavnost. Nimam nič proti temu, postavlja pa se vprašanje, kako ures- 
ničiti smernice na 18. strani. Tam je namreč rečeno, da je treba na področju 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja med letom 1973 postopno in v skladu 
z realnimi možnostmi izpeljati določila zakona, ki ga bomo sprejeli, zlasti pa 
usklajanje pokojnin in invalidnin, s porastom življenjskih stroškov. 

Pri tem naletimo namreč na težave, ki jih ne bo mogla premagati niti 
skupnost sama, še manj pa njena služba. Valorizacija pokojnin je obvezna po 
zveznem zakonu. Tu ne more niti republiški zakon,, še manj pa skupnost sama 
reči, ali se pokojnine valorizira in koliko, saj zakon pravi, da se morajo 
uskladiti pokojnine z življenjskimi stroški, po drugi točki pa tudi glede na 
standard. Skupnost je namreč v tej pravni situaciji postavljena le v položaj 
ugotavljalca odstotka in nič več. Tega ni mogoče urediti z družbenim dogovo- 
rom in reči, polovico življenjskih stroškov bomo dali v začetku leta, drugo polo- 
vico pa sredi leta, kot priporočajo izhodišča. Zaradi tega menim, če je takšno 
stališče tudi v zveznih organih, slišal sem da je, potem je treba ustrezno dopol- 
niti zvezni zakon oziroma ga spremeniti in dati možnost skupnosti, da predvi- 
dene ukrepe dejansko izvaja, če bomo menili, da so.koristni in potrebni. Opozar- 
jam, da pokojnina zaostaja za dve leti za osebnim dohodkom, odložiti še eno 
valorizacijo pa pomeni, da bomo v zaostanku za tri leta. 

Enako je glede pravic na podlagi novega zakona. Te pravice, če bo zakon 
sprejet, lahko vsak zavarovanec posebej uveljavi od prvega januarja prihod- 
njega leta. Skupnost ni nikjer pooblaščena, da reče, da odstotke, kolikor nekdo 
presega 40 let, ne bomo dali od 1. januarja, temveč šele od 1. decembra. Ni od 
nas odvisno ali bomo te pravice dali ali ne, ker vsak zavarovanec lahko to pred 
sodiščem iztoži, saj je to njegova pravica po zakonu. Opozarjam, da je v pokoj- 
ninskem zavarovanju situacija glede vpliva na potrošnjo nekoliko drugačna 
kot pri osebnem dohodku v njegovi delitvi. 

Pravice so določene z zakonom, s tem dejstvom se moramo soočiti in mogoče 
iskati neke druge dopolnilne ukrepe. Vsekakor pa je pričakovati primanjkljaj 
ob takšnih pravicah kot so danes, kolikšen bo primankljaj, nisem mogel izra- 
čunati, saj sem za 16,5'% zvedel šele danes. Sedanje stanje skladov ob rezervi, 
ki jih imajo, ne zadošča niti za obratna sredstva. Dolžan sem opozoriti, da je 
tako stanje skladov posledica politike, ki smo jo vodili v naši republiki. V naši 
republiki smo v inflacijski dobi nižali prispevno stopnjo do , te meje, da smo 
celo, ko bi sklade lahko večali, črpali rezervo sklada. Tudi letos bo od rezerve, 
ki jo sklad ima, porabljeno približno 10 milijard S dinarjev. 

Iz tega razloga stojimo danes pred skupščino brez sredstev za pokrivanje, 
ki bi jih morali imeti, in ki bi jo zagotavljala rezerva, ki bi se nabrala ob stalni 
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prispevni stopnji v inflacijski dobi. Ce bi bila takšna politika, danes ne bi 
govorili o težavah, tako kot ne govorijo o tem naši tovariši na Hrvaškem, kjer 
so z nekaj višjo prispevno stopnjo, konkretno nekaj čez 14 ®/0 zbrali sredstva, 
ki danes pokrivajo obveznosti do upokojencev, obveznosti, ki so nastale v dobi 
inflacije, ko so življenjski stroški rasli. 

Zaradi tega bi prosil s tega mesta izvršni svet in skupščino, da bi pri 
družbenem dogovoru glede financiranja, ki je predvideno v novem zakonu, 
imeli to dejstvo pred očmi, saj verjetno ne bomo mogli priti v situacijo, da do 
izplačila pokojnin ne bi prišlo ter, da bi takrat, ko bi morebiti nastale težave, 
reševali ta problem s skupnim razumevanjem. O družbenem dogovoru teče 
razprava že nekaj časa, s podpisniki se sicer še nismo pogovarjali o tem, vendar 
je v osnutku družbenega dogovora predvideno, da če bi zaradi uvajanja stabili- 
zacijskih ukrepov prišlo do zastoja in da bi bilo ogroženo izplačilo pokojnin, 
da bi se pogodbene stranke ponovno vsedle za mizo in razpravljale o tem, kako 
vzpostaviti likvidnost skupnosti pokojninskega zavarovanja. Hvala lepa. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Hvala! Besedo ima poslanec Ferdo 
Papič. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ko smo na odborih razpravljali o smernicah ekonomske politike za leto 

1973. smo v zadnjem hipu dobili gradivo o globalnih razmerjih o delitvi dohod- 
kov v gospodarstvu ter bilanci splošne in skupne porabe v letu 1973. Na zadnji, 
15. strani tega gradiva so nekatera določila za odložitev dospelih obveznosti 
in najemanja premostitvenih kreditov. Ker mi ta odločila niso povsem razum- 
ljiva, bi želel postaviti predstavniku izvršnega sveta vprašanje, in sicer: Točka a) 
pravi, da naj bi bilo odloženo plačilo 50% anticipativnih in dodatnih obresti 
za naložbe v turizmu. Kot je meni znano iz bilance za leto 1972* je situacija že 
kritična, saj so nastale obveznosti dosti višje, kot jih je predvidevala začetna 
bilanca v letu 1972. Zaradi tega menim, da bi navedeni ukrep predvsem pri- 
zadel turizem. Ne bi želel, da bi se ponovno zgodilo to, kar se je pred štirimi 
leti, ko je bilo z zakonom preneseno pet starih milijard dinarjev v železarstvo 
odvzelo pa se je turizmu. 

Pod točko č) je določeno, da naj bi v breme istega kreditnega potenciala 
šel tudi kredit za delno kritje v letu 1973 dospelih obveznosti za financiranje 
modernizacije cestnega omrežja. Po izračunih cestne skupnosti bi v tem pri- 
meru padla sredstva za vzdrževanje cest na 40%. Ker je skupščina cestne skup- 
nosti sprejela srednjeročni program 1971—1975 pred kratkim, bi verjetno ta 
zadeva tako močno ogrozila izvrševanje teh nalog, da ne vem, kako si lahko 
izvršni svet razlaga zmanjšanje teh sredstev. 

In še eno vprašanje, glede obveznosti in tako imenovane socialne problema- 
tike. Na odborih se je zahtevala kvantifikacija, iz katere bi bilo razvidno, kaj 
pomenijo obveznosti, ki so bile že sprejete v letu 1971. Za republiko so ti izračuni 
verjetno narejeni, glede občin pa verjetno še ne. Za občino Tolmin ta skupina 
izdatkov pomeni danes že okoli 38 % celotnega proračuna. Menim, da bi infor- 
macija glede drugih občin bila zelo koristna pri razreševanju te pereče pro- 
blematike, ki je vsak dan težja. Hvala lepa. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Kdo želi besedo? Prosim! Besedo 
ima poslanec Boris Feldin. 
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Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Sko- 
raj ne bi mogel iti mimo teh smernic in politike ter neposrednih nalog za leto 
1973, posebej še, ker smo danes dobili popravljeni predlog. Moram izraziti zado- 
voljstvo tudi nad novo metodo predlaganja izpolnjenih predlogov, da je takoj 
razvidno, kaj je sprejeto in kaj ni, kaj je popravljeno in kaj dodano. Osebno 
želim, da bi se te metode v bodoče še bolj držali. 

Tudi se ne bi spuščal v razloge za predloženo politiko, ker se mi zdi, da je 
to sedaj nepotrebno. Kljub temu menim, da bi bilo vendarle potrebno opozoriti 
na posledice, ne toliko slovensko javnost ali izvršni svet, kot zvezne organe, 
do katerih bi lahko prišlo, če bi sprejeli zvezne predloge in če ne bi bilo tretje 
variante našega izvršnega sveta, glede delitve dohodka. 

V nadaljevanju bi rad pojasnil, kaj pomeni porast od 12,5 '% pri izobraže- 
vanju. Podatki v posebni prilogi temeljijo na izhodiščnih sredstvih republiške 
izobraževalne skupnosti, to je na lanskih 853 milijonov dinarjev. Ker je med 
letom republiški izvršni svet za povečano dejavnost dodal 1 milijardo in pol 
starih dinarjev, k temu pa še 1 milijardo 600 starih dinarjev za investicije 
v osnovno šolstvo, razen 3 milijard za srednje šolstvo, potem bo predvideni 
znesek od 853 milijonov, kljub povečanju za 12,5 dejansko manjši kot v pre- 
teklem letu. K sredstvom, ki sp bila izhodišče, bi morali prišteti vsaj tisto 
milijardo in pol starih dinarjev, ki je šla za razširjeno dejavnost. V času omeje- 
vanja potrošnje ne menim, da je to narobe, vendar bi želel, da se v gradivu 
jasno pove, da se 12,5'Vo povečanje ne nanaša na povečana sredstva v lanskem 
letu, temveč na izhodiščna sredstva. 

V zvezi s tem, kar je bilo omenjeno glede železnic, bi predlagal, da bi občine 
in vse samoupravne skupnosti v najkrajšem možnem času ugotovile, kakšna 
gibanja je mogoče v 1973. letu pričakovati ter da bi o tem obvestila tudi re- 
publiško skupščino. Tako bomo lahko seznanjeni tudi s posledicami, ki bi 
nastale. S tem ne rečem, da morebitnih posledic ne bo mogoče odpravljati, 
vendar menim, da se ta skupščina ne bi mogla le sprijazniti z ugotovitvijo, da 
bodo predlagani uspehi povzročili določene posledice. Nadaljnji korak si pred- 
stavljam tako, da bi se skupaj s samoupravnimi skupnostmi na tem področju 
dogovorili, ali naj se na katerem področju posledice ukrepov poznajo bolj, na 
katerih pa manj. 

Nadalje bi predlagal točnejše opredelitve, čeprav ustrezen predlog ni bil 
upoštevan v novem besedilu smernic. Na 4. strani v zadnji alinei je namreč 
navedeno: »Nosilci splošne porabe so se v glavnem držali dogovorjenega, če- 
prav glede na razmere preohlapnega obsega rasti splošne porabe.« Če bi lahko še 
enkrat predlagal, podobno je bilo izraženo tudi v skupini poslancev oziroma 
v odboru, bi se vendarle zavzel za formulacijo, v kateri bi natančno rekli, kateri 
se nosilci splošne porabe niso držali smernic in kateri so se. Menim, da to ni 
pretirana zahteva, saj posploševanje, ki leti na vse in na nikogar, konkretno 
ni učinkovito. 

Ob koncu bi dal še en predlog bolj za razmišljanje, in sicer, da bi v Slo- 
veniji, če bi bilo potrebno, uvedli kot poseben davek ali posojilo, pri katerem ne 
bi bila prizadeta delovna organizacija, temveč posamezniki, čigar bi osebni do- 
hodki presegali dvakratni povprečni dohodek v preteklem letu. To pomeni, 
da bi poseben stabilizacijski davek plačevali le tisti, ki bi imeli osebni dohodek 
nad 4000 din, usmerili pa bi ga predvsem v odpravljanje socialnih razlik. Hvala 
lepa. 
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Predsedujoči dr. Srečko Koren: Kdo še želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Če se nihče več ne priglaša k besedi, zaključujem razpravo. Prosim 
začasno komisijo enotnega zbora, da se takoj sestane v sobi 84, da bi lahko 
zavzela stališče do predloženih amandmajev k drugi in tretji točki dnevnega 
reda. 

Na konkretna vprašanja, ki so jih postavili poslanci, bo v imenu izvršnega 
sveta odgovoril podpredsednik, Tone Tribušon. 

Tone Tribušon: Tovariš predsedujoči, tovariši poslanci. Omejil bi 
se le na vprašanja, ki zadevajo bolj moje področje dela, na ostala vprašanja pa 
bo odgovorila tovarišica dr. Aleksandra Kornhauser. 

Najprej glede železniških amandmajev. V smernicah ni konkretizirana re- 
šitev za pokrivanje izgub na železnicah, zaradi tega, ker bi potem morah za 
vsakega, ki bo prišel v izgubo, že takoj naznačiti računsko mesto, kamor naj 
predloži svoj račun. Ne trdimo, da ni nekaj posebnosti na železnici ter da tega 
vprašanja ne bomo pomagali reševati. V ekspozeju sem v imenu izvršnega sveta 
izrecno povedal, da bomo vprašanje izgub na železnici obravnavali takrat, ko 
bo predložen sanacijski program, in sicer, v skladu z zakonom in zahtevami 
sklada skupnih rezerv. Menim, da ni nobene diskriminacije, če gre za obravnavo 
po določeni ustaljeni metodi. Obveznost, ki smo jo prevzeli glede železnic, je 
tale: Železniško transportno podjetje naj predloži izvršnemu svetu sanacijski 
program. Ko bomo ugotovili vzroke in proučili vse možnosti za pokrivanje izgub, 
bomo tudi določili, v kateri višini in v kakšnem obsegu naj se to stori. Moram 
reči, da so železnice delno pod vplivom podražitev, ki veljajo- tudi za ostalo 
gospodarstvo. To niso posebnosti železnic. Posebnost železnic je v tem, da ima 
velika osnovna sredstva, zvezni zakon o revalorizaciji osnovnih sredstev pa je 
določil, da je ta treba revalorizirati. 2e pri uporabi minimalne amortizacijske 
stopnje nastane izguba, ki je približno enaka današnji skupni izgubi. 

Ko smo razpravljali o elektrogospodarstvu in o železnici, smo med njimi 
naredili razliko. V elektrogospodarstvu smo videli možnost, da se izguba po- 
krije na ta način, da se odloži obveznost plačevanja nekih anuitet in te po- 
krivajo iz sredstev, ki jih zbiramo za elektrogospodarstvo. Vprašanje smo 
rešili zelo enostavno s tem, da smo zmanjšali amortizacijo, primanjkljaj pa naj 
se pokrije pri banki iz sredstev, ki se zbirajo za elektrogospodarstvo. Pri 
elektrogospodarstvu je bilo mogoče krog takoj zaključiti. 

Pri železnici tega kroga ni mogoče zaključiti. Ker je železnica zelo dezinve- 
stirana, smo menih, da je popolnoma prav, da se upošteva povečana amortizacija 
po zveznem zakonu, saj bi z zniževanjem amortizacije povzročili še večje dez- 
investiranje. Hkrati moramo ugotoviti, da je železnica združeno železniško 
transportno podjetje in da v tem železniškem transportnem podjetju obstajajo 
enote, ki poslujejo z dobičkom. V združenem podjetju obstaja subsidiarna od- 
govornost. Ce seštejemo pluse in minuse, bomo videli, da se izguba zmanjša od 
9,0 na 5,2 milijarde dinarjev. Celotno vprašanje smo namreč pustili še odprto 
in sklenili, da bomo o tem odločali, ko bo predložen sanacijski program. Čim prej 
bo to storjeno, tem prej se bo o tem sklepalo, pomoč republike pa je pri tem 
zagotovljena. Menim, da zaenkrat več kot toliko na to vprašanje ni mogoče 
odgovoriti. 

Glede politike cen drži ugotovitev, da je treba voditi realno politiko cen. 
Če se na železnici velikokrat takšna politika ni vodila, potem to ni njena 
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krivda, kar je seveda treba tudi upoštevati. Prav zaradi tega smo rekli, da 
bomo sodelovali pri pokrivanju izgube, ki je nastala. 

Glede politike cen v prihodnjem letu smo v načelu za to, da se cene 
vendarle prilagodijo realnim razmeram, saj mora razliko tako ali tako plačati 
gospodarstvo. Ce plačuje usluge po nižji ceni, mora potem zbrati denar na neki 
drugi način, da pokrije izgubo. Menim, da je bolj normalno, da to razliko 
pokriva tisti, ki vozi blago po železnici, in sicer z nekoliko višjimi cenami. Zato 
zahteve železnice v tej smeri podpiramo. 

Glede na vprašanja, ki ga je sprožil tovariš Ferdo Papič, bi pojasnil, da smo 
v prilogi zavoda za plan dali seznam ukrepov, na podlagi katerega bomo odločili, 
kako bomo pokrili nekatere deficite. To pomeni, da bomo preden se odločimo 
za nove davke, poskusili poiskati tudi drugo pot, ki je v takih situacijah 
običajna, to je, da se nekaterim stvarem oziroma nekaterim objektom prizna 
pravica do sredstev, vendar se plačilo prenaša v naslednje leto. Te možnosti 
pa so seveda zelo različne. Poudariti moram, da predloženi seznam ni dokončni 
seznam vseh možnosti. Vsebuje le tisto, o čemer smo doslej razmišljali. Kakšne 
bodo konkretne odločitve, bomo vedeli šele takrat, ko bomo imeli dokončne 
zvezne predpise, ko bomo vedeli za dokončni zvezni proračun in našo kotizacijo 
in ko bomo imeli vse izračune pred seboj. Primanjkljaje lahko pokrijemo le 
tako, da dobimo dodatna sredstva s posojili ali davki, kar ima omejen domet, 
zlasti v času ko zamrzujemo osebne dohodke, ali pa s tem, da za nekatere 
stvari odložimo plačilo oziroma odložimo začetek izgradnje nekaterih objektov. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Hvala lepa! Besedo ima podpred- 
sednica izvršnega sveta dr. Aleksandra Kornhauser. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Odgovarjala bom na vprašanja 
tovariša Borisa Feldina, Bojana Spicarja in predstavnika zasedanja delegatov 
občin, torej na tista, na katera tovariš Tone Tribušon še ni odgovoril. 

Omenjeni poslanci so postavili naslednja vprašanja: 
Najprej splošen ugovor, da v tako kratkem času ni bilo mogoče zagotoviti 

široke razprave. Pojasnilo izvršnega sveta je seveda zelo jasno. Sami smo bili 
omejeni s stabilizacijskimi ukrepi in s potekom dogovarjanja in sprejemanja 
aktov v zveznem merilu, omejeni pa smo tudi še ta trenutek. To pomeni, da je 
izvršni svet bil dolžan, da se z vsemi svojimi službami sproti prilagaja situaciji, 
ki je bila opredeljena in dogovorjena v okviru celotne Jugoslavije. Zaradi tega 
je bilo tudi vse, kar je bilo narejeno, sproti pošiljano vsem, ki naj bi v razpravi 
sodelovali. 

Utemeljitev, da s tem nismo bistveno kršili sprejetega načela, je tudi v tem, 
da gre v vseh primerih za vprašanja, o katerih ne razpravljamo le letos, temveč 
že nekaj let, in ki jih v tem trenutku opredeljujemo v skladu s stabilizacijsko 
politiko. Izvršni svet je v zadnjih letih dejansko vložil maksimalne napore, 
vključno z vsemi službami, saj so predložene smernice že pete po vrsti in je 
petkrat izboljšano besedilo. Prvotnemu besedilu je sledila izboljšava vsak drugi 
dan, tako kot sO sledile razprave v republiki in kot so se postopno oblikovale 
zahteve celotne stabilizacije v zveznem merilu. 

Naslednje vprašanje je vprašanje kvantifikacije socialnih programov po 
občinah. Realizacija je vprašljiva. Poudarila bi, da je vprašljivo uresničenje za 
vsa področja, saj stabilizacijski napori morajo zadeti vsa področja, tudi pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje, na kar bom dr. Spicarju še podrobneje od- 
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govorila. Zaradi tega je nemogoče izločiti katerokoli področje od naporov in 
zahtev stabilizacije. 

Izvršni svet se je pri tem jasno opredelil, da naj bi bile omejitve diferen- 
cirane in da naj bi v mnogo manjši meri prizadele delovne ljudi z nižjimi oseb- 
nimi dohodki oziroma z nižjimi pokojninami. Gre za različen pristop, ki so ga 
dolžne izvajati vse samoupravne interesne skupnosti oziroma vsi organi, ki 
skrbe za socialno politiko. 

Tretje vprašanje splošnega značaja se nanaša na priporočilo, da naj izvršni 
svet vztraja na svoji, to je tretji varianti. Moram povedati, da je tretja varianta 
nastala po skrbni presoji razmer v Sloveniji in maksimalnih stabilizacijskih 
naporov, ob upoštevanju realnih okvirov, v katerih je moč sprejeti omejitve, ne 
da bi rušili že sam stabilizacijski program in ga potisnili tako daleč, da bi postal 
nerealen. Izvršnemu svetu je bilo izhodišče, da na področju skupne porabe 
pokrije le nominalne osebne dohodke, tako kot je bilo dogovorjeno v zveznem 
okviru in da zagotovi pokrivanje tistih podražitev materialnih stroškov, ki so 
objektivno nastopile. Zato je predlog o povečanju sredstev, predložen izobraže- 
valni skupnosti za 12,5'%> realen, izračunan pa je tako, da smo upoštevali 
nominalne osebne dohodke v tej dejavnosti za leto 1973, glede na leto 1972 ter 
podražitve, ki so objektivno dokazane. 

Izvršni svet se je v okviru zveze zavzemal za uresničenje tretje variante, 
zavzemal se bo tudi naprej, hkrati pa išče pota in možnosti, da bo to opredeljeno 
tudi v ustreznem zveznem zakonu. Poudariti moram, da bodo vse samoupravne 
interesne skupnosti morale iskati, kar sem že v uvodni obrazložitvi poudarila, 
pot k neposrednim temeljnim organizacijam združenega dela in v dogovoru 
z delavci, v skladu z njihovimi potrebami, zagotavljati sredstva za nove akcije. 
Ta proces bomo načrtno vpeljali tudi za doslej še obvezna sredstva, kajti to je 
smer, ki nam jo nalaga ustava. Naj odgovorim še na nekatera konkretna 
vprašanja in pripombe. 

Tovariš Feldin meni, da so nosilci splošne porabe na 4. strani smernic 
nekako »počez« omejeni. Menim, da je ta ugotovitev točna, moram pa reči, da 
smo v pripravljalnem postopku poskušali to opredeliti in povedati, na katerih 
področjih so se vestno držali sprejete politike, na katerih pa ne. V analizi se je 
potem pokazalo, da tega ne moremo povedati, ker nimamo zaključnih računov 
za leto 1972 in ker so bili tokovi zelo različni v posameznih dejavnostih. Zato je 
v smernicah dana splošna ugotovitev, ki je dejansko »počez«, vendar je bil 
sprejet sklep, da se opravi podrobna analiza zaključnih računov na vseh pod- 
ročjih porabe ter da se v zaključnih računih jasno pokažejo vsa gibanja pa tudi 
vse anomalije v osebnih dohodkih, v materialnih izdatkih in tudi v drugih virih 
in dohodkih interesnih skupnosti. 

Odločno so bili odklonjeni ugoovori, češ da za to republiška administracija, 
tako jo imenujemo, nima pooblastil. Nekateri so se sklicevali na ustavo, ki daje 
pravico samoupravnega razpolaganja s sredstvi. Naše stališče, ki je bilo jasno 
povedano, je naslednje: Nihče nikomur ne oporeka pravice samoupravnega 
razpolaganja s sredstvi. To je njih pravica in dolžnost. Prav tako kot je napisano 
to načelo v ustavi, je napisano tudi načelo javnosti dela. In na podlagi javnosti 
dela morajo biti položene na mizo vse analize, vsi predračuni, vse kvantifikacije 
za predračune pa tudi vsi obračuni. 

Zaradi tega bo takšna analiza izvršena takoj po predložitvi zaključnih ra- 
čunov, in sicer ne »počez«, temveč zelo jasno in z imeni, s številkami pa bo tudi 
pojasnjeno, kje je slabo gospodarjenje. To bo predloženo tudi tej skupščini 
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v prvem trimesečju leta 1973. Skratka, gre za to, da jasno opredelimo nujnost 
pokrivanja izdatkov družbenih dejavnosti in drugih oblik porabe, to pa seveda 
ne pomeni, da dajemo že vnaprej popolno zaupnico, brez jasne analize in brez 
ustrezne družbene kontrole uporabe sredstev. 

Pojasnilo k 18. strani smernic. Dr. gpicar je pojasnil problematiko pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja. Ce bi sledili zahtevam, ki jih postavlja 
skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja z utemeljitvami, da reali- 
zira le tiste obveznosti, ki izhajajo iz doslej sprejetih sklepov, potem bi to 
pomenilo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje faktor 117,7, in sicer, samo za 
revalorizacijo življenjskih stroškov, ki je bila izvršena po sklepu 26. novembra 
v tej skupnosti, izvršena pa v decembru, dodatno k temu pa še, po izračunih 
skupnosti 7,6 %, po izračunih v okviru služb izvršnega sveta pa 5,3% za nove 
upokojitve. V tem okviru je razlika med 7,6 in 5,3 % nastala predvsem zaradi 
tega, ker je izvršni svet v svojih izračunih upošteval postopno upokojevanje 
med letom, ker nove upokojitve ne nastopajo vse s 1. januarjem 1973. Ce bi 
hoteli vse to zagotoviti, kljub temu, da za to nimamo možnosti že zaradi zveznih 
omejitev, bi morali vsem drugim samoupravnim interesnim skupnostim v celoti 
pobrati vsa sredstva, ki predstavljajo kakršenkoli odstotek nominalnega zvišanja. 
Ker v vseh drugih samoupravnih interesnih skupnosti ni mogoče spremeniti cen 
za materialne stroške, ker so te pač izven njihovih pristojnosti, naj za primer 
dam cene hrane ali zdravil v zdravstvu, potem bi to pomenilo, ob pokrivanju 
nujnih materialnih stroškov, bistveno nominalno znižanje osebnih dohodkov na 
področju izobraževanja znanosti, kulture, zdravstva, socialnih dajatev in še 
drugih. Zaradi tega je izvršni svet, tako kot je predlagano na 18. strani, zavzel 
stališče, da je maksimalno možen porast 116,5. V tem okviru in v okviru repu- 
bliške globalne bilance je že to izjemno visoka stopnja, kot je pravilno ugotovil 
dr. Spicar. 

V tem oziru je drugače le pri raziskovalni skupnosti, ki dobiva sredstva 
po posebnem zakonu, vendar ne zaradi tega, temveč zaradi namena, da se 
močneje opredeli vloga raziskovalnega dela v proizvodnji, ne nazadnje pa tudi 
za to, ker so to minimalna sredstva v primerjavi s sredstvi pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Zato je stališče izvršnega sveta naslednje: Valorizacijo 
pokojnin, ki je bila izvršena v decembru, bo mogoče vzdržati samo, če bo razen 
angažiranja sredstev, ki so bila določena na podlagi indeksa 116,5, skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja skušala zagotoviti na podlagi 15. 
člena zveznega zakona, tako kot je predlagano, posebna dodatna sredstva z di- 
rektnimi dogovori s temeljnimi organizacijami združenega dela, to je z nepo- 
srednimi pogodbamL V okviru izvirnih, obveznih sredstev, več ni mogoče za- 
gotoviti. 

Izvršni svet se je pri presoji takega ukrepa oziroma iskanja rešitev oprl tudi 
na račune in pri tem ugotovil naslednje. Po novih ukrepih glede likvidnosti 
bo tretjina delovnih organizacij v Sloveniji morala preiti na 90"/o osebne do- 
hodke. Ob vztrajanju na sedanji valorizaciji bi to pomenilo za ljudi v teh 
dejavnostih, odhajanje v pokoj pod boljšimi pogoji, ker bodo imeli višjo 
pokojnino, kot bo njihov 90% dohodek. To je gibanje, ki ga ne moremo do- 
pustiti in zaradi tega je treba celotno valorizacijo pokojnin gledati v skladu 
s sedanjimi dohodki zaposlenih, in preprečiti, da bi se splačalo čimprej upokojiti 
in prenehati z delom, ker bi bila pokojnina višja, kot osebni dohodek. 

Seveda se pri tem izvršni svet opredeljuje, da je treba valorizacijo gledati 
diferencirano, po načelih, ki jih je sprejela Zveza komunistov, to je, da se 
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močneje valorizirajo pokojnine, ki so nižje in da valorizacija degresivno pada 
z rastočo pokojnino. Sklicevanje na uveljavljanje pravic iz zveznega ali pa tudi 
iz sedanjega pokojninskega zakona je seveda možno. Vendar moram povedati, 
da se enako sklicujejo na zakonsko opredeljene pravice vsa področja in da bo 
povsod šlo za. omejevanje teh pravic, zato je sugestija, da bo v tem primeru 
treba ustrezno dopolniti ali popraviti veljavne zakone, povsem na mestu. Treba 
bo vse bolj usmerjati nadaljnje širjenje pravic na neposredne samoupravne 
sporazume in pogodbe s temeljnimi organizacijami združenega dela, predvsem 
pa zagotavljati načelo, da mora biti pri podeljevanju pravic priložen tudi ček, 
od kod naj se to plača. Nemogoče je širiti pravice brez utemeljene finančne 
kvantifikacije, za katero stoji tudi realizacija. S tem sprejemamo tudi obveznost 
revizije zakonskih določil in z zakonom opredeljenih pravic," ker menimo, da je 
to boljše in da mnogo manj razburja ljudi, kot deklariranje pravic, za katere ni 
kritja in naprtiti krivdo za to tistim, ki zato niso krivi, konkretno, izvajalcem 
take politike. 

Nazadnje še tole. Stabilizacijo bodo morala nositi vsa področja, tudi skup- 
nost pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali točneje upokojenci. Želimo 
in prizadevamo si, da bi jo nosilo to področje v čim manjši možni meri, zato je 
indeks 116,5. Želimo si in si prizadevamo pomagati skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, da bi valorizacijo izvajala diferencirano. Potrebne 
dodatne zakonske ali druge opredelitve pa bo izvršni svet pripravil v sodelovanju 
s to skupnostjo in jih predložil tej skupščini v ponovno presojo in sprejem. 

Glede 23. strani je predstavnik zasedanja delegatov občin poudaril, da so 
bili v zvezi z zadnjim odstavkom vsi drugi amandmaji delegatov občin sprejeti, 
da pa ni bil sprejet amandma, ki se je zavzemal za večje dolžnosti samoupravnih 
interesnih skupnosti nasproti manj razvitim območjem. 

Moram povedati, da je ta ugovor le delno točen. Če pogledate prvotno 
besedilo in prečrtane besede, boste lahko videli, da je novo besedilo širše, da 
širše obvezuje samoupravne interesne skupnosti, to je na 23. strani zadnji 
odstavek. Prvotno besedilo jih je obvezalo, da samo tista posebna, tako rekoč 
namenska sredstva usmerijo na manj razvita področja, novo besedilo pa jih 
obvezuje širše, in sicer tako, da bodo samoupravne interesne skupnosti, na 
podlagi specifičnih meril in seveda v skladu s svojimi načrti, usmerjale tudi 
ostala sredstva na manj razvita področja. Slediti zahtevi, da bi bila namenska 
sredstva večja, bi pomenilo zniževati global teh interesnih skupnosti, zniževati 
global pa bi pomenilo nižanje nominalnih osebnih dohodkov. Zato se seveda 
ne moremo usmeriti izven teh interesnih skupnosti, temveč se le te morajo 
opredeljevati same. Prav zaradi tega, drugačnega besedila kot je predlagano, 
pri čemer je bila do maksimuma upoštevana sugestija delegatov občin, ne bi 
mogli sprejeti, saj v nasprotnem zadenemo v globalne omejitve. 

K 35. strani je bilo več ugovorov in pozivov, da je v akcijskih programih, na 
katere obvezujejo smernice, treba mnogo bolj precizno postaviti, kdo naj kaj 
stori in zlasti roke. Moram povedati, da je ta proces že v teku, in sicer, do- 
govarjanje na področju družbenih dejavnosti in na področju gospodarstva z 
glavnimi dejavniki. Za področje gospodarstva je delna pojasnila že dal tovariš 
inž. Tribušon v pojasnilih k amandmajem, še več pa v svojem uvodnem 
izvajanju. 

Za področje družbenih dejavnosti naj povem, da je sugestija, ki jo je dal 
tovariš Feldin, že v delu, namreč to, da se je treba dogovarjati neposredno s 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi. Ta način dela je bil v okviru izvršnega 
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sveta že vpeljan in smo se ves čas priprave smernic intenzivno dogovarjali v 
okviru koordinacijske komisije za družbene dejavnosti. Prav tako je bila včeraj 
celodnevna seja in posvet z vsemi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, ki je 
prav gotovo bistveno prispeval k temu, da so danes zadeve z njimi razčiščene 
in da poznajo svoja izhodišča, svoje možnosti in seveda tudi zahteve za omejitev. 

Konkreten odgovor na vprašanje glede republiške izobraževalne skupnosti. 
Prvotna odmerjena osnova je bila nižja za 1,5 milijarde S dinarjev, kar je bilo 
dejansko namenjeno za osnovno dejavnost ter za 1,6 milijarde S dinarjev, kar 
je bilo namenjeno za investicije. 

Ugovor republiške izobraževalne skupnosti glede milijarde in pol je ute- 
meljen, ker je bila ta milijarda in pol naknadno dodeljena s sklepom te skup- 
ščine za pokrivanje osnovne dejavnosti, kajti s prvotno odmerjenimi sredstvi, 
uresničitev sprejetih meril in normativov ni mogla biti zagotovljena. Zavrnjena 
pa je bila zahteva za upoštevanje milijarde 600 milijonov dinarjev, kajti to je 
bilo namensko dano za investicije in se ne more všteti v osnovo. Ob taki dopol- 
nitvi je res, da republiška izobraževalna skupnost ne dosega faktorja 112,5 na 
vsa sredstva kot jih je imela lani, temveč le 110,5, vendar je faktor za osnovno 
dejavnost dejansko 112,5. 

Ponovila bi, da je z republiško izobraževalno skupnostjo dosežen sporazum, 
po katerem je zagotovljen indeks 100 za nominalne osebne dohodke, zagotovljeno 
je redno vzgojno delo, zagotovljen je program za težka delovna mesta, to je 
za dopolnitev tistih delovnih mest na odročnih šolah, ki so sedaj nezasedena. 

Niso pa zagotovljena sredstva za vse akcije v srednjem šolstvu, razen 
predloga za zakon o investicijah v srednje šole, ki bo predložen izvršnemu svetu 
in skupščini. Menimo, da je treba za strokovno šolstvo na tem področju odločno 
preiti v neposredne samoupravne sporazume s temeljnimi organizacijami zdru- 
ženega dela in se na podlagi kadrovske politike, ki bo tam opredeljena, dogo- 
varjati za nadaljnje akcije za povečevanje sredstev za strokovno izobraževanje. 
To je maksimum, ki ga je bilo možno zagotoviti. 

Na področju otroškega varstva bodo pokrite dajatve, kot so bile sprejete, 
pripravljamo pa tudi saniranje izgube, ki je nastala zaradi delnega prenosa 
sredstev iz otroškega varstva za potrebe osnovne dejavnosti izobraževanja. To 
je v pripravi in bo prav tako predloženo skupščini. 

Na področju zdravstva so bila sprejeta naslednja stališča: prečiščen je bil 
dogovor glede osnove, sprejeto stališče, da je treba zagotoviti nominalne osebne 
dohodke, realno podražitev zdravil, hrane, energetskih in komunalnih uslug ter 
da vse ostalo ostane izven tega. Zato je treba tudi na tem področju iti na 
samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje, kamor se že šteje 
referendum o združitvi delavskega in kmečkega zavarovanja, ki ne sodi v global 
112,5 saj so bile vzporedno z obveznostmi za združitev sprejete tudi obveznosti 
za financiranje. 

Področje invalidskega in pokojninskega zavarovanja sem že pojasnila. 
Na področju kulture in raziskovanja velja vezava na družbeni proizvod, 

vendar je jasno, da je treba vse nadaljnje akcije na obeh področjih vezati 
na neposreden samoupraven dogovor, pri čemer je zlasti politika usmerjanja 
raziskovalnega dela v proizvodnjo nujna politika, ki mora koristiti na obeh 
straneh. 

Pogovarjali smo se tudi s skupnostjo za zaposlovanje in dogovorili, da bomo 
v letu 1973 tej skupnosti posvetili čim večjo pozornost in prav tako v sodelovanju 
z delovnimi organizacijami na vseh področjih, posebej pa v gospodarstvu, skušali 
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doseči, da dobi kadrovska politika v Sloveniji čim večjo težo. Pri tem je seveda 
potrebno maksimalno angažirati tudi to skupnost. 

Naj zaključim. Dogovarjanje z vsemi skupnostmi je teklo v celotnem po- 
stopku tako, da so slišale druga drugo in problematiko, ki je na vseh področjih. 
Tako je bilo jasno, da moramo vsi v omejitve. Tako politiko bomo uveljavljali 
tudi naprej. Odločno pa se zavzema izvršni svet za poudarjeno, neposredno 
povezavo družbenih dejavnosti z gospodarstvom, z gospodarskimi organizacijami. 
Zato bodo vse akcije, ki jih načrtujemo v letu 1973, zasnovane tako, da bodo 
imele gospodarske delovne organizacije pri tem odločujočo besedo. Gre za to, da 
zagotovimo rast produktivnosti, ki edina lahko izkoplje stabilizacijo iz restrik- 
tivne faze v normalno fazo rasti. Hvala lepa! 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Hvala. Ker še nimamo poročila 
pristojne komisije glede na predložene amandmaje k 2. in 3. točki, prekinjam 
3. točko dnevnega reda in prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je 
na obravnavo predloga zakona o posebnem republiškem davku na promet 
proizvodov ter o načinu, po katerem občani ter zasebne pravne osebe obraču- 
navajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev, ki ga je predložil 
v obravnavo izvršni svet. 

Prejeli ste predlog zakona, poročilo začasne komisije enotnega zbora za 
proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj finan- 
ciranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti, poročilo zakonodajno- 
pravne komisije in mnenja, stališča in predloge zasedanja delegatov občin. 

Izvršni svet predlaga, da obravnavamo predlog zakona po skrajšanem po- 
stopku v smislu 294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu za skrajšanje postopka? Ce ne želi, dajem 
predlog za skrajšani postopek na glasovanje. Kdor je za skrajšani postopek, naj 
prosim glasuje! (108 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je predlog za skrajšani postopek sprejet z večino glasov. 
Poslance obveščam, da je k predlogu zakona vložila zakonodajno-pravna 

komisija amandmaje k 1. členu, 3. členu in k 16. členu, izrazila pa je pomislek 
glede določb v 15. členu. Zasedanje delegatov občin je vložilo predlog za 
spremembo stopnje davka in tarifne postavke 5, da se namesto 33,5 fl/o vzame 
17,5 

Amandmaji so navedeni v poročilih zakonodajno-pravne komisije oziroma 
zasedanja delegatov občin. Želi predstavnik predlagatelja, da se izjavi o pred- 
loženih amandmajih? Besedo ima namestnik republiškega sekretarja za finance, 
tovariš Jože Tepina. 

Jože Tepina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Spre- 
jemamo amandmaje k 1. členu, k 3. členu in k 16. členu ter k tarifi št. 5, da se 
odstotek 33,5 nadomesti s 17,5. Ker je glede 15. člena izražen le pomislek, do 
tega ne zavzemamo stališče. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim poročevalca začasne komisije 
enotnega zbora, da pojasni predložene amandmaje. 

Poročevalec začasne komisije enotnega zbora ima enako stališče kot pred- 
stavnik izvršnega sveta. 
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Prosim predstavnika zakonodajno-pravne komisije, da se izjavi o spre- 
minjevalnem predlogu zasedanja delegatov občin, (ffima pripomb.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Jože Praten- 
grazer. 

Jože Pratengrazer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! K zakonu o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov sem 
vložil k 15. členu amandma, ki ste ga prejeli na mizo. Želel bi se opravičiti, ker 
je verjetno med tiskom prišlo do napake, in sicer, v besedilu tretjega odstavka. 
Zato bom celoten amandma še enkrat prečital. 

Prvi in drugi odstavek 15. člena se v celoti črtata. Besedilo tretjega od- 
stavka se spremeni tako, da se glasi: »Zasebni proizvajalci vina in žganja so 
dolžni v 20 dneh po preteku vsakega trimesečja«, to je besedilo amandmaja, 
»prijaviti količine vina in žganja ...« in dalje kot piše naprej v tretjem odstavku 
15. člena. 

Amandma sem predložil zaradi tega, ker menim, kakor tudi poslanci so- 
podpisniki, da določilo prvega in drugega odstavka ni v duhu zakona, ki govori 
o prometu, to se pravi od prodaje količine, v tem primeru vina, ne pa tudi od 
tistega vina, ki ni prodano in je dano na prosto razpolago proizvajalcem. Pri 
tem ima pomislek tudi zakonodajno-pravna komisija, ki meni, da takšna ureditev 
ni v skladu z zveznim zakonom o obdavčevanju, ker se lahko republiški davek 
predpiše samo na proizvode, ki so v prometu in ki je kot tak namenjen končni 
potrošnji. Predlagam poslancem zbora, da tako predlagani amandma sprejmejo. 
Hvala. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Hvala. Kdo še želi besedo? Ce nihče, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Prosim, da se o pravkar 
predloženem amandmaju izreče najprej predlagatelj zakona. Besedo ima po- 
močnik republiškega sekretarja za finance Marjan Ekart. 

Marjan Ekart: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Predloženi 15. 
člen je rezultat triletnih razprav okoli problemov, da se opravlja obsežna trgo- 
vina z vinom in da se za razliko od družbenega sektorja, kjer se do zadnjega 
dinarja pobere prometni davek, v tej trgovini prometni davek ne pobere in da 
si ga zasebni prodajalci prisvajajo. Izhajajoč iz tega, da prometni davek ni 
dohodek, temveč družbena sredstva, kjer je prodajalec le posrednik med kup- 
cem in družbo, to pomeni, da gre v teh primerih za prisvajanje družbenih sred- 
stev. Z namenom, da se na tem področju poskuša doseči red, je bil oblikovan 
15. člen, ki naj bi omogočil doslednejše zajemanje davka tudi od tovrstnega pro- 
meta z vinom. Kmet bo plačal prometni davek od vina, ki ga bo prodal. Dosledno 
izvajanje te obveznosti v praksi pa lahko zagotovimo le, če bomo vedeli, koliko 
vina je nekdo proizvedel in koliko vina lahko proda. Smisel tega določila je 
torej, da davčni organ dobi podatke o tem, koliko je posamezni proizvajalec vina 
pridelal. Napoved je tudi dolžan vložiti le tisti zasebni proizvajalec, ki pridela 
toliko vina, da to presega količine, predvidene za lastno porabo. 

Želel bi opozoriti, da bi bile, v primeru, če bi bil sprejet amandma, resno 
ogrožene možnosti, da bi predloženi ukrep imel sploh kakšen učinek. Iz tega 
razloga menim, da tega amandmaja ni mogoče sprejeti. 
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Predsedujoči dr. Srečko Koren: Hvala! Prosim predstavnika začasne 
komisije enotnega zbora, da da mnenje glede amandmaja poslanca Praten- 
grazerja. 

Stane Pungerčar: Komisija se je sestala in razpravljala o amand- 
maju, ki ga iz istih razlogov, kot je obrazložil predstavnik izvršnega sveta, ne 
sprejema. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Poročilo začasne komisije je dal 
poslanec Stane Pungerčar. Prosim še predstavnika zakonodajno-pravne komisije. 
Besedo ima poslanec Stane Simšič. 

Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Stališče zakonodajno-pravne komisije je dano v našem poročilu kot pomislek 
k 15. členu. Z zakonodajno pravnega vidika zakonodajno-pravna komisija ne bi 
imela pripomb k amandmaju tovariša Jožeta Pratengrazerja. To pomeni, da 
temu amandmaju ne nasprotujemo. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Hvala. Prehajamo na glasovanje 
o predloženih amandmajih. Ker amandmaji niso sporni, razen amandmaja to- 
variša Pratengrazerja, predlagam, da glasujemo o njih skupaj in po predla- 
gateljih teh amandmajev. 

Najprej glasujemo o amandmajih zakondajno-pravne komisije. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (105 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da so amandmaji zakonodajno-pravne komisije sprejeti z ve- 
čino glasov. 

Sedaj glasujemo o amandmaju zasedanja delegatov občin k tarifni postavki 
5. Kdor je za, naj prosim glasuje! (106 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.) 

Ugotavljam, da je amandma zasedanja delegatov občin k tarifni postavki 
5 sprejet z večino glasov. 

Dajem amandma poslanca Pratengrazerja k 15. členu na glasovanje. Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (35 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (50 poslancev.) 
Se je kdo vzdržal? (21 poslancev.) 

Amandma poslanca Pratengrazerja k 15. členu ni dobil potrebne večine 
in ni sprejet. 

Sedaj glasujemo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (106 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(5 poslancev.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o posebnem republiškem davku od 
prometa proizvodov ter o načinu, po katerem občani ter zasebne pravne osebe 
obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev sprejet z 
večino glasov. 

O izidu glasovanja bom obvestil predsednika republiškega zbora. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o začasnem financiranju republiških potreb v prvem trimesečju 
1973, ki ga je predložil izvršni svet. 
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Predlog odloka ste prejeli. Prav tako ste danes dobili na klop poročilo 
začasne komisije enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja družbeno- 
ekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samouprav- 
nih skupnosti ter poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog odloka? (Ne 
želi.) Želi besedo poročevalec začasne komisije enotnega zbora? (Ne želi.) Zako- 
nodajno-pravne komisije? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaklju- 
čujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (111 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. O izidu glasovanja 
bom prav tako obvestil predsednika republiškega zbora. 

Sedaj bi prešli na nadaljevanje 2. točke dnevnega reda. 
Prosim predstavnika začasne komisije enotnega zbora, da da mnenje glede 
amandmajev, ki jih je poslala Socialistična zveza delovnega ljudstva ter o 
amandmajih, ki so jih predložili na današnji seji poslanci Miran Hasl, Janko 
Kolarič, Ladislav Ivanec in Demetrij Brodar. Prav tako prosim, da da komisija 
tudi mnenje k predlogu komisije za varstvo okolja. 

Dušan Sinigoj: Tovarišice in tovariši poslanci! Komisija je na seji 
sprejela sklep, da danes ne obravnavamo amandmajev, temveč da vse amand- 
maje, ki so bili doslej vloženi in ki bodo še vloženi, obravnava na prvi seji 
potem, ko bo do njih zavzel stališče izvršni svet. Če so< nekatera vprašanja 
mogoče še odprta, naj da izvršni svet po možnosti odgovore še danes tako, da 
bi sklepali o amandmajih in celotnem besedilu na prihodnji seji. Hvala lepa. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim predstavnika predlagatelja 
za mnenje. Besedo ima tovariš Bogdan Zeilhofer, namestnik direktorja zavoda 
za plan. 

Bogdan Zeilhofer: Sklep je bil soglasno sprejet na seji komisije, 
na kateri so bili navzoči tudi člani izvršnega sveta. Sklenjeno je bilo, da bi 
o konkretnih amandmajih odločali na prihodnji seji, pred tem pa bi izvršni svet 
o njih še zavzel stališče. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Predlagam, da sprejmemo mnenje 
začasne komisije enotnega zbora, s katerim se strinja tudi predlagatelj. Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (101 poslanec glasuje za.) Je kdo proti? (2 poslanca.) 
Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.) 

Ugotavljam, da je večina poslancev glasovala za predlog začasne komisije 
enotnega zbora, da preložimo glasovanje na naslednjo sejo. 

Predlagam, da glasujemo o tistih predloženih spreminjevalnih in dopol- 
nilnih predlogih, ki niso sporni in da s tem ugotovimo, kakšno je stališče zbora 
do teh predlogov. 

Najprej glasujemo o predlogih, ki jih je dala začasna komisija enotnega 
zbora, in sicer k stranem 19, 40, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 85, 86, 87, 
89 in 91. Kdor je za, naj prosim glasuje! (100 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci.) 
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Ugotavljam, da so predlogi začasne komisije sprejeti z večino glasov. 
Sedaj glasujemo o predlogih, ki jih je vložila republiška konferenca Socia- 

listične zveze delovnega ljudstva, in sicer k uvodni strani, dalje k stranem 16, 
19, 37, 42, 43, 61, 63, 67 in 70. Popravljam se, o teh predlogih ne glasujemo, ker 
komisija do njih še ni zavzela stališč. Besedo ima poslanec Tone Bole. 

Tone Bole: Samo majhno pojasnilo. Danes ne glasujemo o sprejemu 
predloga plana v celoti. Danes je preliminarna razprava, pri kateri zbiramo 
pripombe in amandmaje ter jih posredujemo izvršnemu svetu. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Hvala za pojasnilo, vendar smo se 
s predsednikom republiškega zbora in s predstavnikom izvršnega sveta dogo- 
vorili, da jim bo zelo pomagalo, če o amandmajih, ki niso sporni, že danes 
glasujemo. Zato sem amandmaje, ki niso sporni, dal na glasovanje. O ostalih 
amandmajih pa bomo glasovali tako, kot je predlagala komisija enotnega zbora. 

Predlagam, glede na še enkratno obravnavanje te točke dnevnega reda 
naslednji sklep: 

1. Na podlagi amandmajev, sprejetih na današnjem zasedanju zbora, naj 
izvršni svet pripravi aneks k predlogu družbenega plana razvoja SR Slovenije 
v letih 1971—1975 z ustrezno obrazložitvijo tako, da bodo amandmaji smiselno 
in vsebinsko vključeni v besedilo aneksa. 

2. Ker je v januarju 1973 predvideno še zasedanje delegatov občin v 
skupščini SR Slovenije in razprava v družbenopolitičnih organizacijah, naj aneks 
vsebuje tudi predloge iz teh razprav. 

3. Izvršni svet naj ob predložitvi aneksa prouči tudi druge pripombe iz 
razprave in predloge, o katerih zbor ni posebej glasoval in jih ustrezno upošteva 
ali obrazloži svoja stališča. 

Dajem predlog sklepa v razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če 
nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (106 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet z večino glasov. 

S tem zaključujem 2. točko dnevnega reda in prehajamo k prekinjeni 
3. točki dnevnega reda. Prosim poročevalca predstavnika začasne 
komisije enotnega zbora, da da poročilo o vloženih amandmajih poslanca Jurija 
Pirša. Besedo ima poslanka Mara Zlebnik. 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Začasna komisija je ugotovila, da so bili formalno vloženi štirje amandmaji, ki 
jih je v imenu skupine 10 poslancev vložil poslanec Jurij Pirš. Komisija se je 
po obravnavi teh amandmajev odločila predlagati zboru: 

— da sprejme predloženi amandma k 3. točki na 12. strani oziroma na 13. 
strani novega besedila tako, da se drugi odstavek nadaljuje z besedilom: »SR 
Slovenija mora do konca leta 1973 definirati prometno politiko na območju 
republike in v njenem okviru rešiti tudi sistem financiranja prometne infra- 
strukture.« 

— komisija ne sprejema amandmaja k 6. točki na 15. strani. Predlog je bil, 
da se drugi odstavek nadaljuje z besedilom: »Pristojni družbeni organi morajo 
ukrepati za normalizacijo poslovanja ZŽTP Ljubljana s tem, da se nadomesti 



24. seja 267 

izpad transportnih dohodkov v letu 1972, ki je nastal zaradi zakasnitve povi- 
šanja cen v tem letu kot posledica odlaganja s strani oblastvenih organov.« 
Komisija sodi, da v tem besedilu predloženi amandma ne bi mogel biti sprejet, 
meni pa, da je izvršni svet dolžan to vprašanje obravnavati potem, ko bo pred- 
ložen sanacijski program. 

—• komisija ni sprejela tudi naslednjega amandmaja k 2. točki na 31. strani 
novega besedila. Predlog je bil, da naj bi se prva alinea nadaljevala z besedilom: 
»pri določanju cen v železniškem prometu pa se bo zavzemala za njihovo 
čimprejšnjo uskladitev z dejanskimi stroški poslovanja.« Komisija je ugotovila, 
da je v tej alinei nakazana splošna politika cen na vseh področjih in da ne bi 
kazalo, ne glede na akutnost tega vprašanja posebej poudarjati železniškega 
prometa, saj bo vsekakor potrebno, v okviru celovite rešitve, prioritetno reševati 
tudi to vprašanje. To tedaj ne pomeni, da se zanika pomen problematike, temveč, 
da predloženo besedilo ne sodi v resolucijo. 

  k 35. strani je bil predložen amandma, da se za sprejem akcijskih 
programov na vseh ravneh določi datum. Komisija se je zavzela za to, da v 
takem besedilu amandmaja ne sprejme, temveč, da da svoj amandma, ki se glasi. 
»Vsi nosilci družbene in gospodarske aktivnosti na vseh ravneh in na vseh 
družbenih strukturah so dolžni, da v okviru svojih ustavnih in zakonskih po- 
oblastil takoj sprejmejo akcijske programe« in tako dalje. To pomeni, da je 
komisija sprejela smisel tega amandmaja s tem, da je rok definirala s »takoj«. 
Hvala lepa! 

Predsedujoči dr. Srečko Koren : Hvala! Prosim predstavnika izvrš- 
nega sveta, da se izjavi o amandmajih poslanca Jurija Pirša. Besedo ima na- 
mestnik sekretarja za finance tovariš Tepina. 

Jože Tepina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Prav- 
kar ima izvršni svet posvetovanje o predlaganih amandmajih tako, da bi lahko 
stališče sporočil po tem posvetu. Prosim za razumevanje. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim predstavnika zakonodajno- 
pravne komisije, da pojasni stališče. (Nima pripomb.) Besedo želi poslanec 
Janko Kolarič. 

Janko Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Menim, da je potrebno, da pojasnim nekatera vprašanja, katere je obravnaval 
tovariš podpredsednik inž. Tribušon in sicer, vprašanje cen, izgube, sanacijski 
program ter vprašanje subsidiarne odgovornosti oziroma pokrivanje izgub. Mo- 
ram povedati, da se v celoti z njegovim izvajanjem ne bi mogel strinjati, saj 
so nekatere stvari nekoliko drugačne. Strinjam se, da so tu nekateri momenti, 
ki omogočajo, da se ta problem, čeprav je star že več let, povezuje z zamrzo- 
vanjem cen in s stabilizacijskimi napori. Vendar menim, da stvari stojijo ne- 
koliko drugače. Najprej naj obrazložim vprašanje cen. 

Cene je imela železnica pod družbeno kontrolo že pred zmrzovanjem in 
jih bo imela tudi po odmrznitvi. Tudi po odmrzovanju bo imela železnica tarife 
kot regulator za uravnavanje razmer v gospodarstvu. Koliko smo tu uspeli, 
lahko presodite sami. V letu 1970 je bilo sprejeto s strani zveznih organov, 
zaradi rednega funkcioniranja železnic, zvišanje tarif za 27%. To je bilo 
sprejeto v soglasju s tržno inšpekcijo in republikami, in sicer tako, da se dvig 
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tarif opravi postopoma v letu 1971, 1972 in 1973. Do dviga tarif je prišlo 
le v prvem letu, pozneje pa zaradi zamrznitve cen do tega ni več prišlo. Kljub 
temu je ljubljansko ali slovensko podjetje do sedaj poslovalo brez izgub. Pri 
tem seveda gre za dolgoročnejši način reguliranja cen na železnici, kar se ne 
da v celoti povezati z nastalo situacijo, ko so cene ponovno zamrznjene in ko 
se vršijo novi napori za stabilizacijo. 

K temu problemu se je v lanskem letu pridružil zakon o revalorizaciji 
osnovnih sredstev. Nič nimamo proti temu, da so bila osnovna sredstva revalori- 
zirana, bil je zadnji čas za to, ker je inflacija zahtevala svoje, vendar je treba 
pripomniti, da kot je pri nas navada, rešimo eno stvar, ne rešimo pa druge. 
Sprejeli smo zakon, da je treba revalorizirati osnovna sredstva, nismo pa 
seveda povedali, kako bomo to storili ob zamrznjenih cenah. Razen tega, da 
so cene ves čas depresirane, ni jasno, kako bomo to razliko pokrili. 2e takrat 
smo povedali, da to znaša 9 milijard S dinarjev. Vse do predvčerajšnjim, ko 
je imel izvršni svet sejo, je bilo govora, da gre za kompenzacijo za revalorizirana 
osnovna sredstva in da mora to kompenzacijo nadoknaditi družba. Predvče- 
rajšnjim pa so na enkrat na seji izvršnega sveta spremenili mnenje in ugotovili, 
da je to izguba in da je treba ravnati tako, kot se ravna z drugimi podjetji, ki 
poslujejo z izgubo. Sedaj je peveda treba narediti sanacijski program, čeprav ni 
jasno, kako je mogoče takšen program narediti, če ni znano, kdaj bomo depre- 
sirane cene spravili na stvarno raven, če ne vemo, kdaj bodo cene odmrznjene 
in skratka, če ničesar ne vemo. Lahko samo povem, v zvezi s sanacijskim pro- 
gramom, da bo namesto letošnjih 9 milijard izgube, drugo leto 14 milijard. Na 
ta način se, tovariši, sanacijski programi ne delajo in jih ni mogoče delati. 
Zaradi tega menim, da je železnica po nepravilni poti potisnjena v enak položaj 
s podjetji, ki imajo izgube. S sanacijskimi programi hočemo stvari spraviti na 
čisto. Nismo proti sanaciji, vendar se sanacija mora izvajati za vse enako in 
pod enakimi pogoji. Ni mogoče, da so za nekatere eni kriteriji za druge pa 
drugačni. Razlag kot so bile dane, ne moremo sprejeti, saj je treba upoštevati, 
da so bile na železnici nekoliko drugačne razmere. Prosil bi, da izvršni svet 
to upošteva. 

Naslednje je vprašanje, vprašanje subsidiarnega pokrivanja izgub. Tovariš 
podpredsednik je omenil to možnost, češ da bi potem bila izguba namesto 9 mi- 
lijard le 5,2 miljarde. Menim, da ideja o subsidiarnem pokrivanju ni spre- 
jemljiva, niti po ustavi niti po zakolu niti po statutu podjetja. Ker gre za 
nepokrito revalorizacijo osnovnih sredstev transportnih podjetij, ni mogoče 
pričakovati, da bodo izgube sanirala pridružena podjetja, ki so izven te de- 
javnosti. To so na primer organizacije s področja turizma in gostinstva, to so 
podjetja, ki samo delno opravljajo posle za železnico. Kako naj sedaj kdo 
zahteva in na kakšni podlagi, da bodo organizacije, ki so svoje naloge in svojo 
funkcijo v redu opravile in prišle do določene akumulacije, sedaj pokrivale iz- 
gubo transportnih organizacij. Kako naj potem še kdo pričakuje, da bo šel kdo 
v integracijo z nami. Po tej logiki bi potem moral hotel v Portorožu pokrivati 
izgubo hotela iz Maribora in podobno. Ker te logike ne moremo sprejeti, od- 
klanjamo takšne rešitve, saj ni vzdržna niti pravno niti življenjsko. 

Glede subsidiarnega pokrivanja menim, da ni sprejemljiva tudi primer- 
java elektrogospodarstva z železnico, saj gre pri elektrogospodarstvu za pokri- 
vanje v okviru iste stroke, v tem primeru pa bi šlo za to, da druge stroke 
pokrivajo železniški promet oziroma transportno dejavnost. 
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V tem smislu bi prosil izvršni svet, da ima te stvari pred očmi, saj v nobe- 
nem primeru ne gre za prejudic, temveč za zaostajanje reševanja problemov, 
ki so stari že pet in več let. Ge zahtevamo in predlagamo, da določene stvari 
pridejo v smernice, potem menimo, da je to upravičeno, saj gre za posebne pri- 
mere, ki so drugačni od ostalih, kar je priznal tudi tovariš podpredsednik. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Hvala! Prosim predstavnika iz- 
vršnega sveta, da pojasni stališče do amandmajev poslanca Jurija Pirša. Besedo 
ima podpredsednik izvršnega sveta, Tone Tribušon. 

Tone Tribušon: Izvršni svet sprejema amandma na strani 12 oziroma 
13, točka 3, sprejema dopolnjen amandma na strani 30 oziroma 35, ki ga je 
dala skupna komisija, ne sprejema pa amandmaja na strani 14 ozirom 15, točka 
5, ter na strani 26 oziroma 31, točka 2 iz razlogov, ki sem jih že prej navedel. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Imamo štiri amandmaje poslanca 
Jurija Pirša, in sicer k točki 3, na strani 13, za katerega sta soglašala tudi 
pristojna komisija in predlagatelj, nadalje amandma k točki 5, na strani 15, 
k točki 2, na strani 31 in k strani 35, ki nista dobila podpore niti predlagatelja 
niti začasne komisije ter amandma začasne komisije k strani 35. 

Glasujemo najprej o amandmajih poslanca Jurija Pirša, in sicer najprej 
o prvem amandmaju, to je na strani 13 točka 3. Kdor je za ta amandma, naj 
prosim glasuje! (97 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet z večino glasov. 
Glasujemo o amandmaju poslanca Jurija Pirša k točki 5, na strani 15. Kdor 

je za, naj prosim glasuje! (19 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (58 poslancev.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (33 poslancev.) 

Ugotavljam, da amandma ni dobil potrebne večine in da ni sprejet. 
Glasujemo o tretjem amandmaju poslanca Jurija Pirša in sicer k 2. točki 

na 31. strani. Kdor je za, naj prosim glasuje! (32 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (46 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (34 poslancev.) 

Amandma ni dobil potrebne večine in ni sprejet. 
Glasujemo o četrtem amandmaju poslanca, Jurija Pirša, in sicer k strani 35. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (52 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (30 po- 
slancev.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (29 poslancev.) 

Amandma ni dobil potrebne večine in ni sprejet. . 
Glasujemo še o amandmaju začasne komisije, in sicer na strani 35. Kdor 

je za, naj prosim glasuje! (101 poslanec glasuje za.) Je kdo proti? (7 poslancev.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (5 poslancev.) 

Amandma je dobil potrebno večino in je sprejet z večino glasov. 
Sedaj dajem na glasovanje predlog smernic v celoti. Kdor je za predlog 

smernic, naj prosim glasuje! (114 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (1 posla- 
nec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog smernic družbenoekonomske politike razvoja 
SR Slovenije ter neposredne naloge v letu 1973 sprejet z večino glasov. 

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 6. točko 
dnevnega reda, to je na predlog zakona o dopolnitvi zakona o repu- 
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bliškem davku na promet kmetijskih zemljišč, ki se pridobivajo v nekmetijske 
namene. 

K zakonu o republiškem davku na promet kmetijskih zemljišč, ki se pri- 
dobivajo v nekmetijske namene, je skupščina občine Ilirska Bistrica dne 28. sep- 
tembra letos vložila predlog za dopolnitev 3. člena tega zakona. Na podlagi 
te pobude je izvršni svet predložil predlog zakona, ki ga sedaj obravnavamo. 
Skupščina občine Ilirska Bistrica je svoj predlog umaknila in se strinjala s 
predlogom izvršnega sveta. 

Izvršni svet predlaga, da skupščina zakonski predlog obravnava v smislu 
294. člena poslovnika skupščine po skrajšanem postopku, ker gre le za dopol- 
nitev obstoječega zakona. 

Zeli kdo o tem razpravljati? (Ne.) Če ne, dajem predlog o skrajšanem po- 
stopku na glasovanje. Kdor je za skrajšani postopek, naj prosim glasuje! (106 
poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (5 poslancev.) 

Ugotavljam, da je predlog za skrajšani postopek sprejet z večino glasov. 
K predlogu zakona so dali poročila: začasna komisija enotnega zbora za 

proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj finan- 
ciranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti, komisija za varstvo 
okolja in zakon<5dajno-pravna komisija, svoja stališča pa je dalo tudi zasedanje 
delegatov občin. 

Zakonodajno-pravna komisija je k 1. členu vložila amandma redakcijskega 
značaja, ki ga imate pred seboj. Želi besedo predstavnik izvršnega sveta? (Ne 
želi.) Poročevalec začasne komisije enotnega zbora? (Ne.) Prav tako ne želi. 
Zakonodajno-pravne komisije? Tudi ne. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
dajem najprej na glasovanje amandma zakonodajno-pravne komisije k 1. členu, 
ki naj se spremeni tako, da se glasi: »davek se ne plačuje tudi v primerih, kadar 
se pridobiva kmetijsko zemljišče zaradi izgradnje objektov, s katerimi se 
zboljšuje vodni režim.«. Kdor je za, naj prosim glasuje! (114 poslancev glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Sedaj glasujemo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim 

glasuje! (114 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona soglasno sprejel. 
S tem sta oba zbora sprejela predlog zakona v enakem besedilu. 
Dnevni red današnje seje zbora je s tem izčrpan. Poslance opozarjam, da 

imajo sedaj svoje seje posamezni zbori delovnih skupnosti. Prav tako vas 
prosim, da zaradi morebitnega usklajevanja po končanih sejah svojih zborov ne 
odidete domov, temveč, da se zopet zberete tu v avli, kolikor ne boste prej 
obveščeni, da smo z republiškim zborom usklađeni. 

(Seja je bila prekinjena ob 16.20 in se je nadaljevala ob 18.05.) 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Poslance zbora obveščam, da je re- 
publiški zbor sprejel oba amandmaja k predlogu smernic družbenoekonomske 
politike, ki jih je sprejel tudi enotni zbor, pač pa je republiški zbor sprejel 
dva amandmaja, o katerih mora razpravljati tudi enotni zbor. 

Ta dva amandmaja sta: 
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Na 15. strani smernic se na koncu 6. točke doda naslednje besedilo: »Nosilci 
investicijskih odločitev morajo skrbeti za večjo gospodarnost naložb in za ra- 
cionalnejšo porabo investicijskih sredstev v gospodarskih in družbenih de- 
javnostih.« 

Na 28. strani se besedilo 6. točke zamenja z naslednjim besedilom: »Pred- 
videni ukrepi razbremenitev družbenih obveznosti gospodarstva bodo kljub 
aktivnejšemu izvajanju davčne politike povzročili, da bodo globalna razmerja 
med izvirnimi dohodki in obveznostmi iz republiškega proračuna in posebnega 
računa za posege in izravnave v gospodarstvu ostala neizravnana. Možnosti za 
kritje primanjkljajev in morebitnih novih nepredvidenih in neizogibnih obvez- 
nosti v letu 1973 bo treba iskati v dodatnih ukrepih, ki pa ne bodo pomenih 
dodatnih davčnih obveznosti gospodarstva in odlaganju nekaterih obveznosti.« 

Izvršni svet z obema amandmajema soglaša. Prosim poročevalca začasne 
komisije enotnega zbora, da se izjavi o predloženih amandmajih. Besedo ima 
poslanka Mara Zlebnik. 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Med sejo je bilo posvetovanje z navzočimi člani začasne komisije, ki se vsi 
strinjajo s predloženima amandmajema. Zato v imenu komisije predlagam, da 
amandmaja sprejmete. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim za stališče predstavnika 
zakonodajno-pravne komisije. (Nima pripomb.), 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče 
ne javi k besedi, zaključujem razpravo. 

Glasujemo o vsakem amandmaju posebej. Najprej o amandmaju na lo. 
strani, da se na koncu 6. točke doda besedilo, ki sem ga prečital. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Glasujemo o amandmaju na strani 28. Besedilo 6. točke se zamenja z bese- 

dilom, ki sem ga prej prečital. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci 
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Ugotavljam, da je s tem predlog smernic sprejet v obeh zborih v enakem 

besedilu. 
Za redakcijo dokumenta je sestavljena posebna komisija, v katero mora 

tudi enotni zbor imenovati tri člane. Predlagam naslednje tri poslance: Staneta 
Pungerčarja, dr. Ernesta Petriča in Anico Okršlar. Zeli kdo razpravljati o ime- 
novanju teh' treh članov v redakcijsko komisijo? (Ne javi se nihče.) 

Ce nihče ne želi razpravljati, dajem predlog na glasovanje. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog za imenovanje poslancev Staneta Pungerčarja, 
dr. Ernesta Petriča in Anico Okršlar v redakcijsko komisijo soglasno sprejet. 

S tem zaključujem sejo enotnega zbora delovnih skupnosti in želim vsem 
poslancem prav srečno novo leto 1973. 

(Seja je bila končana ob 18.10.) 
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29. zasedanje 

(25. decembra 1972) 

Predsedoval: Zdravko Krvina, 
član predsedstva skupščine SR Slovenije 

Začetek zasedanja ob 9.15. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovarišice in tovariši delegati! Na 
podlagi 11. člena odloka o začasni ureditvi skliea in dela zasedanja delegatov za- 
čenjam 29. sejo zasedanja delegatov občin v skupščini Socialisitčne republike 
Slovenije, ki jo je sklical predsednik skupščine Socialistične republike Slovenije 
na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 7. člena omenjenega odloka. 

Dnevni red za današnje zasedanje je bil določen s sklicem in obsega na- 
slednje točke: 

1. predlog smernic za družbenoekonomsko politiko in razvoj Socialistične 
republike Slovenije ter neposredne naloge v letu 1973; 

2. predlog dogovora o skupnih nalogah občin v zvezi z izvajanjem politike 
razvoja v letu 1973; 

3. predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov 
in prispevkov za leto 1973; 

4. predlog zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov 
ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in pla- 
čujejo davek od prometa proizvodov in storitev; 

5. predlog zakona o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom 
zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1973; 

6. predlog zakona o uporabi dela dohodkov izločenih na posebne račune 
v letu 1972; 

7. predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o stopnji prispevkov 
za otroško varstvo v letu 1972; 

8. poročilo o izvajanju sklepov in priporočil skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije o družbenem nadzorstvu; 

9. osnutek zakona o javnih shodih in prireditvah; 
10. osnutek zakona o vojaških pokopališčih. 

Predlagam razširitev dnevnega reda še z: 
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11. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o programiranju 
in financiranju graditve stanovanj; 

12. informacija o usklajevanju in pripravi odlokov o posebnem občinskem 
prometnem davku. 

Poleg delegatov občin in delegata mesta Ljubljane so bili na današnje zase- 
danje povabljeni predstavniki predlagatelja gradiva za današnjo razpravo, iz- 
vršnega sveta, predstavniki matičnih odborov pristojnih zborov ter člani pred- 
sedstva naše skupščine. 

V smislu 12. člena omenjenega odloka predlagam, da izmed sebe izvolite 
dva overitelja zapisnika. Predlagam, da izvolimo overitelja kar po abecednem 
redu občin, torej delegata občine Velenje in delegata občine Vrhnika, tovariša 
Ivana Feceta in tovariša Marjana Krmavnerja. Se strinjate? Kdor je za, naj 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Hvala lepa! 

Ugotavljam, da sta bila za overitelja zapisnika 29. seje zasedanja delegatov 
občin soglasno izvoljena tovariš Ivan Fece in Marjan Krmavner. 

Prehajam k 1. točki dnevnega reda, to je k obravnavi predloga 
smernic za družbenoekonomsko politiko in razvoj Socialistične republike Slo- 
venije ter neposrednih nalog v letu 1973. 

Gradivo smo vam poslali dne 19. 12. 1972. Predstavnika izvršnega sveta 
k tej točki dnevnega reda, prav tako tudi k drugim točkam dnevnega reda, 
sta tovariša Jože Florjančič, republiški sekretar za finance in Ivan Lapajne, 
namestnik direktorja zavoda Socialistične republike Slovenije za planiranje. 
Uvodno besedo bo imel tovariš Ivan Lapajne. 

Ivan Lapajne: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši delegati! 
Na zadnji seji smo obširneje razpravljali o sedanji ekonomski in politični situa- 
ciji v republiki, ko smo na osnovi analitičnega gradiva, ki ga je pripravil zavod 
za planiranje in stališč izvršnega sveta, obravnavali izhodišča za politiko, ki naj 
bi jo republika in občine vodile v prihodnjem letu. V času od zadnje obravnave 
se je izoblikovalo nekaj novih elementov, s katerimi vas bom seznanil, da bi lažje 
ocenili izhodišča, ki so podana v smernicah, ki ste jih prejeli za današnjo sejo. 

Poznano vam je, da je v tem času sprejela federacija restriktivne ukrepe 
glede splošne porabe, prišlo je do zamrznitve dela osebnih dohodkov, zlasti 
na področju družbenih dejavnosti in na področju dela gospodarstva. Prav tako 
se približuje datum, ko bomo začeli z vso resnostjo uveljavljati ukrepe v zvezi 
z odpravljanjem nelikvidnosti. 

To so nedvomno elementi, ki dajejo drugačen okvir za razmišljanje, zlasti 
pa za akcijo, tako v občinah kot tudi v republiki in seveda tudi v delovnih orga- 
nizacijah. Vse to narekuje, da so tudi smernice in naloge za prihodnje leto 
začrtane čimbolj stvarno. V prihodnjem letu bo glede gospodarjenja in razpo- 
polaganja s sredstvi nedvomno urejen nekoliko bolj restriktiven pristop, bolj 
bodo omejene možnosti kot so bile v letošnjem letu. Zato je prav, da se o teh 
stvareh tudi na tem zboru pogovorimo. 

Za današnjo sejo ste prejeli predlog smernic, ki jih je poslal skupščini iz- 
vršni svet. Prav tako ste prejeli k drugi točki dogovor o skupnih nalogah občin 
v zvezi z izvajanjem politike razvoja v letu 1973. Ta dva dokumenta naj bi 
predstavljala v bistvu dogovor med republiko in občinami o skupnih nalogah 
v prihodnjem letu. Ker bi s podrobnim obravnavanjem halog preveč obre- 
menili osnovni dokument, je bil po našem mnenju pravilen sklep, ki ste ga 
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sprejeli v tem zboru, da bo zasedanje delegatov sprejelo svoj dokument. Tako 
sta danes pred vami oba dokumenta, skupno z globalno bilanco sredstev. 

Vsako leto naj bi v skupščini sprejemali smernice, ki bi v bistvu predstav- 
ljale enoletni plan izvajanja srednjeročnega plana. Tako bi lahko med letom, ko 
analiziramo ekonomsko situacijo, sproti spremljali tudi njihovo izvajanje. Zato 
predstavljajo predložene smernice del srednjeročnega plana in sicer za pri- 
hodnje leto. Razmere nekoliko spreminjajo dejstvo, da bomo v prihodnjem 
letu v veliki meri ostreje usmerjeni k stabilizaciji kot je to začrtano v srednje- 
ročnem planu Slovenije. Ne glede na to, izhaja iz smernic vrsta nalog, ki so vse- 
binsko prikazane v planu. Smernice upoštevajo tudi neposredne naloge, ki 
izhajajo iz uveljavitve ukrepov za odpravljanje nelikvidnosti, ki jih je po- 
trebno prav tako upoštevati v vseh občinah in delovnih organizacijah. Dajejo 
pa tudi okvir in projekcijo možnosti razvoja v prihodnjem letu. 

Na osnovi pristopa, da je plan dogovor, smo pritegnili k sodelovanju vse 
samoupravne in interesne skupnosti na ravni republike, ki so že na začetku 
priprav prispevale svoje misli in predloge k oblikovanju smernic. Prav pa je, 
da tudi današnje zasedanje delegatov občin prispeva svoje poglede na obliko- 
vanje smernic tako, da naj bi te predstavljale široki skupni dogovor v republiki, 
kot bo to tudi drugi dokument, ki ga boste sami sprejeli, dogovor in pripo- 
ročilo vsem občinam. 

V smernicah je v uvodu podana ocena gospodarskih razmer v Jugoslaviji in 
Sloveniji. Iz te izhajajo tudi ukrepi in smernice za prihodnje. Sedanja ekonomska 
situacija je dokaj zahtevna in zapletena in nam bolj kot kdaj koli prej nalaga 
aktivno delovanje na vseh ravneh. To delovanje zahteva jasne programe za 
izhod iz nekaterih težkih situacij v delovnih organizacijah, zlasti tam, kjer se po- 
javljajo izgube, kjer so nepokrite investicije, kjer so žarišča nelikvidnosti, ker je 
jasno, da so danes delovne organizacije tiste, katerim velja največja pozornosti 

Znano je, da si na tem področju republika prizadeva, da bi prispevala 
svoj delež k odpravljanju vzrokov kot tudi posledic, zlasti v večjih delovnih 
organizacijah. Zato je formirala komisijo, ki redno obravnava in proučuje te 
probleme in predlaga tudi rešitve zlasti pri večjih kompleksih, kot so elektro- 
gospodarstvo, železnice, železarne, cinkarne in tako naprej. O nekaterih stvareh 
je izvršni svet že razpravljal in ste bili o tem obveščeni prek dnevnega tiska. 

Druga, nekoliko bolj zahtevna stvar je ta, da se razmere v gospodarstvu 
nasploh v zadnjem obdobju zaostrujejo. V okviru Jugoslavije opažamo postopno 
upadanje stopnje rasti industrijske proizvodnje, uvoz postopno narašča, izvoz 
upada, kar kaže, da se pogoji gospodarjenja v našem gospodarstvu zaostrujejo 
in da se konkurenčna sposobnost manjša. Ne glede na to bo v okviru Jugo- 
slavije letos dosežen suficit v plačilni bilanci, rezerve pa se bodo povečale na 
okrog 800 milijonov dolarjev. To nam omogoča, da bomo v prihodnjem letu 
lahko hitreje odpravljali nekatera nesorazmerja, ki so bila prisotna na do- 
mačem trgu v letošnjem letu. 

Značilno je, da smo imeli na domačem trgu še zmeraj veliko razliko med 
ponudbo in povpraševanjem, da smo imeli veliko pomanjkanje blaga in veliko 
večje povpraševanje od ponudbe. Bolj prožna politika na področju ponudbe bo 
omogočala v prihodnjem letu ob povečanih deviznih rezervah bolj realistično 
politiko glede uvoza. 

Naslednje vprašanje je omejevanje splošne in osebne potrošnje. Znano 
je, da so bili v zvezi s tem sprejeti pred kratkim ukrepi v federaciji, ki naj bi 
dokaj ostro vplivali na zmanjševanje obsega porabe v prihodnjem letu. Ti 
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ukrepi so linearni in prizadenejo več ali manj vse republike ne glede na to, 
kako se je kdo v letošnjem letu obnašal. Jasno pa je, da je v taki ekonomski 
situaciji, v kakršni smo, nujno, da se pristopi k reševanju teh vprašanj čimbolj 
enotno za Jugoslavijo kot celoto, ker bomo le tako uspeli odpraviti nesorazmerja, 
ki so se nakopičila. 

Ta ocena je v posameznih občinah in v posameznih delovnih organizacijah 
lahko različna, saj ugotavljajo nekatere občine, da so letošnji rezultati gospo- 
darjenja za 9—10 mesecev sorazmerno dobri. Tudi posamezne delovne orga- 
nizacije beležijo dokaj ugodne rezultate. Če pa gledamo globalno in upoštevamo 
sedanja nesorazmerja, tako finančna kot, materialna, ki jih moramo pokriti, je 
jasno, da se bo en del teh bremen nujno porazdelil na celotno gospodarstvo v eni 
ali drugi obliki in da bo vsakdo moral k temu nekaj prispevati. 

V zadnjem času je bilo veliko govora o teh stvareh. Prav tako so prišli 
v tem času do izraza tudi politični elementi, ki so danes bolj jasni kot v pre- 
teklosti. Opredeljene so bile tudi naloge na področju gospodarstva tako v pismu 
tovariša Tita in izvršnega biroja, kot tudi v sklepih 36. seje predsedstva Zveze 
komunistov Jugoslavije na Brionih, kjer so naloge zelo konkretno navedene. 

Iz take splošne ocene, ki prav gotovo zahteva drugačno obnašanje vseh 
samoupravnih subjektov od delovnih organizacij in občin do republike in seveda 
tudi federacije, izhajajo tudi naloge in cilji za prihodnje leto. Osnovna naloga 
je prav gotovo nadaljnje razvijanje našega samoupravnega sistema in odloč- 
nejša usmeritev k stabilizaciji. V zadnjih letih smo sicer imeli pred seboj stabi- 
lizacijo kot cilj, imeli smo stabilizacijske programe itd., vendar vidimo, da so 
rezultati ostali skromni, da nismo dosegli teh ciljev s tisto ostrino in dosled- 
nostjo, kot smo si jih zastavili. 

Sedanja politična situacija in pripravljenost v okviru Jugoslavije kaže na 
to, da bomo tokrat bolj dosledni, kar zahteva tudi večjo družbenopolitično akcijo 
vseh subjektov, tudi občin, ker se bo večina problemov pojavila prav v ob- 
činah in to tam, kjer bodo glavna žarišča nelikvidnosti in kjer bo potrebno 
probleme sproti reševati. 

Projekcija posameznih kazalcev in možnosti, ki jih lahko dosežemo v pri- 
hodnjem letu, je zato nekoliko nižja kot v letošnjem letu. Tako je gibanje 
družbenega proizvoda celotnega gospodarstva predvideno v glavnem v letošnjem 
okviru, medtem ko so bistveno nižji nekateri drugi kazalci. Tako bo izvoz po- 
rastel samo za 12,0/o', pri čemer pa moramo upoštevati, da je bil v letošnjem 
letu z dvema devalvacijama izvoz izredno spodbuden in da bo za doseganje 
takega porasta kot je predviden potrebno v prihodnjem letu dosti naporov. 
Menim pa, da je zlasti v Sloveniji tak porast nujen, ker se bo zmanjševala 
kupna moč na domačem trgu. Zaostajal bo porast osebnih dohodkov. Zaposlenost 
bo prav tako nekaj nižja; porasla bo le za 2'% glede na to, da je bila v letošnjem 
letu po našem mnenju še dokaj ekstenzivna. Produktivnost se bo povečala za 
4%, ker bo zaposlenost nižja. Sklad nominalnih osebnih dohodkov bo porasel 
za 14®/#. Tako bodo ostali realni osebni dohodki na zaposlenega na isti ravni, 
kot letos. Mislimo celo, da bo potreben velik napor vseh subjektov, da bomo 
v prihodnjem letu zadržali standard, ki ga imamo, če hočemo resno pokriti vse 
debalanse, ki obstajajo v družbi in v gospodarstvu. 

Postavlja se pred nas vrsta nalog, ki so nakazane v smernicah, tako na 
področju gospodarstva kot družbenih dejavnosti. Na področju gospodarstva so 
osnovne naloge v tem, kako povečati produktivnost, zlasti pa kako se usmeriti 
k iskanju vseh tistih rešitev, ki bodo dolgoročno pomenile stabilnejše gospo- 

18» 
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darjenje. Seveda ni . samo gospodarstvo odgovorno za ureditev teh vprašanj. 
Obstoji tudi odgovornost družbenopolitičnih skupnosti, republike in federacije 
pri hitrejši graditvi sistema, ki še zmeraj zaostaja kot tudi pri sprejemanju 
ustreznih tekočih ukrepov, ki bodo omogočili, da se bo lahko gospodarstvo uspeš- 
neje obnašalo v zaostrenih pogojih. 

Prav tako je na področju gospodarstva cela vrsta konkretnih nalog, ki smo 
jih že dalj časa ponavljali. V prihodnjem letu je treba poiskati možnosti v 
lastnem okviru, čeprav obstajajo ugodni pogoji za hitrejši razvoj, ampak so te 
odvisne tudi od razvoja in pogojev na zunanjih trgih. Namreč določena konjunk- 
tura še vedno obstaja v svetu in tista delovna organizacija, ki se bo uspešno 
vključevala v zunanji trg, bo tudi probleme lažje premagovala. 

Problem odpravljanja nelikvidnosti, h kateremu sedaj resno pristopamo, kot 
tudi za vse ostale probleme, ki so v gospodarstvu, ni predvideno, da jih bo 
mogoče v celoti rešiti samo v prihodnjem letu, čeprav je pomembno, da jih bomo 
pričeli v prihodnjem letu odločneje reševati. Del nalog bo ostal prav gotovo 
tudi za naslednje obdobje do leta 1975, vendar mislimo, da bi morali v tem času 
na osnovi zelo jasno začrtane poti odpraviti osnovne probleme netržnega ob- 
našanja, ki se kažejo danes pri nas. Zato lahko menimo, da je poseg, ki je 
predviden s temi zakoni, ki so že sprejeti in tistimi, ki še bodo v bistvu začetek 
resnejšega obnašanja delovnih organizacij v skladu s tržnimi zakonitostmi, kar 
pomeni, da lahko vsakdo gospodari samo z lastnimi sredstvi, da mora račune 
plačati, da lahko investira samo iz dejansko ustvarjenega dohodka ipd. 

Skladno s tem se postavljajo tudi naloge na področju družbenih dejavnosti. 
Seveda bi bilo preveč poenostavljeno, če bi si zamišljali, da je mogoče probleme 
na področju družbenih dejavnosti reševati samo z enostavnim linearnim ome- 
jevanjem vseh teh področij, čeprav je v teh razmerah nujen nekoliko restrik- 
tivnejši pristop kot v preteklosti. Težiti moramo k temu, da se bodo delovne 
organizacije na področju negospodarstva in gospodarstva, zlasti pa delavci na 
različnih področjih, čimbolj neposredno dogovarjali o skupnih nalogah in tudi 
na ta način zagotavljali potrebna sredstva. Materialni okviri, ki jih predvideva 
zvezni izvršni svet in ki bodo prihodnje dni sprejeti v zvezni skupščini, nam 
prav gotovo v prihodnjem letu onemogočajo, da bi v celoti izvedli tiste naloge, 
ki jih imamo na tem področju. Zato smo pri izdelavi smernic opredelili predvsem 
prioritetne naloge, to je tiste, ki so z zakoni že sprejete in predlagamo, da se 
da tem prednost, druge pa bo treba marsikje omejiti oziroma jih preusmeriti 
na drug način financiranja. 

Zato je seveda nujno, da vidimo, katere so tiste naloge, ki jih je dejansko 
treba financirati in tiste naloge, ki jih eventualno lahko odložimo, in če je 
potrebno, da odložimo tudi sprejem kakšnega zakona, ali pa da ga spremenimo. 
Dejstvo je, da je bila celotna poraba v letošnjem letu tudi v preteklih letih 
preobsežna in dostikrat tudi na posameznih področjih premalo racionalna. 

Tako je v zvezi s proračunom in financiranjem družbenopolitičnih skupnosti 
kot tudi družbenih dejavnosti pripravljena globalna ocena razmerij delitve 
dohodka v gospodarstvu ter bilanca splošne in skupne porabe v letu 1973, ki ste 
jo prejeli za današnjo sejo. 

Pri globalni bilanci so dane tri variante. Poudarjam pa, da sestavljalcem 
tega dokumenta kot tudi bilance danes še ni znano, kakšne so možnosti in 
okviri za posamezne republike in za obnašanje posameznih samoupravnih sub- 
jektov v prihodnjem letu. 



29. zasedanje 277 

Smernice kot tudi bilanca so se pripravljale prvotno v okvirih globalnih 
predvidevanj, ki izhajajo iz gospodarskih gibanj za prihodnje leto, vendar so, 
kot sem rekel, pozneje nastopili predlogi za omejevanje. Te predloge smo do 
neke mere v globalni bilanci upoštevali v tretji varianti. Tb je realna varianta, 
ki je med zvezno najnižjo varianto, in med višjo, ki smo jo prvotno predvidevali. 

V okviru smernic so opredeljene poleg nalog na področju gospodarstva in 
družbenih dejavnosti tudi naloge republike, zlasti zakonodajne naloge in tiste, 
ki jih mora prioritetno izvajati. Naloge občin so opredeljene samo v enem 
odstavku, ker boste na današnjem zasedanju sprejeli svoje priporočilo. 

V zvezi z nalogami občin naj povem le to, da bodo ti ukrepi prizadeli tako 
republiko kot tudi občine in da se bodo posledice odražale na celotnem pod- 
ročju porabe. Zato je prav, da kljub temu, da ni več veliko časa, v občinah 
čimprej napravite svoje izračune, kako in kakšna bo situacija v prihodnjem 
letu. Prav tako so nekatere novosti na področju financiranja družbenopolitičnih 
skupnosti, o čemer bo več govoril tovariš Florjančič pri naslednjih točkah. 
Nekaj stvari pa še ni izvedenih in ukrepi ne bodo začeli delovati takoj s 1. 
januarjem. Tu mislim zlasti na zakon o obdavčitvi poslovnega uspeha delovnih 
organizacij, kar bo v bodoče tudi spreminjalo pogoje financiranja družbeno- 
političnih skupnosti, zlasti republike. 

Mislim, da bi bilo prav, da se delegati izrečete o tem, ali je taka usmeritev 
pravilna, ali so tako postavljene naloge v skladu z našimi splošnimi intencijami 
in nalogami, ki stojijo pred nami v prihodnjem letu tako v republiki kot v 
občinah, oziroma kaj bi bilo treba v tem smislu še dopolniti, da bo akcija 
čimbolj enotna, čimbolj skupna, ker sicer ne bo uspela. Poudarjam predvsem, 
da bomo dosegli dober rezultat le, če se bodo dejansko vsi samoupravni nosilci, 
pri čemer so občine izredno pomemben dejavnik, obnašale v skladu s smernicami 
in s skupno zastavljenimi nalogami. 

Zato mislim, da je dokument, ki ga boste obravnavali v 2. točki dnevnega 
reda, prav gotovo tisto minimalno, o čemer bi se morali dogovoriti in ki bi ga 
morale sprejeti vse občine. Glede na sedanjo situacijo kaze v tem dokumentu 
še bolj poudariti nekatere točke, zlasti tam, kjer naj bi zagotovili, da bodo občine 
prav tako kot delovne organizacije, republika in drugi odločno izvajale sprejeto 
politiko, da bodo spremljale gospodarjenje v delovnih organizacijah, da bodo 
aktivneje pomagale delovnim organizacijam pri reševanju kadrovskih in drugih 
težav itd. Skratka mislim, da je to čas, ko se bodo morale občine močno aktivirati 
pri reševanju vprašanj, ki v tem času nastopajo. 

Jasno pa je, da bo potrebna pri tem tudi določena koordinacija med obči- 
nami. Zato mislim, da velja še enkrat poudariti, da je nujno v teh razmerah 
povečati sodelovanje med občinami, zlasti krepiti skupne službe na področju 
družbenih dejavnosti, pregledati skupne programe, pregledati investicijske pro- 
grame itd., ker bo najbrž potrebno nekatere stvari tudi na tem področju odložiti 
ali pa jih ponovno proučiti. Nalog je veliko in mislim, da bi bilo prav, da bi bil 
eden izmed sklepov današnjega zasedanja tudi ta, da napravijo občine svoje 
programe v tem smislu, kot so smernice in da na tej osnovi občinske skupščine 
obsežno razpravljajo in temeljiteje ocenijo sedanje razmere. 

Le tako bo mogoče doseči ne samo politično, ampak tudi družbenogospodar- 
sko aktivnost v vseh občinah in s tem odpraviti tista žarišča težav, ki se nam 
pojavljajo že nekaj let in so še vedno aktualna. 
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Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovariši delegati! Preden bi prešli 
k razpravi, posebej opozarjam, da gre pri teh in pri ostalih točkah za zakonske 
predloge in da bodo o tem poslanci pristojnih zborov glasovali že v sredo in 
v četrtek. Zato bi bilo potrebno, da svoja mnenja in stališča predložimo čimbolj 
konkretno, čimbolj koncizno, tako da jih bomo posredovali ostalim zborom kot 
amandmaje. Nedvomno pa je pomembna in potrebna tudi načelna razprava. 

Pričenjam razpravo o 1. točki dnevnega reda! Kdo želi besedo! Prosim, 
besedo ima Sergej Vošnjak — delegat mesta Ljubljane. 

Sergej Vošnjak: Ne morem govoriti kot delegat, ker je bilo premalo 
časa, da bi lahko gradivo delegatsko obdelali. Zato so bile smernice predisku- 
tirane v posameznih organih in službah mestne skupščine. 

Smernice družbenoekonomske politike in razvoja Socialistične republike 
Slovenije ter neposredne naloge v letu 1973 so zasnovane na že sprejetih raz- 
vojnih usmeritvah in začrtujejo reševanje resnih problemov tako na območju 
gospodarstva kot negospodarstva. 

Načela in naloge, zastavljene v smernicah, so seveda imperativ, za katerega 
se bo potrebno zavzemati na vseh področjih gospodarstva, družbenega in politič- 
nega življenja. Nedvomno je bolj za stabilizacijo gospodarstva in za odpravo 
anomalij in deviacij na vseh področjih, kjer smo jim bili priča v zadnjih letih 
ter za ponovno oživitev načel gospodarske reforme, osrednja naloga družbeno- 
ekonomske politike v letu 1973. 

Zato se lahko samo strinjamo in dajemo podporo začrtani poti za leto 1973. 
Vendar pa bi bilo potrebno v sprejetem dokumentu bolj natančno opredeliti 
možnosti in načine, kako bomo zastavljene cilje uresničili. V smernicah bi morali 
dati več teže problemom ustvarjanja družbenega proizvoda kot njegovi delitvi. 
S takim konceptom bi bila dana gospodarstvu in negospodarstvu jasnejša orien- 
tacija, v kakšnih realnih materialnih okvirih se lahko razvijata v letu 1973. 
V smernicah namreč niso obdelani pogoji gospodarjenja posameznih gospo- 
darskih področij, čeprav se samo v teh ustvarja družbeni proizvod. 

Predloženi koncept, ki globalno nakazuje razmerja delitve družbenega pro- 
izvoda, odpira vrsto vprašanj o realnih možnostih uresničitve zastavljenih nalog 
in ciljev. Tako na primer, ali je predpostavka, da se bo izvoz blaga in storitev 
povečal le za 12%, realna, ko predvidevamo porast industrijske proizvodnje in 
zmanjšanje osebne ter splošne porabe? Ali je realna ocena, da s povečanjem 
zaposlenosti za 2% omogoča zaposlitev naravnega prirasta in dela zdomcev 
in ali je to predvidevanje usklađeno s programi in možnostmi odpiranja novih 
delovnih mest, zlasti v proizvodnji? Ali je rast sklada osebnih dohodkov ob 
pogojih zamrznitve osebnih dohodkov skoraj polovici vseh zaposlenih realno? 
Ali je predvideni porast cen za 11 °/o realen, glede na to, da so bile cene že v 
novembru občutno višje od 11-mesečnega poprečja leta 1972? V letu 1973 
predvidevamo tudi premik cen osnovnih živil, stanarin itd. Ali je realna ocena, 
da bo realni osebni dohodek na zaposlenega ostal enak kot v letu 1972, ko 
predvidevamo v predlaganem instrumentariju občutno večjo obremenitev ob- 
čanov? 

Ali so usklađene predpostavke o rasti akumulativnosti gospodarstva in o 
obremenitvah gospodarstva? Iz gradiva namreč ni razvidno, v kakšni meri bo 
gospodarstvo obremenjeno z različnimi obveznimi posojili, ki so pomemben 
instrument za kritje deficitarnosti na različnih področjih. Sele na osnovi realne 
ocene pogojev ustvarjanja družbenega proizvoda je mogoče bolj konkretno 
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določiti razmerja delitve družbenega proizvoda med gospodarstvom in negospo- 
darstvom ter uzakoniti tak instrumentarij, ki bo zagotovil začrtana delitvena 
razmerja. 

Na osnovi takih izhodišč bi bile bolj razumljive odločitve in naloge, ki jih 
dajejo smernice zlasti za področje splošne porabe. Prav tu pa imamo določena 
protislovja, ki izhajajo iz smernic, ki so še vedno predvsem združitev želja v eni 
in drugi sferi, ne pa medsebojna ugotovitev, koliko se lahko v okviru teh 
želja res uresniči. 

V zadnjih letih se več ali manj po vsej Sloveniji uveljavlja akcija za večje 
angažiranje občanov pri urejanju šolskih prostorov s samoprispevki. Te inve- 
sticije imajo v malo primerih namen, da se nadomesti dotrajano, ampak gre 
predvsem za to, da se zadovoljijo potrebe, ki nastajajo predvsem zaradi rasti 
posameznih območij, zaradi večjega števila prebivalstva in s tem tudi zaradi 
večjih potreb po novih prostorih za šolanje otrok. Če bi hoteli samo na področju 
Ljubljane pokriti potrebe, to se pravi zagotoviti sredstva za osnovno dejavnost: 
za osebne dohodke tistih učiteljev, ki bodo na novo potrebni v teh razširjenih 
prostorskih kapacitetah in materialne izdatke povsem na nivoju leta 1972, kar 
seveda ni realno spričo podražitev, bi samo za to sfero potrebovali povečanje za 
17 "/o v primerjavi z letom 1972. 

Isto vprašanje se postavlja ob zahtevi, izraženi v smernicah glede moderni- 
zacije, razširitve in izpopolnitve organov javne varnosti, inšpekcijskih služb, 
davčne uprave, sodstva in podobno. Tu bo tudi treba videti, kakšne so možnosti 
in kakšne so lahko zahteve v zvezi s tem. 

Smernice nakazujejo, da se mora z družbenimi dogovori zagotoviti 3350 
novih sedežev v srednjih in strokovnih šolah in 1000 novih ležišč v dijaških 
domovih. Ce ostane samo pri taki ugotovitvi, mislim, da je to premalo, ker se 
bo to neskladje samo še povečalo. Zakaj ne bi v smernicah povedali, da je po- 
trebno v nove investicije vračunati tudi del stroškov za kadre, ki jih te inve- 
sticije zahtevajo in da bo na tak način možno uresničiti to zahtevo. Posebno še, 
ker je pripravljen zakonski osnutek, ki določa obvezno upoštevanje dela stro- 
škov za kadre pri vseh investicijah. Zahteva našega in gospodarskega zbora je 
bila, da se sistemsko reši vprašanje investicijskega vlaganja v srednje in stro- 
kovne šole in dijaške domove v letu 1972. 

Zato mislim, da bi bilo stvari treba realneje povedati, da se nakazujejo tudi 
možnosti, kako se bodo te, ki jih postavljamo kot imperativ, v smernicah tudi 
uresničevale. 

Ki besedilu predlagam še tele konkretne pripombe: 
Stran 13 točke 4: ali ne bi kazalo v smernicah povedati, za koliko odstotkov 

mora biti poraba manjša od ustvarjenega družbenega proizvoda. Mislim, da bi 
bilo mnogo lažje zavzeti stališče, če bi določili razmerje, ne samo načelo. 

Stran 19: tu je postavljena zahteva po hitrejšem ustanavljanju posebnih 
izobraževalnih skupnosti. Treba je jasno poudariti, da je potrebno razviti naj- 
širšo razpravo med vsemi tistimi dejavniki, ki imajo interes za šolstvo II. stopnje, 
to se pravi med tistimi, ki potrebujejo kadre, med tistimi, ki žele možnosti za 
izobraževanje, tistimi, ki ustvarjajo sredstva za to izobraževanje in tistimi, ki to 
izobraževanje izvajajo. 

Treba je najti tako samoupravno obliko medsebojnega povezovanja vseh 
teh interesov, da bo ustvarjena možnost vplivanja baze na sistem izobraževanja 
in da se bodo tako uveljavila tudi načela ustavnih amandmajev. Sedanja praksa 
namreč temu nasprotuje. Lahko se zgodi, da bi izvršilni organi brez razprave 
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in potrditve tistih, ki bi predvsem morali odločati o načelnih sklepih, na hitro 
izsiliti neko formo, ki v bistvu ne bo mogla zadovoljiti tistih interesov, ki so 
opredeljeni v amandmajih. To se pravi, da ne bo najtesnejšega stika med vsemi 
dejavniki, ki so zainteresirani za izobraževanje in med tistimi, ki ustvarjajo 
sredstva. Zato mislim, da bi bilo treba v smernicah nakazati način, kako je 
treba priti do novih samoupravnih družbenih odnosov v sferi izobraževanja 
druge stopnje, torej v srednjih ter strokovnih šolah in dijaških domovih, pa tudi 
na visoki stopnji. Treba je zagotoviti, da bodo vsi tisti, ki imajo interes, zelo 
široko sodelovali pri oblikovanju odnosov in pri organiziranju, ne pa da se skuša 
na nek administrativen način izsiliti takšno organiziranje interesov, ki se v 
bistvu od sedanjega ne bi prav nič razlikovalo, razen nekaj formalnosti. 

Mislim, da je treba na strani 20 v resoluciji vendar s posebnim odstavkom 
ločiti telesno vzgojo od kulturne dejavnosti. 

Želimo predvsem, da se resolucija postavi na čimbolj realna tla in da bi kot 
taka postala dejansko napotilo in vodilo ne le k tistemu, kar želimo, ampak 
k tistemu, kar v letu 1973 moramo ustvariti. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo želi besedo? Besedo ima Branko 
Zadravec, delegat občine Gornja Radgona! 

Branko Zadravec: Spoštovani predsednik, tovarišice in tovariši! 
V smernicah za družbenoekonomsko politiko in področja vodnega gospodarstva, 
s čimer med drugim mislim še zlasti na ukrepe za nadaljnje preprečevanje 
katastrofalnih poplav, kakršne smo v tem letu pa tudi v prejšnjih doživljali v 
severovzhodni Sloveniji, še prav posebno pa v Pomurju. Ocenjena direktna 
škoda poplav v Pomurju je znašala samo v tem letu 200 milijonov dinarjev. 
Ni treba posebej dokazovati, kaj to pomeni za manj razvito področje, posebej 
pa še za kmetijsko prehrambeno bilanco Slovenije. S široko solidarnostjo je 
uspelo delno ublažiti nastalo hudo situacijo v pokrajini, ostale pa so posledice, 
ki jih bo čutiti še v prihodnjem letu. Nedvomno je mnogo bolj pametno vlaganje 
sredstev za preprečitev poplav in posledic kot pa za sanacijo nastalih škod, 
ki tudi prispevajo svoj delež h gospodarski nestabilnosti. V tej zvezi je znano 
stališče republiške skupščine do programa vodnega sklada SR Slovenije, sprejet 
je srednjeročni program razvoja vodnega gospodarstva. 

Menim, da z uresničevanjem pospešene izgradnje obrambnih nasipov in 
širšega vodnogospodarskega sistema na reki Muri in večjih pritokih v Pomurju 
nikakor ne bi smeli odlašati ali čakati, da nas ujme ponovno presenetijo. Zato 
v imenu sveta pomurskih občin predlagam in prosim, da v letu 1973 odločno 
začnemo uresničevati obsežne in zahtevne naloge in jih v čimkrajšem času 
dokončamo, ter da se v resoluciji za leto 1973 konkretno zapišejo ukrepi na 
področju vodnega gospodarstva v Pomurju, kar bo tudi prispevalo k splošni 
gospodarski stabilizaciji. 

Na strani 20 in 21 smernic družbenoekonomske politike za leto 1973 je v 
odstavku pod točko 14, ki obravnava manj razvita območja, navedeno, da bo 
SR Slovenija za spodbujanje gospodarskih vlaganj in poslovnega sodelovanja 
med delovnimi organizacijami namenila 30 milijonov dinarjev predvsem za 
beneficiranje obresti od bančnih kreditov za gospodarske naložbe in nekatere 
druge namene, ki so navedeni. Menim, da finančna sredstva, ki jih v tej višini 
zagotavlja republiški proračun, ne bo zadostovala. Komisija za manj razvita 
območja je namreč že v letu 1972 priznala delovnim organizacijam iz nerazvitih 
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predelov za okrog 30 milijonov dinarjev beneficiranih obresti, če k temu dodamo 
še konverzijo posojil v kmetijskim delovnim organizacijam in sofinanciranje 
projektov, potem je 40 milijonov dinarjev v naslednjem letu minimalen znesek, 
ki je potreben za kritje tovrstnih naložb. Banke so namreč pripravljene v večji 
meri sodelovati pri gospodarskih naložbah v naslednjih letih, znano pa je tudi, 
da so se povečale obresti na kredite na 12 °/o glede na to pa tudi višina bene- 
ficiranja od prejšnjih 5 na 9 °/o. 

V dosedanji obravnavi problematike manj razvitih in nekatera vprašanja, 
ki so bistvenega pomena za družbenoekonomski razvoj, niso bila upoštevana, 
oziroma jih komisija ni mogla reševati. Naj omenim npr. izgradnjo električnih 
daljnovodov in trafo postaj. Za širšo pokrajino med Dravo in Muro je to akuten 
problem. Nizka napetost povzroča številne in dolgotrajne izpade elektrike ter 
ogromno škode v industrijski proizvodnji in v gospodarstvu nasploh. Novih 
proizvodnih industrijskih kapacitet ni mogoče več navezovati na zastarelo in 
preobremenjeno omrežje. Izgradnja glavnega električnega voda iz Cirkovec, kjer 
je izvor energije, prek Ptuja, Ormoža, Ljutomera, Murske Sobote, Radencev, 
Gorenje Radgone, občine Lenart do Šentilja je predpogoj za širitev industrije 
ter ostalih gospodarskih panog in za večji odjem v gospodarstvih. Na tej trasi 
pa bo treba zgraditi tudi nekaj večjih trafo oziroma razdelilnih postaj. Ta 
investicija bo vredna po ocenah okrog 60 milijonov dinarjev in bi morala biti 
končana v nekaj letih, začeta pa že v letu 1973. V tej zvezi bo gospodarstvo še 
nerazvite pokrajine moralo prevzeti nase velika nova bremena. Tak daljnovod 
sodi v sfero distribucije in ne proizvodnje električne energije. Ker gre za 
gospodarske naložbe, bi bilo tudi za te kredite opravičeno beneficiranje obrestne 
mere. 

Nekaj podobnega bi moralo veljati tudi za izgradnjo nekaterih drugih 
objektov infrastrukture, to je za kredite za razvoj PTT dejavnosti in eventualno 
za kredite za hitrejšo izgradnjo glavnega cestnega omrežja in komunalnih 
objektov. 

Naj mimogrede omenim, da se glede modernizacije cest v letih do 1975 
pomurska pa tudi podravska regija čutita zapostavljeni, kar zlasti velja za 
Slovenske gorice pa tudi nekatere druge predele. O tem bomo utemeljeno spre- 
govorili pri razpravi o srednjeročnem družbenem programu SR Slovenije. Za 
neobhodno potrebno izgradnjo infrastrukture in za najetje kreditov bi se moralo 
razširiti tudi subvencioniranje na teh področjih predvideni znesek na strani 21 
pa povečati vsaj za polovico. Zato v imenu sveta pomurskih.občin predlagam. 

1. da se postavka pod točko 14 na strani 21 poveča od 30 na 40 milijonov 
dinarjev, v letih 1974 in 1975 pa na 45 do 50 milijonov dinarjev in da se najmanj 
tolikšna sredstva zagotovijo tudi v srednjeročnem planu Slovenije; 

2. smernice za leto 1973 bi morale bolj določno in konkretno zavezovati 
samoupravne republiške sklade in druge institucije za izvajanje ukrepov in 
nalog do manj razvitih območij. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Prosim, kdo želi besedo? 
Besedo ima tovariš Janez Mihevc, občina Trebnje. 

Janez Mihevc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dokument kot so smernice za družbenoekonomsko politiko in razvoj Socialistične 
republike Slovenije ter neposredne naloge v letu 1973 prav gotovo zasluži 
temeljito obravnavo in vsestranske ocene. Zato je prava škoda, da v tem času še 
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niso znani vsi ukrepi stabilizacijske politike, ki jih sprejema zveza. Skoda je 
tudi, da je bil za proučitev smernic odmerjen prekratek čas. Prav zaradi tega 
se je izredno težko izreči o kvaliteti, pravilnosti in popolnosti začrtane družbeno- 
ekonomske politike za prihodnje leto. 

Ugotavljamo pa lahko nekatere pomanjkljivosti smernic iz priloge, ki jo 
sestavljajo razmerja v delitvi dohodka v gospodarstvu ter bilanca splošne in 
skupne porabe v letu 1973. Niti iz osnovnega dokumenta niti iz priloge ni 
razvidno, ah se sploh lahko opredeljujemo za katero od variant delitve druž- 
benega proizvoda. Če se lahko, potem podpiramo 3. varianto. Ocenjujemo pa, da 
je sedanja diskusija o tem dokumentu osnovana le na določbah poslovnika in 
se zato ne moremo opredeljevati glede vsebinskih rešitev, ki bodo pogojene s 
sprejetjem zveznih ukrepov. Vprašanje pa je, ali tak način izvajanja načela 
demokratičnosti razprave ustreza sistemu samoupravljanja. 

Nadaljnja pomanjkljivost je, da v prilogi, ko obravnava dopolnilne vire 
financiranja splošnih družbenih potreb, ni kvantificirana niti variantna stopnja 
posojila ali davka občanov oziroma temeljnih organizacij združenega dela. 

Položaj samoupravnih interesnih skupnosti v republiki in občinah ni opre- 
deljen, prav tako ne položaj občin glede na njihove ustavne naloge glede splošne 
potrošnje, niti ni razvidno, kaj se bo štelo za izvirne dohodke pri ugotavljanju 
osnove za formiranje splošne porabe v občinah. Menimo, da so občine, posebno 
še manj razvite, v izredno težavnem položaju, ker v tem času ne morejo niti 
globalno oceniti, v kakšnem položaju se bodo v prihodnjem letu dejansko znašle. 

Če primerjamo smernice in globalno delitev, prihajamo do zaključka, da bo 
načelno postavljene cilje v celoti nemogoče realizirati. Razumemo, da mora biti 
prvenstvena naloga reševanje vprašanja likvidnosti. S stališča manj razvitih 
območij pa je linearno omejevanje splošne potrošnje izredno problematično. 
Struktura splošne potrošnje v razvitih občinah je bila v primerjavi z razvitimi 
-občinami že dosedaj različna glede na razpoložljiva sredstva. Ob linerarnem 
omejevanju potrošnje na eni strani in ob izvrševanju dogovorov o zmanjševanju 
socialnih razlik na drugi strani bodo nerazvita območja oziroma občine v 
nemogočem položaju, ker njihovi proračuni v strukturi vsebujejo več sociale, 
ki pa je ne bi smeli niti po smernicah zmanjševati, ampak bi jo morali nad- 
povprečno povečevati. Zato je v smernicah nujno potrebno nakazati razreševanje 
te problematike v manj razvitih občinah. 

Tudi obravnavanje pospeševanja razvoja manj razvitih območij v SR 
Sloveniji je v smernicah pomanjkljivo. Pričakujemo, da se bodo samoupravne 
interesne skupnosti tako kot doslej polno angažirale s svojimi vlaganji na manj 
razvitih območjih in tako nadaljevale s postopnim ustvarjanjem boljših pogojev 
za razvoj. 

Vprašanje pa je, ali 30 milijonov dinarjev, ki naj bi jih republika namenila 
predvsem za vlaganje v proizvodnje kapacitete na manj razvitih območjih, tudi 
zadostuje? 

Prepričani smo, da so ta sredstva za učinkovito stimulacijo premajhna. 
V zaostrenih pogojih investiranja nasploh bo učinek stimulacije le s takimi 
sredstvi premajhen. Ali naj to pomeni, da odstopamo od pred dvemi leti 
sprejetega stališča o tem, da je potrebna nadpovprečna rast manj razvitih 
območij in o stimulaciji take rasti. Če je tako, potem pa je treba tudi v smernicah 
zapisati oceno posledic. 

V smernicah je tudi premalo rečeno o stanovanjskem gospodarstvu. Glede 
na to, da so že izvršene priprave za nov način zbiranja sredstev in gospodar- 
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jenja pa sploh ni povedano, kaj je z novim sistemom. Bo v prihodnjem letu 
realiziran ali ne? 

Zavedamo se, da moramo odločno reševati vprašanja stabilizacije. Vendar 
pa moramo iti v to akcijo toliko pripravljeni in na osnovi jasno opredeljenega 
položaja, ciljev in nalog, da se bo lahko vsaka družbenopolitična organizacija, 
ali samoupravna interesna skupnost na izvajanje temeljito pripravila in da ji 
bodo v celoti jasne naloge. Dokler tega ne bomo zagotovili, tudi ne moremo 
pričakovati uspehov v želeni smeri. Hivala lepa. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo želi besedo? Besedo ima delegat 
občine Maribor, tovariš Marjan Pečarič. 

Marjan Pečarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi pri nas ni bilo dovolj časa, da bi lahko široko razpravljali o materialih, ki 
so nam bili predloženi, vendar nam je uspelo sklicati v petek razširjeno pred- 
sedstvo občine Maribor, na katerem smo skrbno pregledali predloženo gradivo. 
Tako govorim v imenu tega razširjenega predsedstva. 

Pri ocenjevanju gradiva se skoraj v celoti strinjam s tovarišem Vošnjakom, 
delegatom Ljubljane, ki je poudaril, da so mogoče preveč poudarjeni v gradivu 
tisti, ki dohodek trosijo po drugi delitvi, manj pa tisti, ki ga ustvarjajo. Premalo 
je konkretizirano, kako ustvariti pogoje, da bi začrtani program tudi dosegli. 

Pri ocenjevanju uspehov se nam zdi, da v prizadevanjih za stabilizacijo v 
letošnjem letu, ki ga zaključujemo, z uspehi ne moremo biti zadovoljni. Ni le 
zaskrbljujoča stopna inflacije kot je v materialih poudarjeno, temveč je zelo 
lepo povedano, da je stopnja inflacije taka, ki se prenaša že v naslednje leto 
in da imamo opravka tudi z dejstvom, da kljub začrtani politiki razbremenje- 
vanja gospodarstva do tega ponovno ni prišlo. Bojim se namreč, da tudi program, 
ki je zelo lepo napisan na 23. strani, ni uresničljiv. Zdi se nam, da je stanje 
neodgovorno ocenjeno. Raje po pravici povejmo, če so gibanja taka, da jih ne 
moremo omejiti v relativno kratkem času. V tem primeru moramo storiti več 
predvsem na področju negospodarstva in tudi tam iskati rezerve. 

Zmanjšuje se uspešnost gospodarjenja nasploh. To je ugotovitev v ma- 
terialih. Menimo, da bi bilo potrebno za razčlembo vzrokov takega stanja k 
splošnim ugotovitvam dodati še kake parcialne analize. Gre za posamezne 
probleme po nalogah, za katere vemo, kakšni so, vendar so največkrat tudi te 
analize preveč globalne. Prav gotovo bi dobili drugačno sliko, če bi razpolagali 
vsaj v uvodnih ali dodatnih materialih z analizami, kakšni so posamezni globalni 
ali pa parcialni odnosi med posameznimi gospodarskimi panogami. Kot sem že 
prej rekel, bi bilo tudi v sferi negospodarstva bolj primerno, če bi imeli nekaj 
več konkretnih podatkov po dejavnostih ali pa navsezadnje tudi po regijah. 

Globalne ugotovitve in poprečja nam vse preveč zasenčijo tista žarišča, na 
katera bi morali biti ob sprejemanju dokumenta, kot so smernice za družbeno- 
ekonomsko politiko Slovenije za leto 1973, nekoliko bolj pozorni. 

Ugotovljeno je, da je oziroma bo za severovzhodno Slovenijo na primer 
stopnja porasta zaposlenosti za letošnje leto 1,5 v/o. Poprečje za Slovenijo je kot 
vidite 3,7 %>. Ce bi analizirali, kje je bila potem stopnja toliko in toliko večja, 
bi prav gotovo dobili tudi odgovore na nekatera vprašanja glede zaposlovanja 
ali intenzivnosti razvoja posameznih dejavnosti. 

Ne želim vas obremenjevati še z enim problemom, vendar naj mi bo 
dovoljeno, da ga povem na tem mestu. Zdi se nam, da ima reševanje izgub 
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v elektrogospodarstvu kakor tudi reševanje izgub na železnicah prav gotovo 
posreden vpliv na tako ali drugačno situacijo glede likvidnosti v gospodarstvu 
nasploh. Izgleda, da se te zadeve v republiki prepočasi rešujejo. 

Predlagamo tudi konkretno pripombo k smernicam in k programu uresni- 
čevanju zastavljenih ciljev, in sicer k točki 2 na strani 11. 

Zdi se nam, da se v točki 2, drugi stavek: »Organizacije združenega dela, 
njihova združenja, gospodarska* zbornica ter drugi morajo temu smotru brez 
odlašanja ustrezno spremeniti in prilagoditi svojo notranjo organizacijo« nanaša 
na točko 1. Pi> eni strani so v stavku zelo določno povedane naloge, po drugi 
strani pa je lahko neka reorganizacija ali samo sprememba notranje organizacije 
tako malenkostna, da ne bo bistveno vplivala, na primer na reorganizacije v 
gospodarski zbornici. Ne bi ponavljal, vendar je znano, da je gospodarsko zbor- 
nico malo -čutiti neposredno v gospodarstvu. Tako so vsaj pokazale raziskave 
v Mariboru. 

Zato se zavzemamo za predlog, da naj se organizacija, mislim seveda na 
gospodarsko zbornico, ustrezno spremeni v tem smislu, da bodo v posameznih 
pomembnejših ali večjih gospodarskih središčih, ali če hočete po regijah, neke 
izpostave, ki bodo povezovale gospodarstvo. Mislim, da vseh vprašanj ni mogoče 
reševati na nivoju republike, to je na republiški gospodarski zbornici. V gospo- 
darskem pogledu vemo, da še danes nimamo niti analiz po regijah, niti progra- 
mov, ki so nekje v smernicah in v dogovoru, ki naj bi ga danes prejeli pred- 
videni. Medobčinski sveti so dosti prešibki, da bi lahko izpeljali take naloge. 
Poudarjam, da ne gre za okrajne zbornice, kot so bile nekoč. V mislih imamo 
izpostave z nekaj strokovnimi ljudmi, kjer se bo sestajalo gospodarstvo na med- 
občinskem, regionalnem ali kakršnem koli če hočete nivoju, in se pogovorilo 
o iniciativah, o izpeljavi programov, ki so tako ali drugače postavljeni. 

2e v našem zakonu imamo republiško in regionalne zbornice. Poudarjam, 
da se ne zavzemamo za regionalno zbornico takega tipa, kot je bila mogoče 
zamišljena takrat, ko je bil sprejet zakon, pač pa za tako izpostavo, ki bo skupno 
z vsemi ostalimi forumi delovala učinkovito in povezovala gospodarstvo. Ne gre 
le za izdelavo analiz, ker to se da urejati tudi centralno, saj imamo danes 
moderne pripomočke. Gre za to, da bi se iniciative, ki prihajajo tako ali drugače, 
lahko povezovale, in da bi se gospodarstvo dogovarjalo o svojih načrtih in o 
nalogah. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Prosim, kdo še želi besedo? Nihče? 
Zavedamo se, da je bilo to gradivo premalo časa v občinah. Prejšnji petek smo 
se na sestanku s predsedniki občinskih skupščin, ki ga je vodil tovariš Marine, 
dogovorih, da bo izvršni svet resolucijo poslal skupščini do 19. 12. Skupščina pa 
jo je takoj poslala občinskim skupščinam. Takemu načinu smo se upirali, vendar 
smo hkrati želeli pomagati občinam, da bi imele vsaj nekatera osnovna iz- 
hodišča in orientacijo za pripravo svojih dokumentov. 

Še cela vrsta stvari, ki so v smernicah, se lahko še spremeni po seji zvezne 
skupščine, kjer bodo dokončno sprejeti ti paketi. Tudi naš izvršni svet je bil 
v težkem položaju, ker so morali smernice prilagajati stališčem zvezne skup- 
ščine. Resolucija je bila napisana in odkrito povem, da se je od petka do 
ponedeljka trikrat spremenila. 

Drug tak primer, ki ga bomo obravnavah pod 12. točko, je stanovanjsko 
gospodarstvo. V Celju so se predstavniki občin, od katerih ste nekateri tudi tu, 
dogovorili o politiki stanarin in o celotni problematiki, ki iz tega izvira. Vendar 
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kot vidite, smo danes po hitrem postopku dobili zakon, s katerim bomo nekatere 
stvari uredili spet drugače, ker je situacija drugačna, kot je bila v začetku 
decembra. 

Besedo ima Ivan Lapajne, namestnik direktorja zavoda SRS za planiranje. 

Ivan Lapajne: Tovarišice in tovariši! Kljub temu, da ni bilo veliko 
razprave, menim, da so diskutanti v glavnem razmišljali v tej smeri, kako 
sprejeti sedanjo situacijo kot realnost. 

Dejstva, na katera je opozoril tovariš Krvina in ki sem jih v uvodu bolj 
na splošno omenil, dejansko pomenijo neko novo situacijo. Vendar, če bomo- 
resolucijo sprejeli v letošnjem letu, kar je po našem mnenju izredno pomembno, 
saj je predvideno, da bo tudi zvezna resolucija sprejeta letos, bomo jasno 
postavili gospodarstvo v določene okvire. Ena od glavnih pomanjkljivosti v 
preteklosti je bila prav ta, da gospodarstvo pred novim letom oziroma v ja- 
nuarju in februarju v bistvu še ni vedelo, kakšni bodo pogoji gospodarjenja v 
tekočem letu. Res še niso izdelani vsi detajli, vendar moram ponoviti to, kar je 
povedal tovariš Krvina, da se je pač situacija spremenila in da še do danes niso 
sprejeti zakoni, ki dajejo republikam dokončen okvir za sprejetje take resolu- 
cije. Zvezni zakoni bodo sprejeti v sredo, smernice razvoja v republiki pa naj 
bi mi sprejeli v sredo ali v četrtek. To seveda pomeni, da smo vsi skupaj pod 
določenim pritiskom in pod vplivom stalnega spreminjanja, čeprav je bilo v 
zadnjih razgovorih, ki so bili v zveznem izvršnem svetu, dogovorjeno, da se 
republikam pusti možnosti, da bi lahko izvedle tisti minimalni program, ki so si 
ga zastavile. Zato sem uvodoma omenil, da lahko računamo, da je tretja va- 
rianta, ki jo predlaga republika, realna. 

Zakaj je prišlo do takega nenormalnega stanja? Razprava o zvezni resoluciji 
je potekala dva meseca. Na osnovi te razprave je bilo mogoče sklepati, da bodo 
imele republike določene možnosti za oblikovanje svoje politike in sredstev 
v okvirih, ki bodo v skladu z zvezno resolucijo. Vendar so v zadnjem času 
predlagani novi ukrepi. Predlogi teh ukrepov še niso sprejeti, zato so težave 
toliko večje. Sprejeta je bila samo zamrznitev osebnih dohodkov na nekaterih 
področjih, medtem ko bodo okviri splošne porabe šele sprejeti. In tudi pri teh 
zakonih se je razpravljalo o različnih variantah in možnostih. 

Ne glede na to smo bili prisiljeni predlagati skupščini tri variante in tretja 
varianta, ki je v gradivu, predstavlja osnovo in okvire za splošno in skupno 
porabo v republiki. Kaže, da bomo lahko to varianto tudi uveljavili. 

Tretja varianta prav gotovo ne zadovoljuje vseh potreb v republiki, vendar 
sem že uvodoma poudaril, da se morajo vse republike v Jugoslaviji, ne glede 
na posledice teh ukrepov, podrediti tako postavljeni politiki, če hočemo, da 
bomo napravili korak naprej na pcchočjii porabe in zmanjšanja povpraševanja. 
Iz tretje variante na strani 6 se jasno vidi, da se bistveno spremenijo pogoji 
gospodarjenja za delovne organizacije. Za 37"Vo se povečajo sredstva, ki ostajajo 
v gospodarstvu. Mislimo, da je v tej fazi dejansko potrebno poudariti urejanje 
problemov v gospodarstvu, ker so tam v glavnem nepokriti računi, tam je 
nelikvidnost, tam so izgube. Manevrski prostor se prvič v zadnjih letih tako 
odločno širi v korist gospodarstva, kjer bomo lahko reševali vsa odprta vpra- 
šanja, ali pa jih vsaj lažje reševali kot doslej. Zato mislim, da bodo posledice 
take politike v gospodarstvu pozitivne, ne glede na posledice, ki bodo nastale 
pri omejevanju splošne porabe. Mislim, da je prav gospodarstvo tisto, ki bo tudi 
rešilo in našlo izhod iz sedanje situacije. 
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Nekateri tovariši in tovariš Vošnjak so rekli, da ni dovolj konkretno po- 
vedano, kako naj gospodarstvo rešuje svoje probleme in kakšen naj bo prostor 
gospodarstva. Res mogoče niso dovolj poudarjene naloge in ni posebej povedano, 
da obstajajo v gospodarstvu poleg notranjih rezerv tudi druge možnosti za to, 
da se bo hitreje pregrupiralo, da pridemo tudi v Sloveniji do določenih struk- 
turnih sprememb, ki so potrebne. Vendar mislimo, da orientacija, da na eni 
strani zadržimo osebne dohodke v celotni družbeni sferi, da zadržimo osebne 
dohodke v delu gospodarstva, da tudi ostali del gospodarstva bistveno ne bo 
mogel povečati osebnih dohodkov, pomeni velik premik v korist akumulacije in 
da bo treba to akumulacijo pravilno usmerjati. Na tej osnovi bo možno doseči 
kljub nekaterim elementom stabilizacije ponoven vzpon celotnega gospodarstva, 
povečanje družbenega proizvoda itd., kar bo omogočilo uspešnejše reševanje vseh 
vprašanj tudi v družbeni sferi. Pri tem gre za odločno politično odločitev, zato 
je jasno, da bomo morali take ukrepe tudi dosledno uveljavljati na vseh ravneh. 

Glede posebnih širših analitičnih materialov bi povedal le, da smo takrat, 
ko smo zadnjič razpravljali o tem, imeli pred seboj obširno analizo zavoda za 
planiranje o gospodarski situaciji v republiki po osmih mesecih. Ta analiza je 
bila predvidena tudi kot gradivo za oceno sedanje situacije in smernic. Zato 
za današnjo sejo. ta analiza ni bila ponovno izdelana, ker se bistvene ugotovitve 
iz tistega materiala niso spremenile, izjema so le novi pogledi na nekatera 
vprašanja ter trdnejša odločnost za doseganje stabilizacije in pa glede ukrepov, 
ki jih v zvezi s tem sprejemamo za prihodnje leto. To so ukrepi v zvezi z neli- 
kvidnostjo, ki so bili že prej znani, zamrznitev osebnih dohodkov, kar je bilo 
sprejeto v zadnjem času, in pa pmejitev splošne porabe. Zato torej sedaj ni 
pojasnjeno, kako smo prišli do projekcij in do številk, ki so v gradivu napisane. 

Ekonomske zakonitosti, trendi, se ne spreminjajo prek noči in se učinek 
pokaže šele čez določen čas, zato smo vse elemente projekcije, ki jih imate v 
smernicah na strani 10, podrobno analizirali in ugotovili, da so glede na politiko, 
ki jo sprejemamo, realni. Ne sprejemamo kritike v tem smislu, da bi morali 
biti ponekod bolj optimistični, ponekod pa manj, ampak moramo reči, da sku- 
šamo biti predvsem bolj realni, ker iz realne projekcije izhaja tudi realna delitev 
in realni okviri planiranja za vse ostale samoupravne nosilce kot tudi usmeritev 
za delovne organizacije. Zato smo vsako številko poskušali analizirati predvsem 
z vidika, kakšna so letošnja gibanja in kakšna pričakujemo v prihodnjem letu 
glede na nove ukrepe, ki jih predvidevamo. 

Mislim, da je vprašanje standarda najbolj občutljivo in tudi najbolj aktualno 
v vsakem obdobju, zlasti pa v letošnjem, ko predvidevamo, da bi standard ostal 
na ravni leta 1972. Ta ocena je po našem mnenju realna, čeprav so nekateri 
mislili, da bi morali iti celo pod to, drugi pa, da bi morali iti nad ničlo, glede 
na to, da zvezna resolucija predvideva višji porast. Menimo, da so v zvezni reso- 
luciji določene iluzije, ker nam številke kažejo, da je to mogoče doseči. 

V letošnjem letu smo imeli, kot vidite, zelo visok porast osebnih dohodkov. 
Nominalna masa je porasla za 23l0/o!, realni standard na zaposlenega pa je po- 
rasel za okrog 1 %>. Drugo leto računamo, da bo velik del osebnih dohodkov 
zamrznjen pol leta. V Sloveniji je y» zaposlenih na področju negospodarstva 
in v tistem delu gospodarstva, za katerega velja zamrznitev, v Vs delovnih orga- 
nizacij, so celo zmanjšali osebne dohodke, čeprav se bodo tukaj razmerja spre- 
minjala, v Vs gospodarstva pa se bodo osebni dohodki lahko povečali. Menimo, 
da bi bilo politično primerno zadržati rast osebnih dohodkov tudi na tem pod- 
ročju, ker bi sicer nesorazmerja znotraj gospodarstva ter med gospodarstvom in 
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negospodarstvom samo še povečala, kar pomeni, da bi se sorazmerja, ki so sedaj 
ustvarjena s samoupravnimi sporazumi, porušila in jih bo treba potem ponovno 
vzpostaviti. 

Zato je tudi predvideno, da se kalkulativni osebni dohodki v gospodarstvu 
ne valorizirajo in da je možno povečevati osebne dohodke v ostalem delu gospo- 
darstva samo na osnovi povečanja dejanskih rezultatov gospodarjenja prek 
faktorja stimulacije. Ta manevrski prostor pa je sorazmerno majhen. Taka 
situacija bo trajala toliko časa, dokler se ne bo izboljšala gospodarska situacija. 
Takrat pa bo drugačen položaj za vse dejavnosti, ne pa samo za gospodarstvo. 

Zato je seveda v tej situaciji potrebno usmeriti napore bolj v to, kako 
zadržati življenjski standard, ki ga zdaj imamo. Računamo, da bodo cene še 
rasle, čeprav je porast težko ocenjevati. Znano pa je, da je bil porast cen v le- 
tošnjem letu dosti večji, kot je bil predviden v zvezni resoluciji in da porast 
cen ni odvisen samo od republike, ampak je to stvar enotnega trga in zlasti po- 
litike federacije na področju rezerv, ki bodo prišle na trg v večji meri kot doslej. 
Ponudba blaga bo tudi sicer večja, ker je sproščen uvoz. Zato bo porast cen 
v prihodnjem letu verjetno manjši kot v letošnjem letu. To je logično tudi za- 
radi tega, ker bo kupna moč manjša, saj že sedaj kaže, da povpraševanje pada 
zaradi napovedanih ukrepov. 

Nominalna rast skladov osebnih dohodkov za 14l0/o je po našem mnenju 
realna. Osebni dohodki bodo porasli zlasti v drugem polletju, ko bodo nehali 
veljati ukrepi o zamrznitvi, vendar ne bo mogoče v drugem polletju v celoti 
nadomestiti tistega, kar bomo v prvem polletju zamudili, ker bi sicer ničesar 
ne dosegli. Končno je v smernicah omenjen tudi zakon, ki naj bi zagotovil 
globalna delitvena razmerja znotraj delovnih organizacij v skladu s sprejeto 
ekonomsko politiko. 

Strinjam se z nekaterimi ugotovitvami, da kaže, da so smernice še vedno 
potrošniško usmerjene. Dejstvo pa je, da smo pri izdelavi smernic pozvali 
samoupravne interesne skupnosti, naj same oblikujejo svoje programe, ker bodo 
po novem zakonu o planiranju, ki se tudi pripravlja, obvezno same planirale 
in predvidevale prioritetne naloge za prihodnje obdobje. 

Ce vse to skupaj seštejemo, je nalog veliko. Zato bo moral izvršni svet 
v končni fazi napraviti skupaj s temi dejavnostmi določeno selekcijo in oceniti, 
kaj je realno in kaj ni. 

Mislim, da se politika na področju vodnega gospodarstva nadaljuje tako, 
kot je sprejeta in da je pomemben predvsem program vodne skupnosti. Prav 
tako se na področju manj razvitih nadaljuje politika, ki je sprejeta, in niso 
predvideni restriktivni ukrepi. Samoupravne interesne skupnosti bodo opravile 
svoje naloge na manj razvitih področjih tako, kot do sedaj, seveda pa bodo 
morale nekatere svoje dejavnosti materialno omejiti. 

Ne glede na vse pomisleke, ki ste jih izrazili in ki jih imamo tudi sami, 
ker perspektive v nobenem letu še niso bile tako nejasne, pa mislimo, da je 
prav, da sprejmemo nekoliko ostrejšo usmeritev k stabilizaciji in da se sku- 
šamo tem okvirom prilagoditi. Videli bomo, kako bodo stvari potekale. Ce bo 
šlo tako, kot je predvideno v vsej Jugoslaviji, potem menimo, da bodo doseženi 
določeni rezultati, ki se bodo pokazali lahko že med letom in da bo mogoče 
nekatere stvari na osnovi opravljenih analiz spremeniti tudi med letom. Vendar 
pa glede obsega porabe najbrž ne bodo možne večje spremembe. 
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Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa! Se kdo želi razpravljati? 
(Ne javi se nihče.) Ce ne, potem se moram dogovoriti, koliko imamo amandma- 
jev. Tovariš Sergej Vošnjak je govoril o srednjem šolstvu in o materialnih 
možnostih za izgradnjo srednjih šol in domov. 

Vprašam te, tovariš Sergej, ali predlagaš, da o amandmajih, ki si jih pred- 
lagal, glasujemo? 

Sergej Vošnjak (iz klopi): To naj se da le v stališča in mnenja, 
konkreten amandma predlagam le glede oblikovanja samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovariš Vošnjak, kar pripravi prosim 
tekst! 

Tovariš Zadravec je predlagal dva amandmaja. Spomniti bi hotel tiste dele- 
gate, ki ste bili na zadnjem zasedanju, da smo sprejeli dodatek k srednjeročnemu 
programu vodnega sklada SR Slovenije za poplavljena področja. Ta dodatek 
je bil obravnavan in sprejet in z njim se za 15 milijonov din povečujejo v sred- 
njeročnem programu sredstva za te namene. To je torej urejeno. 

Tovariš Zadravec je predlagal na 21. strani povečanje od 30 na 40 milijo- 
nov dinarjev za beneficiranje obrestne mere. O tem bomo glasovali! 

Prosim, tovariš Lapajne! 

Ivan Lapajne: Amandma v tem primeru za izvršni svet ni obvezen, 
ker je izvršni svet sprejel sklep, da ne sprejema nobenih novih materialnih 
obveznosti. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovariš Zadravec! 

Branko Zadravec: 15 milijonov din je namenjeno le za sanacijo 
razrušenih nasipov na Muri in za sanacijo drugih sistemov, ki so bili letos 
poškodovani. S tem ne napravimo nič novega. Gre pa za dopolnitev oziroma 
za izgradnjo celotnega vodnogospodarskega sistema v Pomurju, deloma tudi 
na Dravi. 

Glede na težko situacijo, ki je nastala letos, ni prav, da niti z besedo ne 
omenimo v resoluciji nalog na tem področju. Mislim, da to tudi politično ni 
sprejemljivo, ne glede na to, kaj bo v srednjeročnem programu ali pa v pro- 
gramu vodnega sklada. 

Gre za resolucijo za leto 1973 in za višino proračunskih sredstev za bene- 
ficiranje obrestne mere in ostalih potreb za manj razvite. Mislim, da podatek, 
da je že v letu 1972 razdeljeno v te namene 30 milijonov, kaže, da bodo za na- 
daljevanje politike, kot pravi tovariš Lapajne, potrebna večja sredstva. Mislim, 
da je bil njegov odgovor zelo pavšalen in da ga kot takega ni mogoče sprejeti. 

Drugo je vprašanje, na kakšno stališče se bo postavil izvršni svet. Mislim, 
da imamo tudi delegati, če smo že klicani na ta zbor, pravico nekaj predlagati. 
S tem namenom smo prišli. Hvala lepa. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Trdno smo bili prepričani, da bomo 
danes obravnavali tudi poročilo komisije za manj razvita področja. Želel sem, 
da se to pripravi, vendar to ni pripravljeno. Ce bi videli številke, koliko je bilo 
dano sredstev za beneficiranje obresti in koliko so se angažirale posamezne 
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samoupravne interesne skupnosti, bi videli, da so bila manj razvitim področjem 
dana v 2 letih precejšnja sredstva. Izvoli tovariš Lapajne! 

Ivan Lapajne: Vidim, da gre za nesporazum. Za vodno gospodarstvo 
lahko sprejmemo amandma glede programa in tako naprej, ker to ni v na- 
sprotju s smernicami. 

Glede amandmaja k strani 21 moram povedati, da je ta številka v re- 
publiški bilanci za prihodnje leto in da je bilo načelno dogovorjeno, da ostane 
za enkrat taka. Ne nasprotujem, da zbor delegatov občin sprejme amandma 
s tako vsebino, da naj izvršni svet prouči eventualno možnost povečanja tega 
zneska za prihodnje leto. Ne bi pa mogel reči za koliko in menim, da tudi zbor 
delegatov tega ne more reči, ker je to stvar vse republike in bilance, kjer je 
treba videti, od kod se bodo ta sredstva vzela. 

Predsedujoči Zdrav ko Krvina: Predlagam, da posredujemo pristoj- 
nim zborom v stališčih pripombo glede vodnega gospodarstva. Mislim, da ni 
odveč, da to vgradimo v resolucijo za leto 1973. Januarja, ko bomo razpravljali 
o srednjeročnem programu, pa bomo videli, kako je to ocenjeno še za na- 
slednja leta. Ali lahko to sprejmemo kot mnenje? (Da.) 

Prosim, tovariš Zadravec, ali vztrajaš pri amandmaju k strani 21? 

Branko Zadravec: Predsednik komisije za manj razvita obmo-čja je 
že julija ali avgusta naslovil izvršnemu svetu posebno pismo, kjer je predlagal, 
da se ta številka spremeni oziroma poveča v tem smislu, kot sem predlagal. 
Komisija za manj razvite je utemeljila predlog s približno enakimi podatki 
kot sem jih navedel. Gre za povečane naložbe ali pa vsaj za naložbe v enaki 
meri kot so se izvajale dosedaj, vendar gre pri tem za povečanje beneficiranja 
obresti. Ker je bilo v letu 1972 razdeljenih okrog 30 milijonov dinarjev, more 
v naslednjem letu veljati enaka številka. Zato predlagam, da se sprejme amand- 
ma k strani 21. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Mislim, da bi bilo bolje, če bi osvo- 
jili to kot mnenje. Dejansko v letu 1972 ni bilo razdeljeno vseh 30 milijonov. 
Vi veste, da se v prvem letu, ko je zakon začel veljati, praktično ni moglo 
ničesar vlagati. Če gledamo situacijo v letu 1973, se mi zdi, da je 30 milijonov 
dejansko 50'%>. Bil sem član komisije že prej in še zdaj delam v njej. Bene- 
ficiranje se je odobrilo vsakemu, ki je izpolnjeval pogoje, vendar se sredstva 
niso takoj črpala, ampak se bodo črpala šele v letu 1973. Zato predlagam, 
da to sprejmemo kot mnenje, ko pa bomo januarja obravnavali srednjeročni 
program in poročilo komisije za manj razvita območja, pa bomo predlagali, da 
se zagotovi več sredstev za naslednja leta. 

Mislim, da bi spravili s takim amandmajem izvršni svet v težko situacijo. 
Če pa bi se gospodarske organizacije orientirale v večja vlaganja, mislim, da 
se bo dalo to z izvršnim svetom tudi kasneje urejati. Se strinjate tovariš Za- 
dravec? (Da.) 

Potem lahko posredujemo kot mnenje tudi drugo pripombo, da naj se samo- 
upravne interesne skupnosti tako kot doslej in še v večji meri vključujejo v re- 
ševanje problemov na manj razvitih območjih Slovenije. 

Tovariš Marjan Pečarič je predlagal pripombo glede oblikovanja zbornice. 
Prosim! 

19 
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Marjan Pečarič: Predlagam, da gospodarska zbornica organizira 
svoje delovanje po posameznih močnejših gospodarskih središčih s posebnimi 
izpostavami. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Prosim, tovariš Vošnjak! 

Sergej Vošnjak (mesto Ljubljana): Predlagam, da se ne omejimo 
pri reorganizaciji zbornice le na idejo o ekspoziturah, ampak mislim, da bi bilo 
bolje, sprejeti reorganizacijo gospodarske zbornice kot načelo. Tu bo treba 
razčistiti še vrsto vprašanj, od tega, kaj je pravzaprav gospodarska zbornica, 
takšna kakršna je sedaj ali je to podaljšana roka oblasti, ali je to samoupravna 
organizacija gospodarstva, in če bomo to razčistili, se bo morala prilagoditi orga- 
nizacija gospodarske zbornice tem izhodiščem. V Ljubljani smo namreč pogosto 
ugotavljali, da bi potrebovali gospodarsko zbornico, ki bi povezovala interese 
gospodarstva v Ljubljani in njeni bližji okolici, in kjer bi se stvari hitreje 
urejale. Mislim, da s skromno željo ne bi smeh zavreti procesa reorganizacije 
zbornice, zato podpiram idejo, da se problem reorganiziranja gospodarske zbor- 
nice postavi kot zahteva, o čemer pa naj pove svoje mnenje predvsem gospo- 
darstvo in najde tako obliko, ki mu najbolj ustreza. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Želi o tem predlogu še kdo razprav- 
ljati? Tovariš Pečarič, se strinjate s tem, kar predlaga tovariš Sergej Vošnjak? 

Marjan Pečarič (iz klopi): Vztrajam pri tem, da se dokument v 
tem smislu korigira. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Torej sprejemamo to kot stališče. 
Tovariš Sergej Vošnjak ima besedo! 

Sergej Vošnjak: Vse ostale pripombe naj bodo posredovane v tem 
smislu, da naj sestavljalci proučijo nekatere probleme, konkretno, ali ne bi 
kazalo določiti za koliko odstotkov naj bo poraba manjša od ustvarjenega druž- 
benega proizvoda. 

Kot amandma ostaja samo to, da bi na strani 19 v prvem odstavku tam, 
kjer je rečeno-: »ter hitreje ustanavljati posebne izobraževalne skupnosti za 
srednješolsko in visokošolsko izobraževanje«, dodah še: »vendar tako, da se 
v odločanje pritegne vse dejavnike, katerih interes za vzgojno-izobraževalno 
delo na srednji in visoki šoli je opredeljen.« To so: gospodarstvo, ki potrebuje 
kadre, to je mladina, ki se želi usposabljati in delavci sami, ki se želijo uspo- 
sabljati ob delu, razne družbenopolitične skupnosti, katerih interes je eviden- 
ten in podobno. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Prosim tovariš Sergej, če še enkrat 
pozorno prečitaš predlog! 

Sergej Vošnjak: Predlagam, da se v 1. odstavku na 19. strani doda 
za besedo »izobraževanje« še: »vendar tako, da se v odločanje pritegne vse 
dejavnike, katerih interes za vzgojnoizobraževalno delo na srednji in visoki 
stopnji je opredeljen.« 
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Predsedujoči Z d r a v k o Krvina: Kdor je za ta predlog, naj dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Ali ga izvršni svet sprejema? (Da.) 

Prehajamo k 2. točki dnevnega reda, to je k predlogu dogovora 
o skupnih nalogah občin v zvezi z izvajanjem politike razvoja v letu 1973. 

Na zadnjem zasedanju smo izvolili delovno skupino delegatov za pripravo 
tega dogovora oziroma priporočila občin. S sklicem za zasedanje smo vam po- 
slali delovni osnutek, kasneje, po drugi seji te skupine, pa predlog dogovora. 

Uvodno besedo k predlogu dogovora bo imel v imenu delovne skupine Brane 
Vipotnik, delegat občine Zagorje. 

Brane Vipotnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pred vami je predlog dogovora, ki ga je izdelala skupina delegatov na drugi seji 
dne 19. decembra. V primerjavi z osnutkom priporočila, ki vam je bilo poslano 
s sklicem zasedanja je v predlogu posebej poudarjeno pospeševanje in podpiranje 
gospodarskega sodelovanja in integracije ter prizadevanja za vsestransko var- 
čevanje in racionalnost uporabnikov tako družbenih sredstev kot proizvodnih 
in drugih zmogljivosti ter delovnega časa. 

Naša delovna skupina, ki je bila izvoljena na 28. zasedanju delegatov občin 
ob obravnavi gradiva o gibanju gospodarstva ter o predvidevanjih za leto 1973, 
je pri svojem delu proučila razpravo in stališča ter predloge iz tega zasedanja 
in ob sodelovanju tovarišev iz republiškega zavoda za plan in iz sekretariata 
skupščine sestavila predlog, ki vam je bil poslan za današnje zasedanje. V za- 
četku smo sicer računali, da bo mogoče pripraviti ta predlog prej, da bi ostalo 
v občinah več časa za razpravo o njem, vendar se je priprava precej zakasnila 
in to ni bilo mogoče. 

Čeprav smo se na zadnjem zasedanju domenili, da je naloga skupine pri- 
prava osnutka priporočila občinam, smo na seji naše skupine prišli do enotnega 
zaključka, da je dogovor ustreznejši naslov za naš dokument, ker se tu na 
zasedanju občin skupaj dogovarjamo o urejanju nekaterih vprašanj iz družbe- 
nega plana republike za prihodnje leto v občinah, ne pa da nam nekdo od zunaj 
priporoča in določa prioriteto ter vsebino naših poglavitnih nalog. S tem naslo- 
vom smo hoteli še bolj poudariti proces prehajanja pomembnih funkcij družbe- 
nega usmerjanja in usklajevanja razvoja na občine in temeljne samoupravne 
skupnosti, temeljne organizacije združenega dela, krajevno skupnost, samo- 
upravne interesne skupnosti ter metodo usklajevanja nalog na področju planira- 
nja, samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje. 

V imenu skupine bi hkrati predlagal, da jo pooblastite, bodisi v tej ali raz- 
širjeni ali spremenjeni sestavi, da nadaljuje z delom še po današnjem zase- 
danju, da spremlja uresničevanje tega dogovora ter da po potrebi pripravi 
za zasedanje oceno in predloge, morda ob polletju in ob koncu prihodnjega leta, 
ko bomo ponovno razpravljali o letnem družbenem planu republike. 

Pri pripravi tega predloga smo si v skupini prizadevali, da ne bi šlo za 
ponavljanje nalog, ki so naštete v predlogu smernic za leto 1973, niti za ne- 
stvarne in zato za neuresničljive cilje. Naloge, ki so tu naštete, so po našem 
mnenju rezultat spoznanja določenih ključnih in nujnih problemih, ki jih bo 
treba v naslednjem letu v vsaki izmed naših občin resno obravnavati in zanje 
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poiskati ustrezno rešitev. Prioriteta in praktična opredelitev nalog mora seveda 
izhajati iz razmer, potreb in možnosti vsake občine. Prav zaradi realnosti smo 
v skupini menili, da se verjetno v občinah v tem letu ob pripravi srednjeročnega 
plana ali planov po področjih ne bo mogoče polno angažirati tudi na pripravi 
dolgoročnih programov razvoja, čeprav je tudi to nedvomno ena od pomembnih 
nalog, ki nas čakajo. 

Poudarek je torej na nalogah, ki morajo že v letu 1973 pokazati otipljive 
rezultate, čeprav bodo morali ponekod pripravljati npr. srednjeročne plane tudi 
za obdobje do leta 1977 in dalje. Nekoliko dolgoročnejša usmeritev bo namreč 
prispevala tudi k pravilnemu razvrščanju kratkoročnih nalog, ki jih bodo 
v občinah opredelili v družbenih planih za leto 1973, v akcijskih programih, 
socialnih programih in drugih dokumentih. 

Kot je že v predlogu poudarjeno, je velik del nalog, o katerih se danes 
dogovarjamo, uresničljiv s pomočjo širšega medobčinskega sodelovanja. Ver- 
jetno se tu kaže posebna naloga, da analiziramo dosedanje povezovanje med 
občinami, ustreznost doslej razvitih oblik in da skupno razvijamo nove. 

Pomembne naloge se odpirajo prav, na tem področju tudi v okviru ustavne 
razprave, ker bo, kar razprava že danes kaže, treba to sodelovanje tudi institu- 
cionalno utrditi s tem, da medobčinske skupnosti in njihovi organi v določenih 
primerih dokončno sprejemajo sklepe in predpise za urejanje skupnih vprašanj 
in drugo. Po drugi strani pa bo treba poleg sodelovanja po upravni liniji okrepiti 
tudi sodelovanje občin z republiškimi organi na samoupravni podlagi in verjetno 
v tem okviru konkretneje opredeliti in močneje poudariti funkcijo zasedanja 
delegatov oziroma bodočega zbora delegatov občin. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Pričenjam razpravo o 2. točki dnev- 
nega reda. Kdo želi besedo? 

Besedo ima Sergej Vošnjak, delegat mesta Ljubljane. 

Sergej Vošnjak: Mislim, da bi o tem morale razpravljati predvsem 
občinske skupščine in ta načela osvojiti. Predlagam pa nekaj konkretnih pri- 
pomb. 

Na 2. strani, točka 2, zadnja beseda tega odstavka mislim, da se glasi »vire«, 
ne »ovire«. 

V točki 4, drugi del prvega odstavka se glasi: »Hkrati s tako usmeritvijo 
glede skupne porabe si je treba prizadevati, da se celotna sfera skupne in splošne 
družbene porabe s samoupravnimi sporazumi ter družbenimi dogovori vseh 
prizadetih družbenih dejavnikov uskladi z možnostmi na ta način, da bo gospo- 
darskim organizacijam omogočena večja akumulacija.« 

Ali ne bi kazalo bolj čvrsto poudariti, koliko naj se potrošnja giblje pod 
družbenim proizvodom. 

Na 2. strani se zadnji odstavek glasi: »Z ustrezno politiko na področju cen 
zemljišč in stroškov za komunalno urejanje zemljišč naj občine omogočijo 
racionalnejšo in cenejšo gradnjo stanovanj.« Tu mislim da bi bilo bolje, če 
govorimo o cenejši in racionalnejši gradnji, da damo poudarek usmerjeni gradnji 
stanovanj. Mislim, da je treba usmerjeno gradnjo poceniti, jo podpirati, če bo pa 
dražja individualna gradnja pa naj bo to korektiv. Posamezniki, ki hočejo imeti 
nekaj posebnega, naj toliko več tudi plačajo, 

V točki 9 govorimo o tem, da naj občine hkrati z oblikovanjem smernic za 
ekonomsko politiko in družbenih planov pripravijo poseben socialni program, ki 
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bo konkretno opredelil probleme na tem področju ter določil naloge in ukrepe, 
nosilce in sredstva za njihovo realizacijo in ki naj na tem področju zagotovi 
uresničevanje sprejete politike do socialne diferenciacije. Predlagam, da tu 
nekje ali pa v 8. točki poudarimo gradnjo in vzdrževanje šol druge stopnje in 
dijaških domov. Pomanjkanje teh objektov je bilo doslej eden od virov socialne 
diferenciacije, ker določena mladina ni imela možnosti izobraževanja na drugi, 
to je srednji stopnji. Hivala lepa! 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo želi besedo? Poudarjam, da je 
bila naša skupna želja, da poskušamo v tem dokumentu opredeliti le tiste 
naloge, ki so kolikor toliko uresničljive v letu 1973. Vsaka občina pa se bo 
opredeljevala in si postavljala naloge glede na svoje specifičnosti. To je le kaži- 
pot za prioritetne naloge. 

Predlagam, da sprejmemo predlog tovariša Vošnjaka glede stanovanjske 
politike, glede kvantifikacije potrošnje pa menim, da gre za republiško bilanco. 
Lahko načelno pripomnimo, da naj bo potrošnja pod družbenim proizvodom, 
nekako za en odstotek kakor je bilo v lanskoletni resoluciji. 

Glede srednjega šolstva je vprašanje, če to lahko sprejmemo kot dogovor 
občine. To ne bodo naredile občine, pač pa, kakor smo prej rekli, o tem je 
treba sprejeti zakon na nivoju republike. Seveda pa bodo prispevale sredstva 
vse tiste temeljne organizacije združenega dela in ostali, ki so odgovorni za to. 
Mislim pa, da lahko poudarimo tam, ko govorimo o socialnih razlikah, da jih je 
treba odpravljati tudi na področju srednjega šolstva. Ne moremo1 pa dati v 
dogovor to kot nalogo. 

Kaj menite o predlogu tovariša Vipotnika, da bi dopolnili to skupino, ki naj 
deluje vse leto, spremlja uresničevanje tega dogovora in o tem poroča? To naj 
bi postala stalna praksa delegatov v skupščini s tem seveda, da bi drugič moralo 
biti tako, da bi tak dokument sprejele vse občinske skupščine. 

Kdo želi besedo? (Nihče.) ;Ali sprejmemo dokument? Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Prosim sekretarja zasedanja, da da poročilo o današnjem zasedanju. 

S a vin Jogan: Iz pooblastil, ki smo jih dobili ob začetku zasedanja, 
izhaja, da se udeležujejo zasedanja delegati vseh občin razen občin Idrija in 
Piran. Prisotna sta tudi delegata mesta Ljubljane. Po družbeni funkciji v občini 
oziroma delovnemu mestu je sestav delegatov naslednji: 30 delegatov je iz- 
voljenih izmed predsednikov ter podpredsednikov občinske skupščine in pred- 
sednikov zborov skupščine; 14 delegatov je predsednikov ter članov svetov in 
odbornikov skupščine; 3 delegati so predstavniki organizacij združenega dela; 
23 delegatov je izvoljenih izmed tajnikov občinskih skupščin oziroma delavcev 
v občinski upravi; 1 delegat pa je po svoji družbeni funkciji sekretar občinske 
konference SZDL. 

Glede na širino obravnavane problematike so v 10 občinah in v mestu 
Ljubljani izvolili za današnje zasedanje po dva, v vseh drugih občinah pa po 
enega delegata, ki predstavljata občine za vse točke dnevnega reda. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Slišali ste poročilo sekretarja in 
menim, da lahko nadaljujemo z delom. 
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Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na obravnavo predloga 
zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov in prispevkov 
za leto 1973. 

Predlog zakona smo vam poslali s sklicem. Predstavnika predlagatelja k tej 
točki dnevnega reda sta Jože Florjančič, republiški sekretar za finance in član 
izvršnega sveta, ter Marjan Ekart, pomočnik republiškega sekretarja za finance. 

Pričenjam razpravo o tej točki dnevnega reda. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Kdor je za predlog zakona, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Zakon o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov in pri- 
spevkov za leto 1973 je torej soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na obravnavo predloga 
zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov ter o načinu, po 
katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od 
prometa proizvodov in storitev. 

Uvodno besedo bo imel tovariš Marjan Ekart, pomočnik republiškega sekre- 
tarja za finance. 

Marjan Ekart: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
K predloženemu predlogu zakona bom podal kratko dodatno obrazložitev. 

Predloženi zakon po svoji vsebini ureja dva povsem zaključena kompleksa. 
En kompleks je posebni republiški prometni davek od prometa proizvodov, drugi 
kompleks pa je način obračunavanja in plačevanja prometnega davka v pri- 
merih, kadar so davčni zavezanci občani in zasebne pravne osebe. Po zveznem 
zakonu je namreč republika pooblaščena, da uredi način obračunavanja in 
plačevanja davka, kadar so ti zavezanci občani in zasebno pravne osebe in to 
za vse prometne davke — posebni občinski in republiški ter temeljni davek. 
S predloženim zakonom po formalno pravni strani usklajujemo pravno ureditev 
republiškega prometnega davka z novim zveznim zakonom o obdavčevanju 
proizvodov in storitev v prometu, ki je bil uveljavljen s 1. julijem 1972. 

Že dalj časa ugotavljamo, da smo na področju obdavčevanja dohodkov uspeh 
vzpostaviti določen red, medtem ko je na področju prometnega davka razmeroma 
precej nereda. Ena od posledic tega nereda so razmeroma pogosti pojavi pri- 
svajanja prometnega davka, kar je izredno nevaren družbeni pojav. Pri tem 
namreč ne gre za prisvajanje nekega dela dohodka, pač pa za prisvajanje 
družbenih sredstev. Zato je bilo eno izmed izhodišč pri pripravi tega zakona, da 
se čim precizneje opredelijo obveznosti zavezancev-zasebnikov, da so zakonske 
norme čim popolnejše, da je čim manj praznin, skratka, da je ureditev takšna, 
da bi ob primerno močni davčni kontroli zagotovili tudi na tem področju red. 

Za razliko od ostalih davčnih področij, kjer smo na podlagi medsebojnih 
dogovorov občin uspeli doseči neko usklajenost, imamo danes v ureditvi pro- 
metnega davka marsikdaj razlike, ki jih je težko utemeljevati z nekimi družbe- 
noekonomskimi razlogi. Te razlike, ob vsej uporabi sodobne tehnike, predvsem 
trgovini močno otežkočajo obračunavanje prometnega davka. Pri sprejemanju 
novih občinskih odlokov bi si zato morah intenzivno prizadevati, da se na pod- 
lagi dogovorov prekine dosedanja praksa in ustvari večja enotnost, oziroma 
usklađenost davčne politike občin. 

Ob koncu bi poudaril, da smo po strokovni strani storili vse, da bi priprave 
odlokov potekale nemoteno. Tako smo pred dnevi imeli posvetovanje s stro- 
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kovnimi službami občinskih skupščin in z njimi uskladiti stališča do vprašanj, ki 
so po svoji vsebini strokovno metodološka, naloga današnjega zasedanja dele- 
gatov občin pa je vsekakor doseči čimbolj enotna stališča od odprtih vsebinskih 
vprašanj. Prepričan sem, da bo to pomemben prispevek, da že v prihodnjem 
letu v zakonodajni ureditvi prometnega davka napravimo pomemben kvalitetni 
korak naprej. Hvala lepa! 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Na osnovi predloženega gradiva in 
uvodne besede pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima delegat mesta 
Ljubljane, tovariš Zvonimir Bohte. 

Zvonimir Bohte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. 
V zvezi s predlogom zakona o posebnem republiškem davku je bilo 22. decembra 
1972 posvetovanje 18 občinskih skupščin in skupščine mesta Ljubljane. V imenu 
navedenih občin predlagam, da se v tem zakonu predpiše oprostitev od poseb- 
nega republiškega davka za mineralno vodo. Prepričan sem, da bodo tudi vse 
občinske skupščine sprejele to spremembo v svoje odloke. Zato predlagam, da se 
v tarifni številki 3. na strani 14 črta točka 2 in da se hkrati vnese v zakonski 
tekst med oproščene proizvode tudi mineralna voda. 

Nadalje predlagam, da naj občine obdavčijo tako imenovano šund literaturo 
z 20-odstotnim prometnim davkom. Glede na to, da je bilo med republikami 
dogovorjeno, da naj bi skupni prometni davek za to vrsto literature znašal 50 
odstotkov, bi naj torej ob 12,5-odstotni zvezni stopnji —• republiška stopnja tega 
davka znašala 17,5 odstotkov. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo želi razpravljati? Besedo ima 
Marjan Ekart, pomočnik republiškega sekretarja za finance. 

Marjan Ekart: Oba predloga, ki jih je posredoval zasedanju delegat 
mesta Ljubljane, tovariš Bohte, sta se izoblikovala na medobčinskem usklaje- 
valnem sestanku 18 občin. O predlogu glede mineralne vode bo potrebno še 
izvršiti nekatere konzultacije s pristojnimi organi s področja kmetijstva. 

Glede obdavčenja tako imenovanega šunda pa bi pojasnil, da je bilo na 
prehodnem strokovnem usklajevanju med republikami oziroma pokrajinami 
dogovorjeno, da naj bi v vseh republikah veljala skupna oziroma enotna davčna 
stopnja v višini 50 odstotkov. Ob taki rešitvi bi bilo zagotovljeno, da bi se 
tovrstna literatura v vseh republikah prodajala po enaki maloprodajni ceni za 
razliko od sedanje ureditve, ko je v vsaki republiki različna prodajna cena. 
Ce izhajamo iz tega, da naj bi bila skupna stopnja 50 odstotkov in soglašate 
s predlogom, ki ga je dal delegat mesta Ljubljane, to je, da bi občine predpisale 
to stopnjo v višini 20 odstotkov, pomeni, da bi bilo potrebno ustrezno korigirati 
stopnjo, ki je predlagana v tarifi republiškega zakona, tako da bi ob 20-odstotni 
občinski stopnji in 12,5-odstotni zvezni stopnji, skupna stopnja davka znašala 
50 odstotkov. Republiški sekretariat za finance bo izvršnemu svetu priporočil, 
da ta amandma sprejme. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Ce sem prav razumel tovariša Ekarta, 
je potrebno glede brisanja prometnega davka za mineralno vodo še usklajevanje 
in bomo sprejeli stališče, medtem ko bomo za obdavčenje šunda sprejeli amand- 
ma, da se v tarifi št. 5 odstotek 33,5 nadomesti s 17,5. Kdor je za tak predlog, 
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prosim, da dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom zdravstvenega 
zavarovanja kmetov za leto 1973. 

Predstavnik predlagatelja je Boris Snuderl, namestnik republiškega sekre- 
tarja za delo. 

Ker predstavnik predlagatelja ni prisoten, prehajamo na 6. t o č k o dnev- 
nega reda, to je na obravnavo predloga zakona o uporabi dela dohodkov, 
izločenih na posebne račune v letu 1972. 

Besedo ima tovariš Marjan Oblak. 

Marjan Oblak: Z dopolnitvijo zveznega zakona o izločanju dela 
dohodkov od prispevka iz OD iz delovnega razmerja, davka od prometa pro- 
izvodov in storitev ter sodnih taks v letu 1972 na posebne račune, je bila 
dovoljena republikam poraba izločenih sredstev v višini 50 odstotkov vseh v 
republiki izločenih sredstev. Te oprostitve se je poslužil tudi izvršni svet, ki je 
s predloženim zakonom dovolil občinam, ki so bile prizadete od poplav in neurij, 
porabiti izločena sredstva. Podatki o izločenih sredstvih po stanju 30. 11. 1972 
pokažejo, da je na nivoju občin imobiliziranih sredstev za 16 213 000 dinarjev, 
medtem ko je na nivoju desetih občin, za katere se predlaga oprostitev imobili- 
ziranih 5 557 000 dinarjev, torej 36 odstotkov vseh izločenih sredstev, tako da 
s tem ne presegajo dovoljenih 50 odstotkov. S tem je zakon, ki ga predlaga 
izvršni svet o uporabi dela dohodkov, izločenih na posebne račune v letu 1972, 
utemeljen. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo želi razpravljati k tej točki 
dnevnega reda? (Ne javi se nihče.) Če nihče, predlagam, da zakon podpremo 
in sprejmemo. 

Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon soglasno sprejet. 
Prosim, tovariš Papič. 

Ferdo Papič: Tovarišice in tovariši delegati! V zvezi z predlogom 
zakona o uporabi dela dohodkov, izločenih na posebne račune v letu 1972, bi 
opozoril zasedanje na amandma, ki ga je sprejel odbor republiškega zbora za 
finance in proračun, da se vključi med naštete občine tudi občina Tolmin. 
Verjetno delegati tega amandmaja še niste prejeli. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Predlagam, da dobimo besedilo 
amandmaja odbora za finance in proračun in bomo o tem kasneje razpravljali. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o stopnjah prispevkov za otroško 
varstvo v letu 1972. 
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Predstavnik predlagatelja je tovarišica Zora Tomič, republiški sekretar za 
zdravstvo in socialno politiko. 

Ker ni predstavnika predlagatelja k tej točki dnevnega reda, prehajamo na 
9, točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka zakona o javnih 
shodih in prireditvah. 

Tovariš Anton Stipanič ima besedo. 

Anton Stipanič: Tovarišice in tovariši delegati! Osnutek zakona o 
javnih shodih in prireditvah je prvi poskus, da obe materije uredimo v enotnem 
zakonu. Doslej je osnutek zakona poleg skupščinskih teles obravnavala tudi 
republiška konferenca Socialistične zveze, kjer je bilo danih več pripomb, ki jih 
bomo pri izdelavi zakonskega predloga upoštevali. Opozoril bi le na tiskovno 
napako v zadnji vrsti na drugi strani obrazložitve k osnutku zakona, ko mora 
biti na mesto besede »verskih« beseda »večjih«. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Na osnovi gradiva, ki ste ga prejeli 
in uvodne besede odpiram razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš 
Marjan Kermavner, delegat iz občine Vrhnika. 

Marjan Kermavner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! K 5. členu predlagam še dodatno alineo in sicer v tem smislu, da je 
prepovedano organizirati javne prireditve, ki negativno vplivajo na vzgojo 
mladine. Dbpolnitev predlagam iz utemeljenih razlogov, ker so na našem pod- 
ročju večkrat organizirani razni zabavni programi, ki jih obiskuje mladina in 
celo otroci. Ker ti programi pritegujejo mlade in ker nimajo denarja za ome- 
njene prireditve, se dogaja, da pridejo do denarja za obisk takih prireditev 
s krajami, bodisi doma, v šoli med sošolci in tudi drugod. Zato predlagam, da 
naj bi bilo tudi glede tega postavljeno neko izhodišče. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Ali želi še kdo razpravljati k tej 
točki dnevnega reda? (Nihče.) Ali lahko pripombo, ki jo je dal tovariš Ker- 
mavner, in osnutek zakona sprejmemo? 

Kdor je za osnutek zakona s predlagano dopolnitvijo, naj dvigne roko! 
(Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je osnutek zakona s predlagano dopolnitvijo soglasno sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na obravnavo predloga 
zakona o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom zdravstvenega 
zavarovanja kmetov za leto 1973. 

Ker predstavnik predlagatelja ne bo dal uvodne obrazložitve, začenjam 
razpravo o predlogu zakona. 

Ker ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje o predlogu zakona. 
Kdor je za predlog zakona, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog 
zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo po- 
ročila o izvajanju sklepov in priporočil skupščine SR Slovenije o družbenem 
nadzorstvu. 
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Besedo ima tovariš Vlado Tance, namestnik republiškega sekretarja za 
pravosodje in občo upravo. 

Vlado Tance: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Uvodoma bi želel 
opozoriti, da je bilo poročilo o izvajanju sklepov in priporočil skupščine SR 
Slovenije o družbenem nadzorstvu pripravljeno že pred skupščinskimi počit- 
nicami in da je bilo takoj po skupščinskih počitnicah nekoliko dopolnjeno 
predloženo izvršnemu svetu. Namen tega poročila je bil, da se preveri, kako se 
dokument skupščine SR Slovenije o družbenem nadzorstvu v praksi izvaja in 
kakšne akcije bi bilo potrebno povzeti v merilu republike, da bi se realizacija 
tega dokumenta še bolj pospešila. 

Osnovne ugotovitve glede nalog, ki so bile dane s tem dokumentom izvrš- 
nemu svetu, so nakazane in povzete na koncu v zaključkih, kjer je ugotovljeno, 
da je večina nalog, ki so bile dane izvršnemu svetu, že v fazi realizacije in da bo 
treba nekatere stvari le še bolj pospešiti. 

Med osnovnimi nalogami, ki si jih je izvršni svet zadal, je izboljšanje 
koordinacije dela med organi odkrivanja in pregona. Izvršni svet je v ta namen 
ustanovil posebno komisijo, ki jo vodi kot predsednik tovariš Marjan Orožen, 
republiški sekretar za notranje zadeve. Danes zaradi zadržanosti ni prisoten 
na tem zasedanju, so pa navzoči predstavniki resornih sekretariatov. 

Komisija izvršnega sveta za usklajevanje dela organov odkrivanja in pre- 
gona je imela do sedaj več sej. Obravnavala je najbolj perečo problematiko in 
sprejela tudi nekatere zaključke, ki jih je predložila izvršnemu svetu. V poročilu, 
ki ga je komisija dala izvršnemu svetu na podlagi svojih šestih sej, je bilo 
med drugim zlasti poudarjeno, da komisij za ugotavljanje izvora premoženja še 
nimamo v vseh občinah, in da bi bilo treba v tej smeri povzeti ustreznejše 
ukrepe. Nadalje, da se prometna vrednost nepremičnin ne ugotavlja v pri- 
sotnosti cenilnih komisij ter so tako te cenitve večkrat podvržene subjektivnim 
ocenam. Ena izmed osnovnih ugotovitev je, da je upravno-kazenski postopek 
premalo učinkovit in predolgotrajen. Komisija je izvršnemu svetu predlagala, 
da bi bilo treba čimprej sklicati sestanek s predsedniki občinskih skupščin, da 
bi bilo treba ustanoviti koordinacijska telesa organov odkrivanja in pregona 
tudi v občinah, tako kot je to v republiki, da bi bilo treba ustanoviti enotno 
kadrovsko službo za republiške upravne organe v merilu republike, da bi bilo 
treba organizirati in aktivirati notranjo kontrolo v delovnih organizacijah, in 
da republiški sekretariat za finance pripravi informacijo o delu komisij za 
ugotavljanje izvora premoženja. 

Ce sedaj na kratko pregledamo, kaj je bilo od teh nalog do sedaj opravlje- 
nega, na primer na področju koordinacije dela organov odkrivanja in pregona, 
potem lahko ugotovimo, da je bil 15. decembra 1972 na izvršnem svetu sestanek 
s predsedniki vseh občinskih skupščin, na katerem je bila med drugim obravna- 
vana tudi problematika družbenega nadzorstva. V teku so tudi področni sestanki 
tajnikov oziroma predstavnikov občinskih upravnih organov po posameznih ob- 
močjih, na katerih se obravnavajo aktualne naloge v zvezi z delom uprave in 
koordinacija dela upravnih organov. 

20. novembra 1972 je bil poseben posvet z vsemi občinskimi sodniki za 
prekrške, na katerem je bila obravnavana aktualna problematika dela teh 
organov, ki vodijo upravno-kazenski postopek. Na tem posvetu so bile sprejete 
tudi konkretne naloge, ki zadevajo njihovo delo. Posebej bi želel poudariti nekaj 
nalog, ki so bile sprejete na tem posvetu. Treba je takoj evidentirati vse tiste 
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prekrške, ki jih vodijo ti organi, ki zadevajo neupravičene bogatitve, proti- 
pravno pridobitev materialne koristi in druge družbeno pomembne prekrške. 
Občinske skupščine je treba obveščati o pomembnejših družbeno negativnih 
pojavih. Organi za kaznovanje prekrškov naj v začetku leta 1973 predložijo 
občinam na svojem območju analizo o problematiki prekrškov s težnjo, da bi se 
na sejah občinskih skupščin obravnavala ta problematika hkrati s kadrovsko 
in materialno problematiko organov za kaznovanje prekrškov. 

Nadalje je bil poseben posvet predsednikov sodišč, javnih tožilcev in javnih 
pravobranilcev, na katerem je bila obravnavana problematika pravosodja, šlo 
je za nadaljevanje akcije, sprožene v skupščini SR Slovenije s sprejetim 
dokumentom o nalogah pravosodja. Na tem posvetu so bile podrobno opre- 
deljene naloge pravosodnih organov. Med drugim bi navedel tudi, da morajo 
organi pravosodja v mesecu januarju 1973 predložiti občinskim skupščinam 
poročilo o problematiki pravosodja na svojem območju in jih seznaniti z anali- 
zami o kaznovalni politiki. Poleg tega bodo morala sodišča redno spremljati 
družbene odnose in negativne pojave in o tem sproti ali periodično obveščati 
skupščine družbenopolitičnih skupnosti, pa tudi druge samoupravne subjekte. 

Navedel sem nekaj konkretnih akcij, ki so v teku, oziroma so bile že 
izvršene. Prepričan sem, da bo ob pomoči republiške koordinacijske komisije 
delo potekalo tudi v bodoče hitreje kot je bilo prvotno zastavljeno. 

Kar zadeva kaznovalno politiko, je v poročilu navedeno, da je treba za- 
ostriti kazenske sankcije in sprejeti v tem smislu določene ukrepe. Kot ste že 
zasledili v dnevnem časopisu, so v federaciji razprave o spremembah kazenskega 
zakonika, zakonika o kazenskem postopku in zakona o gospodarskih prestopkih. 
V naši republiki pa je v zakonodajnem postopku zakon o prekrških. 

Ce pogledamo, v kakšni smeri se kazni zaostrujejo, potem lahko zasledimo 
v predlogu zakona o spremembah kazenskega zakonika, ki bo obravnavan in 
sprejet predvidoma sredi januarja 1973. leta, da se bodo denarne kazni povečale, 
tako da denarna kazen ne bo mogla biti manjša kot 150 dinarjev, do sedaj je 
bila 60 dinarjev. Zgornja meja denarne kazni, ki jo je izreklo sodišče, je bila do 
sedaj 10 000 dinarjev, po novem pa bo 20 000 dinarjev. Zgornja meja denarne 
kazni za kazniva dejanja, storjena iz koristoljubja, je bila dosedaj 50 000 dinar- 
jev, po novem predlogu pa bo 100 000 dinarjev. 

Pri spremembi denarne kazni v zapor se računa po novem predlogu 50 
dinarjev kazni za 1 dan zapora, dosedaj je bilo 30 dinarjev za en dan zapora. 
Kazenski zakonik prinaša tudi novost, da se bo lahko poleg pogojne zaporne 
kazni izrekla hkrati tudi nepogojna denarna kazen. Sedaj take možnosti ni bilo 
m se bo lahko na podlagi te zakonske določbe denarna kazen izrekla nepogojno, 
zaporna pa pogojno in ne kakor dosedaj obe pogojno ali obe nepogojno. Mislim, 
da je to pomemben korak naprej tudi v uresničevanju stališč, ki jih je skup- 
ščina SR Slovenije sprejela glede zaostritve sankcij. 

Kar zadeva gospodarske prestopke, bi želel poudariti, da je prav tako v 
zakonodajnem postopku pred zvezno skupščino predlog za spremembo zakona 
o gospodarskih prestopkih, kjer se denarne kazni tudi poostrujejo in se splošni 
minimum povečuje za dvakrat, splošni maksimum pa za petkrat, in sicer bi bile 
kazni za pravne osebe od 3000 do 1 milijon dinarjev, za odgovorne osebe pa od 
200 do 30 000 dinarjev. 

Skupščina SR Slovenije je že sprejela osnutek zakona o prekrških, v za- 
četku prihodnjega leta pa bo predložen predlog zakona, po katerem se bodo 
denarne kazni tudi za prekrške bistveno povečale. Skratka, sankcije za druž- 
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beno škodljiva dejanja, gospodarske prestopke, prekrške oziroma kazniva de- 
janja se zelo zaostrujejo. 

Poročilo o izvajanju sklepov in priporočil skupščine SR Slovenije o druž- 
benem nadzorstvu bo predloženo republiškemu zboru v nekoliko dopolnjeni 
obliki, upoštevaje dosedanje pripombe, ki so bile dane v skupščinskih telesih 
k temu gradivu. Izpopolnjeno bo predvsem v smeri bolj natančne opredelitve 
izhodišč glede notranje delavske kontrole. Smatramo namreč, da je uspešno 
delovanje organov odkrivanja, pregona in inšpekcijskih služb v veliki meri 
odvisno od čvrstejše organizacije in ustreznejšega delovanja notranje delavske 
kontrole. Ce delavska kontrola v delovnih organizacijah ne bo aktivirana, tudi 
inšpekcije ne bodo imele spodbud za ukrepanje. 

Nadalje je treba težiti za tem, da bo republiški zakon o organizaciji inšpek- 
cijskih služb čimprej ponovno obravnavan. Znano vam je, da je bil januarja 
1972. leta v skupščinskih telesih obravnavan osnutek zakona o inšpekcijskih 
službah in da je bil takrat zakonodajni postopek odložen iz razlogov, da bo 
treba videti, kakšno bo mesto inšpekcij v novem ustavnem sistemu. 

Izkušnje iz dosedanje prakse kažejo na nezadostno učinkovitost inšpekcij- 
skih služb, postavljajo pa se tudi vprašanja odvisnosti oziroma neodvisnosti teh 
služb, kar bi bilo treba ponovno proučiti. Zato bi bilo treba čimprej obrav- 
navati zakon o inšpekcijskih službah in ugotoviti, v kakšni smeri bi bilo treba 
zakon uveljaviti. Vsekakor bo treba težiti za večjo učinkovitost inšpekcij in za 
neodvisnost inšpekcijskih organov. 

V dopolnjenem poročilu bo dan večji poudarek tesnejši vertikalni pove- 
zanosti inšpekcijskih in nekaterih drugih upravnih služb. Poudarjena bo tudi 
težnja, da bi občinske skupščine v večji meri in bolj podprle reševanje mate- 
rialnih vprašanj dela organov odkrivanja in pregona pri globalni razdelitvi 
sredstev. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa! Pričenjam razpravo k 
tej točki na osnovi gradiva in uvodne obrazložitve, ki jo je dal tovariš Vlado 
Tance. Ker nihče ne želi razpravljati, dajem poročilo o izvajanju sklepov in 
priporočil skupščine SR Slovenije o družbenem nadzorstvu na glasovanje. 
Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je poročilo soglasno sprejeto. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na obravnavanje 
informacije o usklajevanju in pripravi odlokov o posebnem občinskem pro- 
metnem davku, ki so ga pripravile ljubljanske občine. 

Besedo ima tovariš Zvonimir Bohte, načelnik za finance mesta Ljubljane. 

Zvonimir Bohte: Tovariši delegati. Na pobudo predsednika skup- 
ščine mesta Ljubljane je bil dne 22. decembra 1972 posvet o pripravi odlokov 
o posebnem občinskem prometnem davku. Posveta so se udeležili predstavniki 
18 občinskih skupščin in skupščine mesta Ljubljane ter predstavniki republi- 
škega sekretariata za finance. 

Udeleženci posveta smo precej obširno razpravljali o morebitni upravičenosti 
povečanja stopnje splošne potrošnje do dosedanjih 4 na 4,5 odstotkov ali pa 
celo več. 



29. zasedanje 301 

Mnenja so bila zelo različna- Na koncu razprave je sporazumno prevladalo 
naslednje stališče: 

1. Glede na kratek rok za sprejetje občinskih odlokov naj se zadrži do- 
sedanja splošna stopnja 4 odstotke. Upoštevati je treba politično vsebino tega 
vprašanja in bilančni pomen, in zato naj se v kasnejši, širši razpravi, po treh 
ali šestih mesecih z vsemi zainteresiranimi dejavniki ugotovi utemeljenost 
morebitnega zvišanja davčne stopnje. 

2. Za osebne avtomobile, ki jih prodajajo domače organizacije združenega 
dela, smo se sporazumeli, naj dosedanja splošna stopnja 4 odstotke ostane, ker 
ni razlogov za favoriziranje nakupa osebnih avtomobilov po nižji stopnji. Doseže 
naj se dogovor, naj nobena občina v SR Slovenije ne predpiše nižje stopnje, 
razlogi so evidentni. 

3. -Preprodaja osebnih in tovornih avtomobilov. Občine naj se glede na 
lokalne razmere odločijo o obdavčitvi ali oprostitvi preprodaje novih ali rab- 
ljenih avtomobilov, torej vsaka občina zase. 

4. Višina stopenj za alkoholne pijače in razvrstitev teh pijač. Stopnje za 
alkoholne pijače bi bile enotne v SR Sloveniji ali vsaj v posamezni regiji. Na 
posvetu je bilo predlagano naslednje: naravno vino naj bi bilo v bodoče obre- 
menjeno z 1,50 dinarja, peneče vino 2,50 dinarja, naravno žganje in medica 
s 4,50 dinarja, specialna vina, desertne, likerske in aromatizirane pijače, če 
znaša nabavna cena za liter nad 12 do 15 dinarjev s 5 dinarji, nad 15 dinarjev 
pa s 7,50 dinarja, likerji in močne alkoholne pijače, če znaša nabavna cena za 
liter nad 17 do 24 dinarjev s 16 dinarji, nad 24 dinarjev pa z 22 dinarji. 

Pri pivu naj bi bila obdavčitev 25 odstotkov od cene, glede drugih alkohol- 
nih pijač, ki niso zajete v točkah 1 do 6, bi v prihodnje obdavčitev znašala 
35 odstotkov. Predlagano je bilo, da se obdavčitev osvežilnih brezalkoholnih 
pijač in sodavice opravi po stopnji 10 odstotkov od nabavne cene. Glede mine- 
ralne vode sem že pri 4. točki predlagal, naj se predpiše oprostitev. 

Stopnja posebnega občinskega prometnega davka od alkohola-etanola naj 
bo v stopnji 1 dinar od hektolitra čistega alkohola. 

6. Glede uvedbe posebnega občinskega prometnega davka na informativni 
tisk smo že sklepah pri 4. točki. 

V predlogu zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov 
je predvidena oprostitev plačila posebnega republiškega prometnega davka za 
hlodovino, žagan in tesan les ob pogoju, da tako oprostitev predpišejo tudi 
občinske skupščine. Na posvetu je bilo predlagano, da občinske skupščine pred- 
pišejo tako oprostitev. Glede oprostitev za obdavčitev proizvodov, ki so pred- 
videni v republiškem zakonu, je bilo na posvetu predlagano, da tudi občine 
predpišejo te oprostitve, sklicujoč se na republiški zakon. Mnenja pa so bila 
zelo različna glede obdavčitev storitev, ki se opravljajo družbenim pravnim 
osebam. Mnogo opravičenih razlogov je bilo za obdavčitev storitev, ki jih 
opravljajo privatniki ali pa delovne organizacije med seboj. Razlogi proti ta- 
kemu obdavčevanju so bili zlasti v tem, da bodo privatniki tako obdavčitev 
prenesli v ceno in s tem dosegli podražitev. Zato je bilo na posvetu sprejeto 
priporočilo kot predlog, da naj na današnjem zasedanju delegatov to proučijo 
in zavzamejo o tem stališče. 

Stopnje na posamezne vrste storitev naj bi bile naslednje: za prevozne 
storitve 10-odstotna, za gradbene in montažne storitve, ki jih opravljajo občani 
in zasebne pravne osebe 10-odstotna, ob proviziji za posredniške, organizacijske 
in komisijske storitve 15-odstotna, za zakupnine in podzakupnine od poslovnih 
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zgradb in poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za gospodarske dejavnosti, 10- 
odsotna, od reklam za tobačne izdelke in alkoholne pijače 20-odstotna, za 
ostale gospodarske reklame, razen od reklam v radiu in televiziji in v informa- 
tivnem tisku pa 10-odstotna. Obdavčitev oziroma oprostitev za ostale obrtne 
storitve in višino stopenj naj občinske skupščine določajo glede na lokalne 
razmere. 

Naj mi bo dovoljeno, da ob zaključku poudarim nujnost, da vse občinske 
skupščine v SR Sloveniji sprejmejo medsebojno usklađene odloke o posebnem 
občinskem prometnem davku. V preteklih letih je prav ta neusklajenost povzro- 
čala precejšnje težave v sosednjih občinah in regijah, zaradi različnih stopenj, 
predvsem za alkoholne pijače, med republikami pa tudi pri prodaji avtomobilov. 
Zlasti neusklajenost povzroča težave trgovinskim organizacijam združenega 
dela, ki morajo prav zaradi različnih stopenj, na primer za alkoholne pijače kot 
primer navajam organizacije Prehrane, Merkator, Merx in še druge, ki morajo 
zaposlovati večje število dodatnih delavcev za obračun davkov na alkoholne 
in brezalkoholne pijače zaradi tega pa imajo tudi precej večje stroške. V večini 
primerov niso razlike stopenj ekonomsko utemeljene, marveč so razlogi pred- 
vsem fiskalnega značaja. Menim, da bi se lahko v mnogih primerih nadomestil 
izpad zaradi izravnavanja stopenj, na primer za alkoholne pijače s hitrejšo 
obdavčitvijo hiš, kar gre prepočasi, z realnejšo obdavčitvijo umetniških storitev 
in drugo. S predloženim konkretnim predlogom 18 občinskih skupščin in skup- 
ščine mesta Ljubljana smo želeli dati svoj prispevek k enotnejšim in usklađenim 
stališčem pri oblikovanju in sprejemanju odlokov o posebnem občinskem pro- 
metnem davku. Hvala lepa. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa! Ta točka dnevnega reda 
je imela pravzaprav drugačen značaj. Zaradi pomanjkanja časa so se občine, ki 

1 jih je navedel tovariš Bohte, sestale in predlagajo, da bi na področju občin 
čimbolj uskladili davčne stopnje. O tem lahko razpravljamo, ali pa se do- 
govorimo, da se to upošteva na sestankih, ki jih boste imeli v prihodnje. Mislim, 
da je to pomembno predvsem zaradi časovne stiske, in da bi bilo to čim enot- 
nejše v SR Sloveniji, kar je bilo tudi že večkrat izraženo. 

Ali kdo želi razpravljati o tem vprašanju? Ker ne želi nihče razpravljati, 
menim, da se strinjate s posredovanimi stališči in da jih boste upoštevali pri 
izdelavi odlokov o posebnem občinskem prometnem davku. 

Nadaljujemo s 6. točko dnevnega reda, glede obravnave amand- 
maja odbora republiškega zbora za finance in proračun k predlogu zakona o 
uporabi dela dohodkov, izločenih na posebne račune v letu 1972. 

Besedo ima tovariš Ferdo Papič. 

Ferdo Papič: Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 
71. seji 21. decembra 1972 obravnaval predlog zakona o uporabi dela dohodkov 
izločenih na posebne račune v letu 1972, ki ga je skupščini SR Slovenije pred- 
ložil izvršni svet s predlogom, da ga v smislu 294. člena poslovnika skupščine 
SR Slovenije obravnava po skrajšanem postopku. Odbor je razpravljal tudi 
o vlogi, naslovljeni na odbor za finance in proračun republiškega zbora, ki jo je 
poslala skupščina občine Tolmin. V uvodni razpravi je odbor soglašal s pred- 
logom izvršnega sveta, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem po- 
stopku. Skupščina občine Tolmin je v svoji vlogi predlagala, da se občinam, 
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navedenim v predlogu zakona, priključi tudi občina Tolmin, ki je utrpela do- 
kajšnjo škodo zaradi poplav potokov in rek hudourniškega značaja. Tako naj bi 
tudi občina Tolmin za delno odpravo posledic poplav in neurij lahko porabila 
sredstva, ki so izločena na posebne račune. Občina Tolmin je konkretno navedla 
pet mostov, ki jih je treba sanirati oziroma zgraditi, ker so bili porušeni. 
Predstavnik izvršnega sveta je zavrnil predlog skupščine občine Tolmin, kar je 
utemeljeval s tem, da izvršni svet pri pripravi predloženega zakona ni zavrnil 
samo zahteve občine Tolmin, pač pa tudi nekatere druge (Trebnje, Ravne, Ve- 
lenje, Šmarje pri Jelšah in Sevnica), kjer bi bilo tudi mogoče govoriti o posle- 
dicah in škodi zaradi poplav. Teh vlog ni upošteval, ker je bilo ocenjeno, da so 
bile občine, ki so zajete v predlogu zakona, močneje prizadete, razen tega pa je 
izvršni svet sredstva iz teh posebnih računov predvidel za kompenzacijo za kruh. 

Po daljši razpravi, v okviru katere je bilo navedeno, da tudi ob upoštevanju 
predloga občine Tolmin ni dosežena 50-odstotna omejitev, ki jo daje zvezni 
zakon, je bil odbor soglasen, da se občini Tolmin omogoči, da sanira mostove, 
pri čemer pa je imel v vidu tudi dejstvo, da gre predvsem za ureditev stanja 
v vaseh, ki so neposredno ob italijanski meji in kjer so porušeni mostovi odre- 
zali nekatere vasi od zaledja. Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme 
predlog zakona z naslednjo dopolnitvijo: k 1. členu: v drugi vrsti naj se za 
besedo »Dravi« vstavi vejica in črta beseda »in«; v tretji vrsti naj se za besedo 
»Bistrica« vstavita besedi »in Tolmin«. Poleg tega je o tem razpravljal tudi 
odbor za finance gospodarskega zbora, ki je sprejel istoveten amandma. 

Predsedujoči Z d r a v ko Krvina: Besedo ima tovariš Jože Florjancičf 

Jože Florjančič: Tovarišice in tovariši delegati! Občina Tolmin je 
svojo vlogo naslovila na predsedstvo skupščine SR Slovenije in je bil izvršni svet 
z njo seznanjen posredno. 

2e tovariš Oblak je povedal, da smo izhajali iz načelnih izhodišč, ki smo 
jih opredelili v nekaterih zakonih in odlokih, ki jih je republiška skupščina že 
sprejela. Izhajali smo iz predpostavk, da bi že pred zaključkom obračuna za leto 
1972 omogočili prizadetim občinam, da koristijo viške sredstev zbranih na nji- 
hovem območju. Normalno bi bilo, da bi ta zakon predložili po zaključenem letu 
1972, ko bi imeli vse izločene viške in kvantifikacije v točnem znesku. Le tako 
bi lahko natančno opredelili ali s tem predlogom zakona spreminjamo oziroma 
dosegamo 50 odstotkov imobiliziranih sredstev na nivoju republike ali ne. 
Moram reči, da je več občin v mesecu novembru in decembru sprejemalo opro- 
stitve iz davka iz osebnega dohodka iz rednega delovnega razmerja za nekatere 
gospodarske organizacije, ki davek plačujejo, tako da bo končen rezultat znan 
šele po zaključku 1972. leta. 

S službo družbenega knjigovodstva smo dosegli soglasje, da pri opredelje- 
vanju imobiliziranih sredstev nad 14 odstotkov na nivoju občin ne bo upoštevala 
sodnih taks iz 1971. v 1972. leto. Sodne takse bo obračunavala na nivoju repu- 
blike, kjer niso dosežene sodne takse v nominalnem znesku iz 1971. leta. To bo 
seveda imelo za posledico, da bo večina občin, ki so sedaj ugotavljale presežke 
nad 14 odstotkov iz teh virov, ki so predmet imobiliziranih sredstev, svoje 
zneske imobiliziranih sredstev zmanjšala. V nekaterih občinah namreč pred- 
stavljajo imobilizirana sredstva po dosedanjih podatkih službe družbenega 
knjigovodstva v celoti samo sodne takse, ki so jih z ozirom na spremenjeno 
delitev v 1972. letu dosegle drugače, kot pa v 1971. letu. 



304 Zasedanje delegatov občin 

Navedel sem razlog, zaradi katerega smo predlagali skupščini SR Slovenije, 
da zakon sprejme pred koncem leta. 

Pri tem bo izvršni svet moral še odločiti o amandmaju, ki sta ga pred- 
lagala odbora republiškega in gospodarskega zbora. 

Izvršni svet je pri izdelavi predloga zakona izhajal predvsem iz tega, da 
zvezni zakon daje možnost republiki, da dovoli uporabo do 50 °/o imobiliziranih 
sredstev na nivoju občine v tistih predelih republike oziroma avtonomne 
pokrajine, kjer je treba sanirati poplave iz leta 1970, 1971 in 1972. Prav 
tako je sprejet odlok izvršnega sveta, s katerim je določeno, katera so območja 
občin v SR Sloveniji, ki so bila prizadeta zaradi neurij in poplav v 1972. letu. 

Tudi v drugih zakonih in odlokih skupščine SR Slovenije, ob priliki de- 
litve sredstev iz rezervnega sklada, dotacij in posojil, je bilo govora le o desetih 
občinah, ki so bile letos prizadete od neurij in poplav. Znano je sicer, da je 
bila vsa Slovenija zaradi izredno slabih vremenskih razmer v letošnjem letu 
prizadeta. Dejansko pa so bila nekatera območja bolj, druga manj prizadeta. 
Na podlagi tega izvršni svet, kot tudi republiški sekretariat za finance, ki je 
predlagal izvršnemu svetu predlog tega zakona, ni upošteval tudi ostalih občin, 
ki so predlagale koriščenje dela imobiliziranih presežkov sredstev iz 1972. leta. 
Gre za občine Velenje, Trebnje, Šmarje pri Jelšah, Ravne in Sevnica. Izvršni 
svet te občine ni upošteval, ker je menil, da je treba ta ukrep omejiti restriktivno 
samo na deset občin, ki so bile nadpoprečno prizadete. V nasprotnem bi bilo po 
mnenju izvršnega sveta treba v krog upravičencev zajeti vse občine, ki so pred- 
lagale koriščenje dela zadržanih sredstev iz 1972. leta. Iz navedenih razlogov 
smo zavrnili predlagani amandma obeh skupščinskih odborov. Izvršni svet se bo 
moral na jutrišnji seji, pred zasedanjem skupščinskih zborov, do tega amandma- 
ja opredeliti. 

Od presoje izvršnega sveta je odvisno, ali bo predlagani amandma sprejel. 

Predsedujoči Zdravko Krv i na: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Poslanec Ferdo Papič, prosim. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik! Strinjam se z republiškim sekretar- 
jem za finance, vendar bi delegate le želel seznaniti s pismom, katero je bilo 
poslano predsedniku skupščine SR Slovenije tovarišu Sergeju Kraigherju in 
dostavljeno predsedniku izvršnega sveta in odboru republiškega zbora za finance 
in proračun. Vsebina pisma je naslednja: 

»Skupščina občine Tolmin je v mesecu novembru posredovala vlogo pred- 
sedniku skupščine SR Slovenije tovarišu Sergeju Kraigherju in predsedniku iz- 
vršnega sveta skupščine SR Slovenije Andreju Marincu, na podlagi katere naj 
vključijo občino Tolmin v spisek občin, ki imajo pravico uporabe izločenih 
sredstev na posebnih računih za odpravo posledic poplav v 1972. letu. Skupščina 
občine Tolmin je že pred dobrima dvema letoma poslala izvršnemu svetu SR 
Slovenije obrazloženo vlogo s prošnjo za pomoč, ki jo je utrpela Tolminska po 
poplavah v 1969. letu. Občina Tolmin je prejela odgovor, in sicer, da izvršni svet 
pripravlja predpis o objektiviziran j u pogojev za sodelovanje republike pri kritju 
škod, nastalih ob elementarnih nezgodah in o pristojnosti posameznih organov 
glede angažiranja republiških sredstev.« 

Predsednik skupščine občine Tolmin je prav tako poslal v skupščino SR Slo- 
venije poslansko vprašanje, na katero je dal takratni član izvršnega sveta tova- 
riš Vadnjal, naslednji odgovor: 
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»Na žalost imamo v zadnjem času vse več elementarnih nezgod, večjih ali 
manjših. Prav zato ima izvršni svet namen izdelati poseben kriterij in postopek, 
po katerem naj bi imela prizadeta občina pravico zahtevati sredstva od re- 
publike za sofinanciranje, saniranje nastale škode. Prav tako je treba določiti 
tudi republiški organ, ki bo reševal te zahteve in jih posredoval izvršnemu svetu 
in skupščini. 

Glede konkretnega vprašanja tovariša poslanca pa samo to, da izvršni svet 
ne misli sedaj ničesar ukreniti, saj mora najprej občina predložiti svoj zahtevek 
izvršnemu svetu. Na podlagi poslanskega vprašanja namreč izvršni svet ne 
more izdelati predloge za finančno pomoč, ki jo mora potrditi skupščina s svo- 
jim odlokom.« 

Skoda, ki je bila v tem letu povzročena na območju naše občine, je bila 
ocenjena na 4,690.000 dinarjev. Iz raznih virov smo v glavnem vse večje objekte 
sanirali oziroma so sedaj nekateri v dokončni fazi izgradnje. 

Na žalost je v letu 1972 prišlo do ponovnih katastrof, tako da so nekateri 
objekti, ki so bili sanirani v 1970. in 1971. letu, ponovno v nevarnosti, da se 
porušijo in sicer: 

1. Most čez reko Sočo v vasi Cezsoča je bil poškodovan In usposobljen že 
v 1970. letu. Poškodovan je bil levi podpornik, Sedaj pa je Soča spremenila 
strugo ter poškodovala še desni podpornik. Po ugotovitvah in izjavah strokov- 
njakov se lahko dogodi, da v primeru večjega neurja voda spodnese in poruši 
celoten objekt. V tem primeru bo vas Čezsoča, ki ima 388 prebivalcev, ostala 
brez cestne povezave z Bovcem. V primeru, da se most zruši, bo potrebno 
graditi nov most, katerega predračunska vrednost znaša 3,500.000 dinarjev. Za 
sanacijo desnega podpornika bi po grobi oceni potrebovali okoli 400 000 dinarjev. 

2. Most pri Volarjih je bil ponovno zgrajen v 1971. letu. Dolžina mostu je 
200 m. V 1972. letu je voda spodjedla dva glavna opornika, katera je nujno sani- 
rati. Predračunska vrednost sanacije še ni znana, ker je opornike spodjedla voda 
ob zadnjih neurjih, to je bilo v mesecu novembru. 

3. Porušen most čez reko Nadižo, ki povezuje vas Robedišče z vasjo Logje. 
V tem kraju je izredno kritična situacija, saj ne more v vas niti zdravnik in 
zdravstveno osebje. Bolnike prenašajo iz vasi Robedišče v Logje v razdalji 7 km, 
in od tu jih odpeljejo v bolnišnico. Problem je tudi prevoz hrane, ker je j-— 
kakor že navedeno — most porušen, cesta pa v izredno slabem stanju. Iz nave- 
denih razlogov smo že pristopili k izgradnji mostu, vendar nimamo kritja. 
Za ureditev ceste bi po predračunu potrebovali okoli 100 000 dinarjev, zaradi 
mOstu pa 290.000 dinarjev. 

4. Porušen je most čez reko Idrijco, ki povezuje vas Slap. Po predračunu je 
potrebno 100 000 dinarjev. Sredstva smo zagotovili in se z vojsko dogovorili 
za opravo del pri namestitvi pontonskega mostu. 

5. Porušen je most čez reko Bačo, ki povezuje vas Hudojužno. Investicija 
znaša okoli 100.000 dinarjev in bomo sredstva zagotovili tako, da bomo 
problem sami rešili. 

Kblikor seštejemo predračunske vrednosti vseh štirih objektov, vidimo, da 
znašajo okoli 1,090.000 dinarjev. Po naši oceni pa bodo znašala izločena sredstva 
približno 600.000 dinarjev, Z navedenimi sredstvi bi sanirali najnujnejše zadeve 
in s tem preprečili večjo materialno škodo, ki lahko v nasprotnem primeru 
nastane. 

Po oceni republiškega sekretariata za finance bo obseg izločenih sredstev 
znašal 1 500 000 din, kar pomeni približno 30 °/o. Kolikor bi skupščina SR Slove- 
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nije vključila še skupščino občine Tolmin, še redna sredstva ne bodo presegla 
limit 50 odstotkov vseh republiških izločenih sredstev. Republiški sekretariat za 
finance navaja v obrazložitvi, da je skupščina občine Tolmin v 1972. letu po 
poravnavi obveznosti prenesla v letošnje leto 411 153 dinarjev, da bi ta sredstva 
lahko uporabila za sanacijo nastale škode. V smislu ekonomske politike za 1972. 
leto in v skladu z akcijskim programom skupščine občine Tolmin so navedena 
sredstva bila prenesena v sklad skupnih rezerv občine in tako bila vrnjena 
gospodarstvu. 

Naprošamo odbor za finance, da predlaga amandma republiškemu zboru, 
da vključi še skupščino občine Tolmin v zakon, kateri določa, da se navedenim 
občinam dovoljuje poraba vseh sredstev izločenih na posebne račune in sicer 
povsem namensko za odpravo posledic poplav in neurij.« 

Zadnjič sem ob razpravi, pri kateri je bil navzoč tudi tovariš Florjančič, 
opozoril, da imajo temeljne izobraževalne skupnosti postavljen limit po tako 
imenovanem proračunu, ki jim je dan in verjetno presežki nastopijo šele v me- 
secu novembru ali decembru. 

Res je, da danes nihče ne ve, koliko bo presežkov, gre pa za tiste presežke, 
ki se dejansko formirajo na tem področju. Prosim delegate, da glede na izredno 
kritičnost navedeni amandma podprejo. Hvala lepa. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa! Odpiram razpravo o 
amandmaju k predlogu zakona o uporabi dela dohodkov, izločenih na posebne 
račune v letu 1972, čeprav smo predhodno o predlogu zakona že razpravljali. 
Posredovati želim o tej zadevi tudi svoje mnenje. Kter to problematiko nekoliko 
poznam, menim, da bi bilo prav, da se izvršni svet in občina Tolmin dogovorita, 
kako bi se rešil ta problem. Ker gre za staro zahtevo občine Tolmin, se strinjam 
s tovarišem Papičem, da bi bilo treba to sistemsko rešiti. Menim, da bi bilo 
najustreznejše, če bi se tovariš Florjančič s tem strinjal, da bi se o zadevi 
dogovorila izvršni svet in občina Tolmin, ali pa da damo predlagani amandma 
na glasovanje. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik! V zvezi s tem amandmajem se 
postavlja principialno vprašanje ali zadržati kriterij, ki je bil izoblikovan že v 
drugih zakonih kot tudi v tem zakonu. Kolikor vključimo občino Tolmin, menim, 
da moramo vključiti še nekatere druge občine, ker ni nobenih razlogov, da za 
ostale občine to odklonimo. 

Trenutno ne vem za konkretno obliko rešitve tega problema, znano mi je le, 
da so bile v podobni situaciji v preteklosti občini Idrija in Radlje ob Dravi, 
ki sta to problematiko reševali s kreditiranjem iz rezervnega sklada republike. 
To je bila edina oblika za odobravanje določenih sredstev. Drugačna oblika je 
mogoča iz republiške proračunske rezerve, kot je bil sedaj primer, ko je izvršni 
svet odobril 15 starih milijonov v sklad solidarnosti pri občini Nova Gorica ob 
nesreči v Grgarskih Ravnah. To je bil edini primer pomoči republike pri 
saniranju takih škod s posojilom iz rezervnega sklada. Odstop proračunskih pre- 
sežkov prizadetim občinam je posledica velikega obsega letošnjih škod v SR Slo- 
veniji. Tako bi za saniranje starih zadev lahko iskali principialno rešitev v tem 
smislu, kot je bilo to rešeno za občini Radlje ob Dravi in Idrija in še za nekatere 
druge, ko se je interveniralo s kreditom iz republiškega rezervnega sklada. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovariš Papič, se s tem strinjaš? 
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Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. Me- 
nim, da bi zadevo prepustili republiškemu zboru in odločitvi izvršnega sveta, 
ki bo jutri o tem razpravljal. Ta amandma sta sprejela dva odbora in nimam 
pooblastil, da bi odstopil od tega. Opozoril bi na to, da nastala škoda ni iz pre- 
teklosti, temveč iz leta 1972. Poudaril sem že, da je dejansko škodo, ki je v zne- 
sku 495 milijonov nastala v letu 1969, Tolminska sanirala z lastnimi sredstvi. 
Vendar pa v imenu Tolminske in ostale Primorske postavljam vprašanje, ali 
bodo poplave priznane samo vzhodnemu delu Slovenije ali pa tudi drugod, na 
primer na Primorskem, ker je že 20 let znano o Soči kot hudourniku. Hvala lepa. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovariš Papič, sporazumeti se mo- 
ramo ali bomo glasovali o predloženem amandmaju, ali pa da pristaneš na to, 
da se o zadevi sporazumeta izvršni svet in občina Tolmin. 

Ferdo Papič (iz klopi): Strinjam se s predlogom, da predstavniki 
izvršnega sveta in občine Tolmin skušajo najti sporazumno rešitev za ta problem. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Ker smo o predlogu zakona že gla- 
sovali, je zadeva v zvezi s to točko dnevnega reda zaključena. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, na obravnavo osnutka 
zakona o vojaških pokopališčih in grobovih. Predstavnik predlagatelja je tovariš 
Boris Mikoš, republiški sekretar za urbanizem. 

Pričenjam razpravo k 10. točki dnevnega reda. Kdo želi besedo? Besedo ima 
Sergej Vošnjak, delegat mesta Ljubljane. 

Sergej Vošnjak: Spoštovani! Osnutek zakona v 3. členu ne oprede- 
ljuje dovolj, kateri grobovi se štejejo za grobove borcev, ker gre poleg skupnih 
in posamičnih grobov borcev tudi za družinske grobove, v katerih so pokopani 
borci. Zato je treba grobove borcev temeljito opredeliti, kar v zakonu ni urejeno. 

Naslednja stvar, ki bi zahtevala jasnejšo opredelitev, je četrti odstavek 3. 
člena, ki določa, da skupščina občine zagotovi finančna sredstva, ki so potrebna 
za pokop posmrtnih ostankov borcev itd. To je novost, ker je bila obveznost 
občine v tem smislu doslej določena le za nosilce spomenice 1941 in narodne he- 
roje. V zvezi s tem bi bilo treba določiti, da obveznost pokrivanja stroškov za 
pokop tistih borcev, ki so socialno zavarovani, ostaja še naprej na skupnostih 
socialnega zavarovanja, oziroma upoštevati pri tem delež, ki ga socialno zavaro- 
vanje izplačuje ob smrti aktivnega upokojenca. 

8. člen rešuje problem pokopališč in grobov pripadnikov sovražnih armad 
iz druge svetovne vojne, ni pa rešeno, v čigavo breme gre to vzdrževanje. Med 
Jugoslavijo in Italijo je vprašanje rešeno, ker so bili vsi grobovi italijanskih 
vojakov iz druge svetovne vojne v letih 1963—1969 ekshumirani in preneseni 
v Italijo. Prav tako je rešeno vzdrževanje italijanskih vojaških pokopališč iz 
prve svetovne vojne z odlokom o ratifikaciji jugoslovansko-italijanskega proto- 
kola o uporabi izmenjanih not z dne 15. 4. 1964 in 15. 7. 1969. 

Ostaja pa nerešeno vprašanje pokopališč in grobov pripadnikov nemške in 
madžarske vojske in pripadnikov kvizlinških formacij v drugi svetovni vojni. 
Zato mislim, da bi moral to vprašanje precizneje urediti ta zakon. Hvala lepa! 
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Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa! Naprej, kdo želi besedo? 
Besedo ima delegat iz Tolmina, tovariš Bizjak. 

Renato Bizjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predgovornik je orisal problematiko, ki je označena v 3. členu osnutka zakona 
in če sem ga prav razumel, odklanja varianto, ki je predlagana v 3. členu.. Pred- 
lagam, da zasedanje delegatov zavzame, o ■tem stališče. Ker so ta pokopališča po 
posameznih občinah različno razporejena, bi to pomenilo precejšnje breme za 
posamezne občine, kar izhaja tudi iz obrazložitve zakona. Menim pa, da je po- 
trebno to problematiko urejati na nivoju republike ali celo države glede od- 
nosov med posameznimi državami. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Menim, da bi se morali dogovoriti 
o tem, zlasti glede pokopališč in grobov borcev NOV. To so nekateri grobovi, 
katerih meja ne spada v pristojnost občin, drugo pa je vprašanje grobov, ki 
imajo širši značaj, kot na primer grobovi v Begunjah na Gorenjskem, v Fran- 
kolovem, na Urhu itd. Vsekakor bi bilo treba v zakonu določiti, kateri so gro- 
bovi borcev NOV, in grobovi, o katerih je razpravljal tovariš1 Vošnjak in spadajo 
v širšo pristojnost. 

Druga stvar pa je vprašanje spomenikov NOV. Mislim, da je ponovno treba 
ugotoviti, kateri spomeniki so nacionalni spomeniki pomembni za vso Slovenijo, 
in za katere morajo skrbeti občine. Predlagam, da sprejmemo stališče, da se te 
zadeve še prouči v sodelovanju z Zvezo združenj borcev NOV in da bomo 
o tem ponovno razpravljali, ko bo pripravljen predlog zakona. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik! Opozoriti bi vas želel še na grobove, 
ki naj bi se urejali na podlagi londonskega sporazuma. Zal je urejanje grobov 
iz prve svetovne vojne, za katera bi morala skrbeti federacija, ostalo le na pa- 
pirju. Na Tolminskem je prek 20 pokopališč iz nekdanje soške fronte, ki so 
tako zanemarjena, da so nam v pravo nacionalno sramoto. Občina teh pokopališč 
ne more vzdrževati, po sporazumu pa je določeno, da za te grobove skrbi fede- 
racija. Z novimi ustavnimi amandmaji je sicer ta pristojnost prenesena na re- 
publike. Glede teh grobov smo že večkrat posredovali izvršnemu svetu. Ker ta 
problem še vedno ni rešen, predlagam, naj se to ustrezno prouči in najde re- 
šitev tudi za grobove iz prve svetovne vojne, ki so na Tolminskem. Hvala lepa! 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala. Mislim, da je treba sprejeti 
zakon, na podlagi katerega se bodo potem stvari začele razreševati. Če nihče 
ne želi razpravljati, zaključujem razpravo o osnutku zakona. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, na obravnavo predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o programiranju in financiranju 
graditve stanovanj. 

Uvodno besedo ima Boris Mikoš, republiški sekretar za urbanizem. 

Boris Mikoš: Opravičujem se za tak način reševanja te problematike, 
namreč da se predlog zakona obravnava po hitrem postopku in da ste gradivo 
šele danes sprejeli. V jesenskih mesecih letošnjega leta je v Sloveniji potekala 
družbenopolitična akcija, ki naj bi dala predvsem dve skupini rezultatov. Začel 
naj bi se proces prilagajanja stanovanjskih najemnin oziroma stanarin stro- 
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škovnim stanarinam, s čimer naj bi na eni strani dosegli drugačno gospodarsko 
osnovo našega stanovanjskega gospodarstva in na drugi strani spremembo 
strukture osebne potrošnje. Drugi del akcije je šel za tem, da dosežemo več 
sredstev za stanovanjsko graditev in da na tem področju dosežemo čim višjo 
stopnjo delavske solidarnosti. Povsem nerazumljivo pa je, da zvezni izvršni svet 
še naprej smatra za potrebno, da v tako veliki meri skrbi za naš standard in da 
med predpisi, ki so sedaj pripravljeni, glede omejevanja skupne in splošne po- 
trošnje, ni zaslediti predpisa, s katerim bi bilo dovoljeno občinskim skupščinam, 
da smejo na podlagi zakona o družbeni kontroli cen vsaj delno prilagajati stana- 
rine ekonomskim gibanjem in materialnim možnostim prebivalstva. Tako je 
celotna naša akcija, da se stanarine uredijo na novi osnovi, blokirana. Ni nam 
znano, koliko časa bo to trajalo, ali tri mesece — ali pa celo več. Menim, da je 
treba ob tej priliki na zasedanju delegatov občin posebej podčrtati, v kakšnem 
položaju je naše stanovanjsko gospodarstvo zaradi take politike. Vsi pokazovalci 
kažejo, da je razpon Jned današnjo vrednostjo novih stanovanj in med kal- 
kulativno, na kateri počivajo stanarine, tako velik, da ga bomo komaj v petih 
letih premostili in to le s široko politično akcijo. Na drugi strani je treba pod- 
črtati, da smo zaradi takšne politike postavljeni v položaj, ko obstoječi stano- 
vanjski fond sploh nima sredstev za enostavno reprodukcijo. Tako bo še na- 
dalje ostal problem za gradnjo stanovanj za delavce, ža družine z nizkimi 
osebnimi dohodki in za mlade družine iz sredstev stanarin odprt. 

To je tudi razlog, da je treba iz tekočega dohodka delovnih organizacij za- 
jemati iz leta v leto višji procent. Še pred nekaj leti smo bili zadovoljni s 4 dd- 
stotki, potrebe po stanovanjih v Sloveniji pa so tako velike, da se v večini občin 
odločajo na podlagi samoupravnega sporazuma za 6-odstotno stopnjo. Vsekakor 
je tako dejanje hvale vredno in zasluži priznanje, ni pa to izhod iz situacije, 
v kakršni smo. Dejstvo je, da ne moremo iskati sredstev za gradnjo novih sta- 
novanj po poti, da iz leta v leto večamo odstotek, s katerim se obremenjujejo 
delovne organizacije, ko hkrati govorimo o nelikvidnosti in omejujemo vse 
druge možne vire zajemanja za splošne in skupne potrebe, češ da gospodarstvo 
tega ne zmore. Mislim, da je edina realna pot v prilagajanju stanarin stroškovni 
ceni. 

Znano je, da smo v zadnjem letu mnoge cene bistveno spremenili in da 
smo ponekod dvigali tudi tiste cene, ki zadevajo temeljni standard. Vse to je 
privedlo do tega, da ne moremo izpeljati zakona o programiranju in financi- 
ranju stanovanjske graditve, čeprav je bil sprejet 9. februarja 1972 in velja 
od 1. januarja 1972. Torej 11-mesečno obdobje ni bilo dovolj, da bi ta zakon 
lahko zaživel. Konec novembra 1972 je skupščina SR Slovenije sprejela zakon 
o stanarinah in zakon o ugotavljanju vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj. 
Tudi ta dva zakona zaradi novih zveznih ukrepov ne bosta mogla v polni meri 
zaživeti. Prav zaradi tega smo tudi prisiljeni predložiti zakon o spremembah 
in dopolnitvah zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj. 
Na podlagi veljavnega zakona morajo organizacije do konca novembra 1972 
določiti s samoupravnimi sporazumi sredstva za stanovanjsko graditev in za 
družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu za 1973. leto. Za tiste orga- 
nizacije, ki tega sporazuma ne bi sklenile, bi občinske skupščine z odloki do 
31. decembra 1972 določile najnižja sredstva za stanovanjsko graditev. Zaradi 
objektivnih razlogov omenjeni samoupravni sporazumi niso bili sprejeti v roku, 
zaradi tega podaljšujemo rok za sklenitev samoupravnih sporazumov do 31. ja- 
nuarja 1973. S tem bi omogočili dvoje: 
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1. da se povsod tam, kjer je sklepanje samoupravnih sporazumov v teku, 
to nadaljuje, in 

2. da damo še enkrat vsem organizacijam, ki k temu samoupravnemu spo- 
razumu še niso pristopile, možnost, da še pristopijo. Glede na predlog zakona 
o omejitvi splošne in skupne porabe bo verjetno veljalo drugo leto načelo, da 
naj bi izločali v delovnih organizacijah za stanovanjsko graditev le tisti od- 
stotek sredstev, ki ga sporazumno določimo; za tiste, ki ga ne določijo, naj bi 
veljali 4 odstotki. 

Mi nasprotujemo takemu tolmačenju predloga zveznega zakona, ker me- 
nimo, da z našim zakonom o programiranju in financiranju graditve stanovanj 
le usmerjamo sredstva v organizaciji združenega dela, kajti s tem zakonom niče- 
sar ne jemljemo. Imamo vrsto drugih zakonov, ki na podoben način usmerjajo 
del sredstev, s katerimi gospodarijo delovne organizacije. Zato v tem zakonu 
predvidevamo možnost, da občinska skupščina predpiše tudi več kot 4 odstotke 
posameznim delovnim organizacijam, ki se niso pridružile samoupravnemu spo- 
razumu. To pa iz naslednjega razloga. V obstoječem zakonu imamo že določbo, 
da lahko skupščina občine oprosti posamezno delovno organizacijo, kadar ta 
izvaja sanacijski program. Menimo, da je logično, da mora tudi delovna orga- 
nizacija, ki nima stanovanjskih potreb, ki je te stvari že uredila in podobno, izlo- 
čati sredstva in to tudi prek zakonskega minimuma, ki je trenutno zaradi sploš- 
nih gospodarskih razmer določen na nivoju 4 odstotke. Zaradi tega mora imeti 
občinska skupščina možnost določiti, da nekatere organizacije (banke, pro- 
jektne organizacije ali druge visokokonjukturne organizacije združenega dela) 
vendarle izločajo v sklad za stanovanjsko graditev več kot je 4-odstotni za- 
konski minimum. 

Bistvo predloga zakona je v tem, da podaljšamo rok za samoupravne spora- 
zume in omogočimo, da se v vsej Sloveniji te zadeve izpeljejo na dogovorjenem 
nivoju in to ne glede na omejitve, ki so pred nami, in da imamo vendarle 
garancijo, da se najmanj 4 odstotke izloča za stanovanjsko graditev, kajti brez 
sprejema tega zakona bi taka obveznost od 1. 1. 1973 več ne obstajala. Občinske 
skupščine morajo namreč čakati, da se samoupravni sporazumi najprej skle- 
nejo in da za tem sprejmejo odloke. V zvezi s tem smo pozvali vse občinske 
skupščine, da pohitijo s sklepanjem samoupravnih sporazumov in da se v te 
sporazume vključi maksimalno število zavezancev oziroma organizacij združe- 
nega dela. Le na tak način bomo lahko dosegli, da bo celoten program stano- 
vanjske graditve, ki je sprejet, tudi realiziran. Zato predlagam današnjemu zase- 
danju delegatov občin, da ta zakon podpre in ga sprejme. 

Predsedujoči Zdravko Krv i na: Besedo ima Danilo Sbrizaj, delegat 
iz občine Šiška. 

Danilo Sbrizaj: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Menim, da 
lahko na podlagi večmesečnih razprav, ki smo jih imeli v občinah v zvezi s sta- 
novanjsko problematiko, ta zakon podpremo. V celoti se strinjam z izvajanjem 
tovariša Mikoša in hkrati pripominjam, da bo reševanje stanovanjske proble- 
matike v smeri že sprejetih republiških zakonov bistveno pripomoglo k od- 
pravljanju socialne diferenciacije. Čeprav je morda tu nek paradoks, ker bi 
zvišali stanarine do 70 odstotkov, vendar situacija v naši občini kaže, da več 
kot polovica prebivalstva s tem ne bi bila prizadeta, ker so lastniki etažnih 
stanovanj, ali individualnih stanovanjskih hiš. Tisti, ki so v najemnih stano- 
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vanjih z nizkimi dohodki, bi pa bili subvencionirani v skladu z določili novih 
zakonov iz solidarnostnega sklada. Dogaja se namreč, da smo občani z menoj 
vred, ki živimo v najemnih stanovanjih, plačujemo relativno nizke stanarine, 
beneficirani nasproti tistim, ki so morali pod pritiskom obstoječih stanovanjskih 
razmer kupovati izredno draga stanovanja pod zelo neugodnimi kreditnimi po- 
goji. V stanovanjski Soseski 6 imamo zaradi tega že številne socialne primere, 
da mladi zakonci, ki so se naselili v stanovanja, ki so jih bili prisiljeni kupiti, 
ker si drugače niso mogli rešiti stanovanjskega problema, plačujejo tako visoke 
anuitete, da jim skupni poprečni osebni dohodki ne zadoščajo, da bi redno po- 
krivali ostale družinske stroške. Tu gre dejansko za vprašanje socialne diferen- 
ciacije, ki izhaja med drugim tudi iz obstoječega stanovanjskega sistema, in ki 
ga ob odlaganju začetka reševanja novega stanovanjskega sistema še po- 
daljšujemo. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Zeli kdo razpravljati k tej točki 
dnevnega reda? (Nihče.) Lahko razpravo zaključimo? (Da.) 

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

Ugotavljam, da je zakon soglasno sprejet. 

Slednjič je na vrsti še 7. točka dnevnega reda, to je predlog za- 
kona o podaljšanju veljavnosti zakona o stopnjah prispevka za otroško varstvo 
v letu 1972. 

Predstavnik predlagatelja je tovariš Pavel Dolar, pomočnik republiškega 
sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo dal uvodno obrazložitev. 

Pavel Dolar: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Dodal bom le 
nekaj pojasnil k obrazložitvi zakona. Do konca letošnjega leta velja republiški 
zakon o skupnostih otroškega varstva in tudi drugi predpisi, ki pravzaprav 
urejajo finančna razmerja za to področje. Prav zaradi tega, ker ta zakon velja 
samo še do konca letošnjega leta, je potrebno zaradi kontinuiranega varstva 
otrok tudi v letu 1973 stvar urediti in zaradi tega je republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo na pobudo republiške skupnosti otroškega var- 
stva predlagal, da se to področje uredi s tem, da se podaljša veljavnost teh 
zakonov, ki ste jih dobili v predlogu. Predvideno je bilo, da se bo za področje 
otroškega varstva v celoti sprejel nov zakon o skupnosti otroškega varstva, ki bi 
na novo urejal celotno materijo, tako v organizacijskem kakor tudi v finančnem 
pogledu. Ta zakon bi namreč določal predvsem načine in obseg varstva otrok, 
kar bi se seveda urejalo s samoupravnimi sporazumi in z družbenim dogo- 
vorom. 

Ker pa je bil predlog zakona, katerega ste tudi vi obravnavah, premalo pre- 
cizen in ga ni bilo mogoče sprejeti, saj je to zahtevna materija, ki posega tudi 
v samo družbenopolitično ureditev, je bil izdelan nov zakon oziroma delovni 
predlog zakona, ki je sedaj v javni obravnavi, predvsem v političnih forumih, 
zato ga ne bo mogoče predložiti skupščini SR Slovenije do konca tega leta. 

Da bi se zagotovilo kontinuirano varstvo otrok, predvsem tistih oblik, ki 
se jim reče denarne dajatve — otroški dodatek, pomoč za opremo novorojenca 
in še nekatere druge oblike, ki so kratkoročnega značaja — je potrebno, da 
bi se vsaj za prvo trimesečje v letu 1973 oziroma vse dotletj, dokler ne bi bil 
sprejet nov zakon, o katerem sem pravkar govoril, sprejel zakon o podaljšanju 
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veljavnosti zakona o davku na dohodek od bank v letu 1972, podaljšala naj bi se 
veljavnost zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo, to se pravi v vi- 
šini prispevkov, ki veljajo že doslej v letu 1972, ter zakon o podaljšanju veljav- 
nosti in dopolnitvi zakona o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za 
pravico do otroškega dodatka in višine otroškega dodatka v letu 1972. Veljavnost 
tega zakona bi naj bila podlaga za nadaljnjo realizacijo pravic, ki so jih že 
doslej imeli upravičenci. Razen tega je v 2. členu tega predloga tudi regulirano 
vprašanje povečanja otroškega dodatka, za katerega je bil sprejet v republiki 
aneks oziroma priloga k družbenemu dogovoru o uresničevanju politike na pod- 
ročju otroškega varstva v SR Sloveniji v letu 1972, da se poveča otroški dodatek 
za 20 oziroma 10 dinarjev za sedanje upravičence. 

Predlagam, da se predlagani zakoni sprejmejo zaradi tega, da bi bilo do 
uveljavitve novega zakona, ki bi globalno uredil celotno področje otroškega var- 
stva, zagotovljeno kontinuirano varstvo otrok. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Hivala lepa! Pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? Želi kdo razpravljati k tej točki dnevnega reda? (Ne.) Lahko 
predlog zakona sprejmemo? (Da.) Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi de- 
legati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon soglasno sprejet. 
Dogovoriti se moramo še o tem, kako bomo izražena mnenja, stališča in 

amandmaje strnili in jih predložili pristojnim zborom republiške skupščine, 
skupščinam občin in skupščini mesta Ljubljane. Predlagam, da za to pooblastimo 
komisijo, ki je bila formirana na prejšnjem zasedanju in je danes predložila 
dokument pod 2. točko dnevnega reda, s tem, da iz te komisije izberemo dva 
člana in overovitelja zapisnika današnjega zasedanja, da strnejo mnenja, jih 
posredujejo pristojnim zborom republiške skupščine. Predlagam, da se takoj po 
zasedanju skupaj s komisijo in overovitelji sestanemo, ki se dogovorimo o 
nadaljnjem delu. 

Lahko tako stališče sprejmemo? Potem prosim, da to potrdite z dvigom rok. 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

S tem končujem 29. sejo zasedanja delegatov občin. 
Ker smo v letu 1972 zadnjič skupaj, želim vsem delegatom srečno in uspešno 

1973. leto. Hvala za udeležbo! 

(Zasedanje je bilo končano ob 13.10.) 



PRILOGE 

Poročila odborov in komisij, ki k temeljnemu aktu ne predlagajo sprememb 
ali dopolnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vsebinsko novih argumentov, 
so v prilogah označena samo z navedbo odbora ali komisije, ki je poročilo 

pripravil, ter z datumom in opravilno številko poročila 

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV 

Ivan Kreft, 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

1. Kako gleda republiški sekretariat za delo na pojav, da so posamezne 
delovne organizacije izdale bone v vrednosti 50 din, s katerimi nabavljajo de- 
lavci hrano v trgovinah, saj so se tako izognile organiziranju toplega obroka na 
delovnem mestu, obroka, ki bi naj prispeval k večji produktivnosti dela? In kaj 
je res na govoricah, da se da v nekaterih primerih bone izkoristiti tudi za 
nakup neprehrambenih proizvodov? 

2. Republiški sekretariat za finance pa vprašujem: 
Zakaj še ni bilo mogoče določiti ključa za razdelitev obveznosti republikam 

in pokrajinam, obveznosti, ki izhajajo iz notranjih in inozemskih posojil, ki jih 
je v preteklosti najela federacija? 

Drugo vprašanje 

Pod naslovom »Delež tujih vlaganj v Sloveniji ugoden« objavlja »Gospo- 
darski vestnik« dne 14. 11. 1972 med drugim tudi: 

»Doslej je bilo v zveznem merilu sklenjenih 60 pogodb o skupnih vlaganjih 
med domačimi in tujimi partnerji. Skupni znesek vloženih sredstev presega 
4122 mio. dinarjev. Od tega odpade na domači kapital 3826 mio., na delež 
tujih partnerjev pa 296 mio. dinarjev oziroma komaj 7,0/o-. Medtem ko je ude- 
ležba tujih vlagateljev v zveznem merilu zelo skromna, pa so deleži tujih 
partnerjev po pogodbah, ki so jih sklenile organizacije z območja Slovenije, 
ugodni. Sklenjeno je bilo 6 pogodb, v katerih znaša delež tujega kapitala pri- 
bližno 49 "/o, v treh pogodbah približno 48%>, v eni pa 45%. Najnižji delež 
vlaganj tujega partnerja v Sloveniji znaša 6°/o (IS).« 

Postavljam vprašanje: 
— Kolikšen je pri organizacijah združenega dela s skupnimi vlaganji do- 

hodek, ki bo po novem sistemu osnova za plačevanje davka in kako reagirajo 
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tuji in domači partnerji na predvideni novi način plačevanja družbenih obvez- 
nosti? 

Drugo vprašanje ne zadeva vlaganj, temveč kredit, ki nam ga daje ZSSR v 
znesku 540 milijonov dolarjev, sklenjen ne med organizacijami združenega dela, 
temveč med državama Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo. 

Vprašujem: 
— Zakaj slovensko gospodarstvo ni imelo dovolj pripravljenih projektov, 

ki bi se lahko vključili v sporazum o kreditu, ki je po svoji višini enkraten? 
Ker je pri posojilih, ki nam jih daje Vzhod, potrebna ponavadi državna 

garancija, vprašujem: 
— ali je zveza riziko že prenesla na republike, katerih organizacije zdru- 

ženega dela bodo uživale koristi omenjenega kredita? 

Rado Pušenjak, 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanj e 

S formiranjem temeljnih organizacij združenega dela namerava Ljubljanska 
banka v Ljubljani decentralizirati bančna sredstva tako, da bodo njene osnovne 
enote razpolagale le s »svojimi« sredstvi. 

Dokler je bilo treba izgrajevati centre, so se prelivala denarna sredstva 
iz nerazvitih v razvita področja za splošne družbene potrebe, sedanja decen- 
tralizacija pa naj bi pomenila, da bo razpolagalo vsako področje s svojim 
denarjem, bogati s svojim, revni pa s svojim. 

Ljubljanski banki gre sicer priznanje za polno razumevanje, s katerim je 
obravnavala do sedaj potrebe na nerazvitih področjih Slovenije, vsaj kar se 
tiče Pomurja. 

Odgovorne dejavnike v Pomurju skrbi, kako bodo lahko gospodarstvo pod- 
ročja razvijali, če bodo na razpolago le sredstva, ki jih ustvari to gospodarstvo 
in če ne bo na voljo zanesljivih virov v primernem obsegu za realizacijo intere- 
santnih programov, ki jih v Pomurju ni malo. 

Ker ne more biti v interesu Slovenije, še manj seveda Pomurja, da bi se 
zmanjšal sedanji tempo gospodarskega razvoja Pomurja, kot gospodarsko manj 
razvitega področja v naši republiki, naprošam predstavnika izvršnega sveta, 
da se izjavi, 

— kakšne ukrepe namerava podvzeti izvršni svet, da zagotovi tudi ob 
pogojih decentralizacije sredstev slovenskih bank, če že ne hitrejši, pa vsaj 
dosedanji tempo razvoja gospodarstva tako Pomurja, kakor tudi ostalih gospo- 
darsko manj razvitih področij Slovenije. 

Drugo vprašanje 

Po časopisnih vesteh je izvršni svet sprejel spremembe in dopolnitve sploš- 
nih družbenih dogovorov za gospodarske organizacije in za družbene dejavnosti, 
po katerih se bo zvišal najnižji osebni dohodek na 900 din, najvišji osebni 
dohodek pa bi ne smel biti višji od 7500 din. 

Med delavci je naletela ta vest na ostro kritiko, ker da se s tem ponovno 
oddaljujemo od sedanje politike, ki teži k zmanjševanju socialnih razlik in ker 
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ne morejo verjeti, da bo veljal drugi zgornji limit zares samo za posameznike, 
temveč za večino vodilnih delavcev. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta, da se izjavi: 
— kaj namerava podvzeti izvršni svet, da prvi zgornji limit (6000 din) s tem 

praktično ne bo odpravljen oziroma da precizira, v katerih primerih sme zaslu- 
žiti delavec mesečno tudi do 7500 din. 

Tretje vprašanje 

Na razpravah v zvezi s pristopom k sanaciji stanovanjskega gospodarstva in 
pričetkom hitrejšega reševanja pomanjkanja stanovanj postavljajo volivci vse 
ostrejše zahteve, da se povečajo sredstva za stanovanjsko izgradnjo tudi na ta 
način, da se skrajša odplačilna doba za stanovanjske kredite in da se le-ti 
revalorizirajo. 

V našem zboru je bilo že večkrat predlagano, da se podvzamejo ali zakoniti 
ali vsaj politični ukrepi za skrajšanje odplačilne dobe starih stanovanjskih 
posojil, od katerih se plačujejo ponekod še vedno simbolične anuitete. Izvršni 
svet je te upravičene zahteve dosledno odklanjal, ker se je skliceval na pravno 
zaščito občanov. 

Ker prihajamo v zvezi s pričetkom zviševanja stanarin do vedno večjih 
protislovij med najemniki in dolžniki-lastniki stanovanj in. s tem do zaostritve 
med občani, vprašujem izvršni svet, kako gleda sedaj na: 

1. vprašanje skrajšanja odplačilnih rokov posojil za izgradnjo zasebnih, pa 
tudi družbenih stanovanj in na obliko rešitve tega problema; 

2. možnost revalorizacije stanovanjskih kreditov v merilu Jugoslavije in 
kakšne bi bile posledice takšnega eventualnega ukrepa; 

3. vprašanje eventualne revizije kupoprodajnih stanovanjskih pogodb, 
sklenjenih tudi pred letom 1970. 

Dr. Vojan Rus, 
poslanec republiškega zbora 

Postavljam nekaj vprašanj, povezanih s sedanjo situacijo na Avstrijskem- 
Koroškem. 

Predvsem gre za izjave predstavnikov avstrijske ljudske stranke. Pred- 
sednik te stranke dr. Karel Sćhleinzer je trdil na nedavnem strankinem kon- 
gresu (po Kleine Zeitung, 2. decembra 1972), da je bilo v jugoslovansko-avstrij- 
skih odnosih po krivdi socialistične vlade »razbitega mnogo porcelana« in da je 
socialistična vlada Avstrije dala možnost Jugoslaviji, da v času svojih notranjih 
političnih težav nastopi proti Avstriji. 

Poslanci iste stranke so te dni v avstrijskem zveznem parlamentu razlagali 
konflikte na Koroškem kot posledico vmešavanja od zunaj, se pravi z jugo- 
slovanske strani, in kot odpor zoper avstrijsko vlado, ne pa kot napad na 
slovensko manjšino. 

Vse to kaže naslednje: predstavniki avstrijske ljudske stranke, ki je za- 
vzela glede koroških Slovencev skrajno nazadnjaško stališče, saj zahteva pre- 
števanje Slovencev, da bi se tako izvajal pritisk na njih, poskuša prikriti svoje 
nazadnjaštvo z napadi na Jugoslavijo in na avstrijske socialiste. 
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Ker je pri tem neposredno prizadeta Jugoslavija kot država in še zaradi 
nekaterih najnovejših momentov v zvezi z koroškimi Slovenci, bi prosil izvršni 
svet skupščine SR Slovenije za odgovore na naslednja vprašanja: 

1. Ali bi stališča in metode, ki jih zastopa avstrijska ljudska stranka že 
desetletja, sploh mogla predstavljati kakršnokoli konstruktivno izhodišče za 
sporazumevanje med Avstrijo in Jugoslavijo, ali ta stališča delujejo pozitivno 
ali negativno na zbliževanje narodov v Evropi? 

2. Ali je med stališči avstrijske ljudske stranke in avstrijske socialistične 
stranke glede koroških Slovencev, kljub omahljivostim in nedoslednostim so- 
cialistične vlade, vendar kaka stvarna razlika? 

3. Ali izvršni svet skupščine SR Slovenije pripravlja precizne predloge in 
zahteve, ki bi jih lahko dali predstavniki Jugoslavije v eventualnih razgovorih 
z Avstrijo glede dosledne uresničitve vseh aspektov avstrijske državne pogodbe, 
ki zadevajo Koroško, saj ne gre samo za dvojezične napise, ampak tudi za 
zahteve po uvajanju slovenščine v predšolske ustanove, v katerih se že začenja 
množična germanizacija, za odpravo kategorije »Windischer« iz uradne politike 
in odlokov avstrijske zvezne vlad« in deželne vlade na Koroškem, za zaščito 
manjšine v pogojih administrativne reorganizacije, za zahteve, da se nadomesti 
vse, kar je bilo zamujenega zaradi neizvajanja državne pogodbe — kar vse 
imamo polno pravico zahtevati v skladu z izrečnimi določili avstrijske državne 
pogodbe? 

4. Ali bo izvršni svet skupščine SR Slovenije take precizne predloge in 
zahteve kmalu sporočil izvršnemu svetu zvezne skupščine, oziroma ali je to 
morda že storil? 

Prosim za odgovor na vsa ta vprašanja na prvi naslednji seji republiškega 
zbora skupščine SR Slovenije. 

Miran Hasl, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

Maja 1971 je začel veljati zakon o glasbenih šolah v SR Sloveniji. 45 
glasbenih šol je začelo usklajevati svoje vzgojno izobraževalno delo po določbah 
sprejetega zakona, v komisijah republiškega sekretariata za prosveto in kulturo 
pa pripravljajo izvršilne predpise ter poenotenje šolske in druge dokumentacije. 

Delo glasbenih šol spremljata in ga v okviru možnosti usklajujeta Skupnost 
glasbenih šol Slovenije ter Zveza društev glasbenih pedagogov Slovenije, v 
okviru dodatnih delovnih obveznostih pa še trije redni in en zunanji sodelavec 
Zavoda za šolstvo SR Slovenije. 

Na zadnji seji odbora Društva glasbenih pedagogov Primorske (društvo 
združuje vse glasbene učitelje glasbenih in splošno izobraževalnih šol iz 11 
primorsko notranjskih občin) je bilo ugotovljeno: da je skrb za strokovno delo 
učiteljev glasbenih šol nezadostna, da je kvaliteta in razvitost šol močno raz- 
lična, da je večina šol — delno zaradi kadrovskih problemov, delno zaradi 
želja in hotenj staršev in učencev in delno zaradi »mode« — enostransko usmer- 
jena (harmonika, klavir), da preveč učiteljev živi in dela le v okviru svojega 
razreda oziroma svoje šole, da. ni skoraj nobene medsebojne pomoči, sodelovanja 
in povezave med učitelji istih predmetnih področij niti med posameznimi šolami 



Priloge 317 

večjih občin oziroma v okviru npr. Primorske, da ni strokovnih aktivov, 
usklađenih in posodobljenih učnih načrtov, da ni strokovne svetovalske službe 
in ne nazadnje, da'so organizacijske enote Zavoda za šolstvo kot tudi Zavod za 
šolstvo SRS sam, premalo storile in skrbele za glasbeno šolstvo sploh. 

Tudi na glasbenem področju postaja vprašanje kadrov iz leta v leto resnejše, 
če ni celo že kritično. Resnost položaja dokazuje vedno večje pomankanje glas- 
benih učiteljev na glasbenih, osnovnih in mnogih srednjih šolah, poklicni orkestri 
začenjajo glasbenike že »uvažati«, za študij glasbe se odloča vedno manj mladih 
ljudi, tako da so posamezne študijske smeni na obeh srednjih glasbenih šolah 
in Akademiji za glasbo komaj že zasedene itd. 

Gre za splet problemov (ti niso le krajevnega ali pokrajinskega pomena), 
ki zadevajo obstoj, delo in življenje glasbenega šolstva, problemov, ki z vso 
resnostjo vplivajo na slovensko glasbeno ustvarjalnost in poustvarjalnost kot 
pomembna deleža kulturno umetniškega življenja Slovenije, zato vprašujem: 

1. Je republiškim organom in interesnim skupnostim znana resnost polo- 
žaja? Kaj nameravajo podvzeti, da se bo kadrovska problematika na glasbenem 
področju začela reševati? Ali se ne bi, z večjo skrbjo Zavoda za šolstvo SRS za 
strokovno pomoč glasbenim šolam Slovenije, dvignila raven tega šolstva, po- 
večal njihov interes za poklicno usmerjanje glasbeno nadarjenih in s tem 
neposredni vpliv na vlogo glasbenih šol kot kadrovskih šol? 

2. Kaj meni Zavod za šolstvo SRS o tem, da bi se kadrovska zasedba 
svetovalsko-inšpektorske službe na glasbenem področju povečala? Kaj meni o 
naslednjem predlogu: trem dosedanjim glasbenikom —• profesorjem Pavlu Ka- 
lanu, Mirjani Turel in Branku Rajšterju — bi bilo potrebno dodati, namestiti še 
dva: enega, odgovornega le za šolske pevske zbore, drugega, ki bi skrbel za 45 
glasbenih šol ter obe srednji glasbeni šoli. Na posameznih območjih — morda 
v okviru organizacijskih enot Zavoda za šolstvo SRS (ene ali dveh) — bi kazalo 
imenovati še zunanje sodelavce, strokovne svetovalce za posamezna predmetna 
področja, za posamezne instrumente, ki bi bili hkrati tudi vodje strokovnih 
aktivov učiteljev glasbenih šol. 

Ker je obremenjenost sedanjih treh svetovalcev za splošno izobraževalne 
šole ob njihovem teritoriju, kljub sistemu, ki poudarja delo v okviru semi- 
narjev, aktivov in tečajev, zelo velika — za individualne obiske v razredu bi, 
da bi obiskal vse glasbene učitelje na vseh šolah vsaj enkrat, potreboval baje 
vsak od njih skoraj šest let — menim, da bi morali v okviru organizacijskih 
enot Zavoda za šolstvo, ponovno pritegniti k sodelovanju zunanje sodelavce, 
tudi za splošne izobraževalne šole. 

Prepričan sem, da bi te spremembe pozitivno vplivale na dvig kvalitetne 
ravni glasbenega vzgojno izobraževalnega dela na vseh ravneh šolanja in v 
celoti opravičila potrebo po večjih finančnih sredstvih. 
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PREDLOG ZAKONA 

o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

Prvi del 

SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v SR Sloveniji urejajo zakon o 

temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list 
SFRJ, št. 35-343/72 — v nadaljnjem besedilu: zvezni zakon), ta zakon, statut 
in drugi splošni akti skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji ter družbeni dogovori. 

2. člen 

Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja so osebne in jih ni 
mogoče prenesti na drugega in ne podedovati. Te pravice tudi ne morejo za- 
starati. 

3. člen 

(1) Denarni prejemki, ki so že zapadli v plačilo, pa so ob smrti zavarovanca 
ostali neizplačani, se lahko podedujejo. 

(2) Na denarne prejemke iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je 
mogoče poseči z izvršbo in v zavarovanje na tretjino, za preživninske, s sodno 
odločbo ali poravnavo ugotovljene terjatve pa na polovico pokojnine. 

Drugi del 

ZAVAROVANCI 

4. člen 

Poleg oseb, ki se obvezno zavarujejo po zveznem zakonu, so zavarovanci 
tudi osebe, ki se obvezno zavarujejo po določbah tega zakona. 

5. člen 

(1) Za zavarovance-delavce, ki se obvezno zavarujejo, se štejejo osebe, ki 
so v SR Sloveniji po končanem šolanju na obveznem praktičnem delu ali na 
prostovoljni praksi, če delajo poln delovni čas in če prejemajo nagrado za to 
delo. 

(2) Za zavarovance-delavce s polnim delovnim časom se štejejo tudi tisti, 
ki delajo manj kot poln delovni čas, pa se ta skrajšan delovni čas po veljavnih 
predpisih šteje kot poln delovni čas. 

6. člen 

(1) Obvezno se zavarujejo osebe, ki opravljajo samostojno poklicno de- 
javnost v SR Sloveniji, če opravljajo svojo dejavnost kot glavni ali edini poklic. 

(2) Skupnost sklepa z združenji oziroma z drugimi predstavniki oseb iz 
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prejšnjega odstavka pogodbe o izvajanju pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja po tem zakonu, v katerih se določijo zlasti osnove za odmerjanje pravic 
in za plačevanje prispevkov (v nadaljnjem besedilu: zavarovalna osnova), način 
prijavljanja v zavarovanje in plačevanja prispevkov ter način ugotavljanja 
lastnosti zavarovanca po prejšnjem odstavku. 

7. člen 

(1) Oseba, ki opravlja z osebnim delom kmetijsko dejavnost, pa ni obvezno 
zavarovana po kakšni drugi osnovi, se lahko zavaruje po določbah tega člena, če: 

— združi svoje delo in delovna sredstva z zadrugo, obratom za kooperacijo 
ali drugo organizacijo združenega dela in 

— dosega v proizvodnem sodelovanju najmanj tolikšen osebni dohodek, 
kot je s samoupravnim sporazumom oziroma s predpisom določen kot najnižji 
osebni dohodek delavca v združenem delu, ki še zagotavlja delavcu njegovo 
socialno varnost in stabilnost. 

(2) Izvajanje zavarovanja kmetov po prejšnjem odstavku se uredi s po- 
godbo, ki jo skleneta skupnost in zadružna zveza SR Slovenije in v kateri ure- 
dita vprašanja, določena v drugem odstavku 6. člena tega zakona. 

8. člen 

(1) Po prenehanju delovnega razmerja so zavarovani, vendar največ za eno 
leto, tudi delavci, ki jim je delovno razmerje prenehalo zato, ker zaradi tehno- 
loških ali ekonomskih razlogov njihovo delo v organizaciji ni več potrebno. 

(2) Delavci iz prejšnjega odstavka so obvezno zavarovani v času, ko so pri- 
javljeni pristojni službi za zaposlovanje, če so se prijavili v 30 dneh po pre- 
nehanju delovnega razmerja. 

(3) Služba za zaposlovanje v soglasju s pristojnim občinskim upravnim 
organom za delo v vsakem posameznem primeru ugotovi, ali gre za prenehanje 
dela po prvem odstavku tega člena. 

(4) Osebe iz prvega odstavka tega člena so zavarovane, če so bile nepo- 
sredno, preden so postale nezaposlene, vsaj eno leto neprekinjeno v delovnem 
razmerju ali 18 mesecev s prekinitvami v zadnjih dveh letih. 

(5) Prenehanje dela po končani sezonski zaposlitvi se ne šteje za prenehanje 
dela po prvem odstavku tega člena. 

9. člen 

(1) Za vse primere invalidnosti in za telesno okvaro, ne glede na njen 
vzrok, se obvezno zavarujejo osebe na mladinskih delovnih akcijah v SR 
Sloveniji, in sicer če vzrok nastane v času, ko so na taki akciji. 

(2) Izvršni svet skupščine SR Slovenije določi, za katere mladinske delovne 
akcije velja določba prejšnjega odstavka. 

10. člen 

Samo za invalidnost in telesno okvaro, ki sta posledica nesreče na delu ali 
poklicne bolezni, se zavarujejo: 

1. delavci, ki delajo manj kot polovico polnega delovnega časa; 
2. jugoslovanski državljani, ki stalno prebivajo v SR Sloveniji, ko so za- 

posleni v tujini, če niso obvezno zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja, kadar 
delajo manj kot polovico polnega delovnega časa; 
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3. tuji državljani, zaposleni v SR Sloveniji, ki delajo manj kot polovico 
polnega delovnega časa; 

4. vajenci in učenci strokovnih šol s praktičnim poukom; 
5. študenti visokih šol, fakultet, umetniških akademij in višjih šol, učenci 

strokovnih šol in učenci-otroci in mladostniki z motnjami v razvoju zavodov 
za poklicno usposabljanje oziroma profesionalno habilitacijo, ter učenci na 
posebnem osnovnošolskem šolanju oziroma specialnem šolanju v ustreznih za- 
vodih za išolanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, kadar so na 
obveznem praktičnem delu v učilnicah šol ali specialnih zavodov, ali kadar so 
na praktičnem delu pri delovnih in drugih organizacijah in pri državnih organih. 

11. člen 

(1) Osebe, ki niso zavarovanci v smislu 4. do 8. člena tega zakona, ali jim 
to varstvo ni zagotovljeno po drugih predpisih, stalno pa prebivajo na območju 
SR Slovenije, so zavarovane samo za primer invalidnosti in telesne okvare kot 
posledice nesreče, ki jih zadene: 

1. ko sodelujejo na organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri reše- 
valnih akcijah ali pri obrambi pred elementarnimi nezgodami, ali nesrečami; 

2. ko pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim uradnim 
osebam teh organov pri izpolnjevanju nalog s področja varstva z ustavo dolo- 
čenega reda, osebne varnosti občanov in varnosti premoženja, vzdrževanja 
javnega reda in .mira, preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj in odkri- 
vanja storilcev kaznivih dejanj; 

3. ko opravljajo naloge javne varnosti kot rezervni miličniki; 
4. ko opravljajo na poziv državnih organov določene javne funkcije ali 

državljanske dolžnosti; 
5. ko so kot vojni ali mirovni vojaški invalidi na poklicni rehabilitaciji pri 

praktičnih delih ali vajah; 
6. kot športnike, člane organizirane športne dejavnosti, pri organiziranih 

športnih nastopih. 
(2) Izvršni svet skupščine SR Slovenije določi, kdaj so podani pogoji iz 

1., 4. in 6. točke prejšnjega odstavka. 
(3) Določbe 1. točke prvega odstavka tega člena veljajo tudi za tuje držav- 

ljane. 
12. člen 

(1) Osebe iz 4. do 8. člena tega zakona so zavarovane za invalidnost in 
telesno okvaro kot posledico bolezni ali poškodbe izven dela — razen če na- 
stane invalidnost ali telesna okvara zaradi poškodbe pri opravljanju samostojne 
poklicne ali gospodarske dejavnosti — še tudi po prenehanju delovnega raz- 
merja oziroma izgubi lastnosti, na podlagi katere so obvezno zavarovane: 

1. dokler dobivajo nadomestilo osebnega dohodka po predpisih o zdrav- 
stvenem zavarovanju; 

2. dokler dobivajo oskrbnino ali začasno nadomestilo po predpisih o inva- 
lidskem zavarovanju; 

3. dokler prejemajo invalidsko pokojnino; 
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4. dokler so v redu prijavljene pri službi za zaposlovanje, če so se prijavile 
v 30 dneh po prenehanju delovnega razmerja oziroma izgubi lastnosti, na 
podlagi katere so obvezno zavarovane po tem zakonu; 

5. dokler so v Jugoslovanski ljudski armadi na vojaških vajah ali na od- 
služitvi vojaškega roka, če so odšle k vojakom v 30 dneh po prenehanju 
delovnega razmerja oziroma izgubi lastnosti, na podlagi katere so obvezno 
zavarovane po zakonu; 

6. dokler uživajo starostno pokojnino; 
7. dokler imajo zavarovanke, ki so prekinile delovno razmerje zaradi nege 

otroka, ki še ni star 15 let, ali starejšega otroka, ki mu je zaradi popolne in 
trajne nezmožnosti za delo potrebna tudi stalna postrežba in pomoč, ali dokler 
imajo tri otroke, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev in uživanje družinske 
pokojnine. 

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka so zavarovane, čeprav niso podane oko- 
liščine iz 1. do 7. točke prejšnjega odstavka, če ob nastanku invalidnosti oziroma 
telesne okvare izpolnjujejo pogoje pokojninske in zavarovalne dobe za prido- 
bitev pravic. 

Tretji del 

DOLOČBE O PRAVICAH 

I. poglavje 

IZRAČUN POKOJNINSKE OSNOVE IN ODMERA POKOJNINE 

13. člen 

(1) Pri izračunavanju pokojninske osnove se poleg valoriziranega popreč- 
nega mesečnega osebnega dohodka zavarovanca-delavca iz 10. člena zveznega 
zakona uporabljajo tudi korektivi, ki zagotavljajo, da je pokojnina v čimvečji 
meri odraz skupnega delovnega prispevka zavarovanca, ki ga je le-ta ustvaril 
s svojim tekočim in minulim delom, in da se upoštevajo načela družbenih 
dogovorov in samoupravnih sporazumov, s katerimi se usmerja delitev dohodka 
in osebnih dohodkov. 

(2) Za izračun pokojninske osnove se zavarovanci-delavci razvrščajo v 
skupine v skladu s predpisi o usmerjanju delitve dohodka in osebnih dohodkov 
glede na zahtevnost delovnih mest po splošnih aktih organizacij združenega 
dela. na katerih so zavarovanci delali. 

(3) Skupnost določi za vsako skupino zavarovancev-delavcev v skladu s 
predpisi o usmerjanju delitve dohodka in osebnih dohodkov za vsako leto 
najvišji osebni dohodek, ki ga je mogoče všteti v pokojninsko osnovo, in naj- 
nižji znesek, ki se šteje kot osebni dohodek za to skupino zavarovancev. Pri tem 
skupnost upošteva poprečne osebne dohodke posameznih skupin v preteklem 
letu in zaščito življenjskega minimuma zavarovancev z najnižjimi osebnimi 
dohodki. 

(4) Od pokojninske osnove, izračunane po prejšnjem odstavku, se starostna 
pokojnina odmeri po enotni lestvici, po kateri pokojnina za 40 oziroma 35 let 
pokojninske dobe znaša 85 l0/o pokojninske osnove. 

21 
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14. člen 

(1) Ko skupnost določa lestvico odstotkov za odmero pokojnine, upošteva 
polno leto pokojninske dobe in ostanek nad 6 mesecev. 

(2) Zavarovancu, ki po izpolnitvi 40 oziroma 35 let pokojninske dobe (borci 
NOV pred 9. 9. 1943 oziroma 13. 10. 1943 — 35 oziroma 30 let), ostane še naprej 
v zavarovanju, ne da bi uveljavil pravico do pokojnine, se pokojnina poveča 
za vsako leto zavarovanja po izpolnitvi navedene pokojninske dobe za odstotek, 
ki ga določi skupnost. Skupnost določi tudi najvišji odstotek povečanja. 

II. poglavje 

OBVEZNOSTI DO DELOVNIH INVALIDOV 

15. člen 

(1) Skupnost skrbi za uresničevanje pravice do poklicne rehabilitacije in 
pravice do zaposlitve delovnih invalidov na ustreznem delu, pri tem pa sodeluje 
s strokovnimi organizacijami za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, z 
organi družbenopolitičnih skupnosti, z organizacijami združenega dela in dru- 
gimi organizacijami ter službo za zaposlovanje. 

(2) Za izvajanje poklicne rehabilitacije in zaposlovanja delovnih invalidov 
sklepa skupnost z organizacijami in organi iz prejšnjega odstavka pogodbe, s 
katerimi se določijo tudi medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. 

(3) Skupnost spremlja izvajanje rehabilitacije in zaposlitve po sklenjenih 
pogodbah in v ta namen lahko zahteva ustrezna sporočila in podatke. 

16. člen 

(1) Organizacije in delodajalci morajo obdržati na delu oziroma po končani 
poklicni rehabilitaciji znova sprejeti na delo delovnega invalida, če je invalidnost 
posledica nesreče pri delu ali poklicne bolezni; če pa jte vzrok invalidnosti 
bolezen ali poškodba izven dela, so ga dolžni obdržati na delu oziroma znova 
sprejeti na delo, če je bil pri njih pred nastankom invalidnosti v delovnem 
razmerju vsaj eno leto. 

(2) Ce zaradi narave njene dejavnosti pri organizaciji ali delodajalcu ni 
delovnega mesta, na katero bi mogla razporediti takega delovnega invalida, mu 
mora organizacija oziroma' zasebni delodajalec zagotoviti zaposlitev pri drugi 
organizaciji oziroma zasebnem delodajalcu na ta način, da se z njo neposredno 
dogovori o zaposlitvi delovnega invalida, ali da z drugo organizacijo ali delo- 
dajalcem skupaj ustanovi novo organizacijo, v kateri je zagotovljena zaposlitev 
delovnim invalidom. 

(3) V spornih primerih imenuje za delo pristojni občinski upravni organ na 
predlog delovnega invalida in njegove sindikalne organizacije, službe za za- 
poslovanje ali skupnosti komisijo, ki ugotovi, ali pri delovni organizaciji, v 
kateri je bil zavarovanec-delovni invalid v delovnem razrherju, ni ustreznega 
delovnega mesta za zaposlitev takega delovnega invalida. V komisijo imenuje 
po enega predstavnika delovne organizacije, skupnosti in občinske skupščine. 
Komisija si priskrbi po potrebi strokovno mnenje zavodov, ki se ukvarjajo z 
organizacijo dela in tehnologijo proizvodnje in poslovanja, z varnostjo pri delu, 
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z rehabilitacijo invalidov in podobno. Odločitev komisije je obvezna, če se 
člani te komisije ne morejo sporazumeti, odloči svet občinske skupščine, pri- 
stojen za delo. 

17. člen 

(1) Skupnost sodeluje z drugimi zainteresiranimi organizacijami pri iz- 
vajanju preventivnih ukrepov in akcij pri odpravljanju vzrokov in posledic 
nesreč pri delu, poklicnih obolenj in nastajanja invalidnosti. 

(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka sklepa skupnost družbene 
dogovore z organizacijami združenega dela in njihovimi asociacijami, z druž- 
benopolitičnimi skupnostmi in drugimi organizacijami ter samoupravnimi inte- 
resnimi skupnostmi o programih preventivnih ukrepov, pogojih za uveljavljanje 
in napredek prevencije invalidnosti ter o medsebojnih dolžnostih in obveznosti 
v tej zvezi. 

(3) Organizacije združenega dela, interesne skupnosti in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti pa lahko sklepajo za izvajanje nalog iz prvega od- 
stavka samoupravne sporazume. 

III. poglavje 

VARSTVENI DODATEK 

18. člen 

(1) Starostni, invalidski in družinski upokojenci imajo pravico do varstve- 
nega dodatka, če odmerjena pokojnina ne dosega predpisanega mejnega zneska 
najnižjih pokojninskih prejemkov in če niti sam upokojenec niti člani njegovega 
gospodinjstva nimajo drugih dohodkov, ki bi zadoščali za preživljanje. 

(2) Osnova za odmero varstvenega dodatka je razlika med zneskom odmer- 
jene pokojnine in mejnim zneskom najnižjih pokojninskih prejemkov. 

(3) Pogoje za pridobitev pravice do varstvenega dodatka, pogoje za uži- 
vanje varstvenega dodatka, merila za odmero varstvenega dodatka in višino 
mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov določi skupnost. 

19. člen 

Pravice do varstvenega dodatka nimajo uživalci predčasne pokojnine in ne 
upokojenci-zavarovanci iz 6. in 7. člena tega zakona. 

IV. poglavje 

UŽIVANJE IN IZGUBA PRAVIC 

20. člen 

(1) Zavarovani osebi gre na njeno zahtevo pravica od dneva, ko so izpol- 
njeni predpisani pogoji za pridobitev pravice, če ni s tem zakonom ali statutom 
skupnosti izrecno drugače določeno. 

(2) Pokojnina se izplačuje zavarovancu, ki je ob vložitvi zahteve v delovnem 
razmerju ali opravlja kakšno dejavnost, na podlagi katere je zavarovan, od 
prvega naslednjega dne po prenehanju delovnega razmerja ali opravljanja 
dejavnosti. 

21» 
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(3) Zavarovancu, ki ob vložitvi zahteve ni več v delovnem razmerju oziroma 
ne opravlja dejavnosti, na podlagi katere je zavarovan, se pokojnina izplačuje 
od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in še za šest mesecev 
nazaj; ne izplača pa se tisti čas, ko je bil v tem obdobju v delovnem razmerju 
oziroma je opravljal dejavnost, na podlagi katere je bil zavarovan. 

21. člen 

Ce je zavarovanec po izdaji odločbe o pravici do starostne pokojnine še 
naprej v delovnem razmerju oziroma še naprej opravlja dejavnost, na podlagi 
katere je zavarovan, in se zaradi tega ne izplačuje pokojnina, lahko zahteva, 
da se mu čas takšnega delovnega razmerja oziroma takšna dejavnost upošteva 
za odstotno povečanje že priznane pokojnine, lahko pa zahteva tudi, da se mu 
čas takšnega zavarovanja in dohodek, dosežen v tem času, upoštevata za novo 
odmero pokojnine. Z odločbo, izdano po novi zahtevi, se razveljavi prejšnja 
neizvršena odločba. 

22. člen 

(1) Upokojencu, ki je uveljavil starostno pokojnino pred dopolnitvijo po- 
kojninske dobe 40 let (moški) oziroma 35 let (ženska) in je znova stopil v 
delovno razmerje, v katerem dela polovico ali več kot polovico polnega delov- 
nega časa, ali je začel opravljati dejavnost, na podlagi katere je zavarovan, 
se za ta čas ne izplačuje pokojnina; ta čas zavarovanja pa se mu šteje za 
odstotno povečanje že uveljavljene pokojnine ali za novo odmero. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena ukvarjanje s samostojno umetniško 
dejavnostjo po uveljavitvi pravice do pokojnine ne vpliva na njeno izplačevanje, 
vendar pa se ta čas ne všteva v zavarovalno dobo za povečanje oziroma novo 
odmero pokojnine. 

(3) Družinskemu članu, ki je uveljavil pravico do družinske pokojnine, se 
pokojnina ne izplačuje, dokler je v delovnem razmerju in dela polovico ali več 
kot polovico polnega delovnega časa ali opravlja dejavnost, na podlagi katere 
je zavarovan. 

23. člen 

(1) Upokojencu, ki je uveljavil starostno pokojnino s pokojninsko dobo 40 
let (moški) oziroma 35 let (ženska), pa je ponovno stopil v delovno razmerje, 
začel opravljati samostojno dejavnost ali začel delo na podlagi pogodbe o delu 
oziroma avtorske pogodbe, se pokojnina izplačuje nezmanjšana, če njegova 
pokojnina in dodatni dohodek skupaj ne presegata dvojnega zneska poprečnega 
osebnega dohodka vseh zaposlenih iz prejšnjega leta v SR Sloveniji. Če prese- 
gata to mejo, se za ta čas izplačuje le del pokojnine, ki je odvisen od višine 
skupnega dohodka upokojenca. Del pokojnine, ki se izplačuje po tem odstavku, 
se izračuna po lestvici, ki jo določi skupnost v rastočem odstotku, vendar tako, 
da se pri skupnem dohodku upokojenca, ki dosega štirikratni poprečni osebni 
dohodek zaposlenih v preteklem letu, zmanjša pokojnina največ za 50 ®/o po- 
kojnine. 

(2) Ce skupni dohodek upokojenca presega štirikratni poprečni osebni 
dohodek zaposlenih v preteklem letu, se pokojnina zmanjša še za znesek, ki 
presega štirikratni poprečni osebni dohodek. 

(3) Določbe prvega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za upokojenca, 
ki je uveljavil starostno pokojnino kot borec NOV pred 9. 9. 1943 oziroma 
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13. 10. 1943 s pokojninsko dobo 35 oziroma 30 let in tudi za upokojenca, ki je 
uveljavil starostno pokojnino pred dopolnitvijo pokojninske dobe 40 oziroma 
35 let in za uživalca družinske pokojnine, če se zaposli ta z manj kot polovico 
delovnega časa oziroma, če opravlja to delo na podlagi pogodbe o delu ali 
avtorske pogodbe. 

(4) Ce je s pogodbo o delu oziroma z avtorsko pogodbo določen enkratni 
znesek, se ta deli s številom mesecev, kolikor delo traja. 

24. člen 

Starostnemu upokojencu, ki je uveljavil pokojnino s pokojninsko dobo 
40 let (moški) oziroma 35 let (ženska) in se je ponovno zaposlil ali začel oprav- 
ljati samostojno dejavnost, ne oživi svojstvo zavarovanca iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, razen za nesrečo pri delu in poklicno bolezen. 

25. člen 

(1) Ce invalidski upokojenec znova stopi v delovno razmerje in dela polo- 
vico ali več kot polovico polnega delovnega časa ali začne opravljati dejavnost, 
na podlagi katere je obvezno zavarovan, se mu med tako zaposlitvijo oziroma 
med opravljanjem take dejavnosti invalidska pokojnina ne izplačuje. 

(2) Ce invalidski upokojenec znova stopi v delovno razmerje, v katerem 
dela manj kot polovico polnega delovnega časa, ali začne delati na podlagi 
pogodbe o delu ali avtorske pogodbe, se zanj uporabijo določbe 23. člena tega 
zakona. 

26. člen 

(1) S sklenitvijo zakona izgubijo pravico do družinske pokojnine: 
1. vdova, ki še ni stara 45 let, razen če je to pravico pridobila ali obdržala 

zaradi popolne nezmožnosti za delo; 
2. otroci, ne glede na tO', ali so sklenili zakon pred smrtjo zavarovanca 

oziroma uživalca pravice ali po smrti, razen otrok, ki so to pravico pridobili ali 
obdržali zaradi popolne in trajne nezmožnosti za delo oziroma, če sta oba 
zakonca redna študenta. 

(2) Vdovi, ki je s sklenitvijo novega zakona izgubila pravico do družinske 
pokojnine, po možu iz novega zakona pa družinske pokojnine ni pridobila, 
oživi pravica do prejšnje družinske pokojnine: 

1. če so po prenehanju novega zakona še otroci iz prvega zakona, ki uživajo 
družinsko pokojnino; 

2. če so izpolnjeni pogoji, ob katerih ima vdova glede na svojo starost 
oziroma število otrok pravico do družinske pokojnine. 

27. člen 

Pri uveljavitvi pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki gre 
zavarovancu na podlagi pokojninske dobe, za katero bi moral sam plačati 
prispevek, se upošteva le pokojninska doba, za katero je plačan prispevek. 

28. člen 

(1) Ob zavarovančevi smrti pridobi pravico do družinske pokojnine brat in 
sestra ter otrok brez staršev, ki jih je zavarovanec preživljal. 
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(2) Skupnost določi natančnejše pogoje, kdaj se šteje, da zavarovanec pre- 
življa družinske člane iz prejšnjega odstavka. 

29. člen 

(1) Zavarovancu gredo pravice iz invalidskega zavarovanja od dneva, ko 
je postal invalid, oziroma od dneva, ko je nastala telesna okvara, če ni izrecno 
drugače določeno. 

(2) Zavarovancu, ki ni več v delovnem razmerju oziroma ne opravlja več 
dejavnosti, na podlagi katere je zavarovan, invalidnost oziroma telesna okvara 
pa je obstajala še pred vložitvijo zahteve, gre pokojnina oziroma invalidnina 
od dneva, ko je nastala invalidnost oziroma telesna okvara, vendar največ do 
prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in še za šest mesecev nazaj; 
drugi prejemki gredo od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve, če 
ni izrecno drugače določeno. 

(3) Zavarovancu, ki mu je bil po dnevu, od katerega ima pravico do in- 
validske pokojnine, izplačan osebni dohodek ali nadomestilo osebnega dohodka 
po predpisih o zdravstvenem zavarovanju, se izplačuje pokojnina od prvega 
naslednjega dne po dnevu, s katerim se mu je nehal izplačevati osebni dohodek 
oziroma nadomestilo osebnega dohodka. 

30. člen 

(1) Pravico do invalidnine imajo zavarovanci ne glede na to, 
povzroča invalidnost ali ne. 

(2) Pravico do invalidnine pridobi zavarovanec ne glede na to, 
in uživa morda kakšno drugo pravico po tem zakonu. 

31. člen 

(1) Na podlagi invalidnosti ali telesne okvare pridobljene pravice trajajo, 
dokler traja stanje invalidnosti in preostale delovne zmožnosti oziroma dokler 
je podana stopnja telesne okvare, po kateri je bila priznana pravica. 

(2) Ce nastanejo v stanju invalidnosti in preostale delovne zmožnosti ozi- 
roma v stopnji telesne okvare spremembe, zaradi katerih se določena pravica 
izgubi ali spremeni ali zaradi katerih so izpolnjeni pogoji za pridobitev kakšne 
druge pravice, se pravica izgubi ali spremeni oziroma se nova pravica pridobi 
od prvega dneva naslednjega meseca po nastanku spremembe. 

32. člen 

(1) Upokojencu oziroma delovnemu invalidu, ki se kot tuj državljan za 
stalno izseli v tujino, se izplačuje pokojnina ali invalidnina v tujini, če je z 
zadevno državo sklenjen sporazum o plačevanji! pokojnin v tujini ali če zadevna 
država priznava takšno pravico jugoslovanskim državljanom. 

(2) Uživalcu pravic — našemu državljanu, ki se izseli, se pokojnina iz- 
plačuje v tujino po odobritvi skupnosti. 

33. člen 

Ce ni v mednarodnih pogodbah drugače določeno, nimajo pravice do var- 
stvenega dodatka po tem zakonu: 

ali okvara 

ali pridobi 
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1. upokojenci, katerim se pokojnina izplačuje v tujini; 
2. upokojenci, katerim se ne izplačuje pokojnina v tujino, ves čas, dokler 

prebivajo v tujini, če traja njihovo prebivanje v tujini dalj kot šest mesecev. 

34. člen 

Zavarovanec ne more pridobiti, delovni invalid pa izgubiti pridobljeno 
pravico, če je vedoma povzročil invalidnost ali telesno okvaro z namenom, da bi 
prišel do pravic po tem zakonu. 

35. člen 

(1) Pokojnina se odmerja v mesečnem znesku in izplačuje vsak mesec 
naprej. 

(2) Zapadli mesečni zneski pokojnine, ki niso mogli biti izplačani zaradi 
okoliščin, katere je povzročil upokojenec, se izplačajo pozneje največ za tri 
leta nazaj, računano od dneva, ko po prenehanju takih okoliščin upokojenec 
vloži zahtevo za izplačilo. 

36. člen 

(1) Uživalec pravic mora naznaniti skupnosti vsako spremembo o osebnostih 
in dejanskih okoliščinah oziroma vsako zaposlitev ali opravljanje dela, ki vpliva 
na pravico, njen obseg ali izplačevanje pokojnine. 

(2) Prijavo po prejšnjem odstavku mora uživalec vložiti v osmih dneh od 
dneva, ko nastane sprememba. 

(3) Organizacija in delodajalec sta dolžna prijaviti skupnosti v roku osmih 
dni vsako zaposlitev oziroma sklenitev pogodbe oziroma avtorske pogodbe, 
sklenjene z uživalcem pokojnine. 

Četrti del 

DOLOČBE O PRAVICAH BORCEV NOV 

37. člen 

Določbe 35. člena zveznega zakona veljajo tudi za osebe, ki so pridobile 
jugoslovansko državljanstvo z naturalizacijo. 

38. člen 

(1) Pri odmeri pokojnine za borce NOV pred 9. 9. 1943 se vzame najmanj 
pokojninska osnova, ki ustreza poprečju osebnih dohodkov v Jugoslaviji, po- 
večanemu za razliko do poprečnega osebnega dohodka v SR Sloveniji v zadnjem 
letu pred letom, v katerem se uveljavlja pokojnina. 

(2) Kot najnižja pokojninska osnova, po kateri se vsako leto usklajujejo 
pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943, se vzame poprečje osebnih dohodkov 
delavcev v Jugoslaviji v prejšnjem letu, povečano za razliko do poprečnega 
osebnega dohodka v SR Sloveniji v prejšnjem letu. 
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Peti del 

POKOJNINSKA DOBA 

39. člen 

Poleg zavarovalne dobe, ki se računa po določbah zveznega zakona, se 
upošteva tudi doba, ki je določena z določbami tega zakona. 

40. člen 

V zavarovalno dobo se všteva tudi čas, ki ga je zavarovanec med trajanjem 
dela prebil: 

1. na neplačanem izrednem dopustu do 30 dni v posameznem koledarskem 
letu; 

2. v preiskovalnem zaporu, ki je trajal do 30 dni, če je bil obsojen; 
3. na prestajanju zaporne kazni, ki ni daljša od 30 dni. 

41. člen 

(1) Oseba, ki je bila neopravičeno obsojena in je bilo to dejstvo v poz- 
nejšem postopku pravnomočno ugotovljeno, prostostna kazen pa se je deloma ali 
v celoti izvršila, in oseba, ki ji je bila brez podlage vzeta prostot, lahko v po- 
stopku za priznanje odškodnine uveljavlja kot nadomestno obliko odškodnine, 
naj se ji čas prestajanja prostotne kazni oziroma čas brez podlage odvzete 
prostosti in čas brezposelnosti po odpustu s prestajanja kazni, ki je v zvezi z 
neopravičeno obsodbo in ni nastala po krivdi oškodovanca, všteva v zavaro- 
valno dobo. 

(2) Za vsak primer iz prejšnjega odstavka SR Slovenija plača skupnosti 
prispevek v višini, ki ustreza všteti zavarovalni dobi. 

42. člen 

V pokojninsko dobo se zavarovancem-delavcem všteva tudi čas opravljanja 
samostojne dejavnosti, za katere je bila sklenjena pogodba o izvajanju pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja samostojnih obrtnikov in samostojnih 
gostincev, pred vključitvijo v organizacijo združenega dela, če za kritje obvez- 
nosti, nastalih s tem vštevanjem, plačajo prispevek v obsegu in na način, kot 
ga določi skupnost. 

43. člen 

(1) Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, gospodarska zbornica SRS, 
izvršni svet skupščine SRS in skupnost pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja sklenejo družbeni dogovor, s katerim se dogovorijo o ukrepih in dejavnosti 
v zvezi z delovnimi mesti, na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem. 

(2) Z družbenim dogovorom se opredelijo kriteriji in osnove postopka za 
določanje takih delovnih mest, osnove za sklenitev dogovorov o načinu in rokih 
za odpravljanje posebne težavnosti in škodljivosti za zdravje ter o kriterijih, 
s katerimi se ugotovi, katere organizacije v celoti plačujejo večje stroške in 
katere organizacije prispevajo le del stroškov, nastalih zaradi povečanja zava- 
rovalne dobe in zaradi znižanja starostnih mej za pridobitev pravice. 
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(3) Z družbenim dogovorom se dogovorijo tudi o svojih nalogah v zvezi 
— z obveznim strokovnim usposabljanjem delavcev na takih delovnih me- 

stih za dodatni poklic, 
— z načinom občasnega premeščanja delavcev s takih delovnih mest, 
— s prepovedjo nadurnega dela delavcev, 
— z dolžino delovnega časa, 
— z dnevno, tedensko in letno rekreacijo delavcev, 
— s stalno ali občasno revizijo beneficiranih delovnih mest. 

44. člen 

(1) Preden skupnost določi, na katerih delovnih mestih se šteje zavarovalna 
doba s povečanjem, si mora priskrbeti strokovno mnenje ustreznih strokovnih 
zavodov in organizacij o težavnosti in škodljivosti dela na teh delovnih mestih, 
o možnostih uvedbe varstvenih ukrepov za zmanjševanje škodljivih vplivov in 
rokih, v katerih je možno te ukrepe izvesti ter omejiti ali odpraviti posebno 
težavnost in škodljivost delovnih mest. 

(2) Skupnost si je dolžna pred odločanjem priskrbeti mnenje republiškega 
sveta Zveze sindikatov SR Slovenije, gospodarske zbornice SR Slovenije in 
republiškega sekretariata za delo. 

45. člen 

Izvršni svet določi na predlog republiškega sekretarja za notranje zadeve 
oziroma republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo, katerim po- 
oblaščenim uradnim osebam službe javne in državne varnosti oziroma katerim 
delavcem na določenih dolžnostih v kazenskih poboljševalnih zavodih se šteje 
zavarovalna doba s povečanjem. 

Sesti del 

FINANCIRANJE 

I. poglavje 

NAČELA O FINANCIRANJU 

46. člen 

(1) Sredstva, potrebna za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja, zagotavljajo: 

1. zavarovanci — s prispevkom iz osebnega dohodka; 
2. osebe, ki opravljajo dejavnost s samostojnim osebnim delom, in druge 

osebe za delavce, ki so pri njih zaposleni (v nadaljnjem besedilu: delodajalci) 
— iz svojih sredstev; 

3. temeljne in druge organizacije združenega dela, državni organi, zadruge, 
družbene in druge organizacije (v nadaljnjem besedilu: organizacije) — za 
namene, ki so določeni v skladu z zakonom. 

(2) Sredstva, potrebna za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prispevajo 
tudi družbenopolitične skupnosti skladno z zakonom. 
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47. člen 

Financiranje temelji na načelu vzajemnosti in solidarnosti zavarovancev pri 
zagotavljanju sredstev in na načelu sorazmernosti prispevka z osebnim dohod- 
kom oziroma ekonomsko močjo zavarovancev, ki ne prejemajo osebnega do- 
hodka. 

48. člen 

Obveznosti organizacij združenega dela in drugih s tem zakonom določenih 
organizacij izvirajo iz pravic, priznanih določenim skupinam zavarovancev, iz 
minulega dela upokojencev in iz vštevanja zavarovalne dobe s povečanjem ter 
iz obveznosti za primer nesreče na delu in poklicne bolezni. 

49. člen 

Sredstva za financiranje zagotavljajo: 
1. zavarovanci, ki prejemajo osebni dohodek — s prispevkom iz osebnega 

dohodka; 
2. zavarovanci, ki ne prejemajo osebnega dohodka — s prispevkom iz 

lastnih sredstev; 
3. organizacije -— s prispevkom za zavarovalno dobo s povečanjem; 
4. organizacije — s prispevkom za posebne primere zavarovanja; 
5. organizacije in delodajalci — s prispevkom iz minulega dela; 
6. organizacije — s prispevkom za začasno nezaposlene delavce; 
7. organizacije in delodajalci — s prispevkom za primer nesreče na delu 

in poklicne bolezni; 
8. federacija za večje pravice nekaterih skupin zavarovancev; 
9. SR Slovenija za pravice, ki jih daje borcem NOV in drugim skupinam 

zavarovancev pod ugodnejšimi pogoji ter za druge obveznosti, ki jih republika 
prevzema s tem ali drugim zakonom; 

10. občine v primerih, ki jih določa zakon ali odlok občinske skupščine. 

50. člen 

(1) Skupnost v mejah in na podlagi družbenega dogovora in v skladu z 
zakonom samostojno določa stopnje prispevkov. 

(2) Skupnost v soglasju z republiškim sekretariatom za finance s posebnim 
pravilnikom določi način obračunavanja in plačevanja prispevkov. 

51. člen 

(1) Prispevek za zavarovalno dobo s povečanjem je namenjen za kritje 
večjih obveznosti skupnosti, ki nastajajo zaradi vštevanja zavarovalne dobe s 
povečanjem in zaradi znižanja starostne meje. 

(2) Prispevek iz minulega dela je namenjen predvsem za usklajevanje 
pokojnin po gibanju osebnih dohodkov aktivnih zavarovancev, za odpravljanje 
razlik med poprej in pozneje odmerjenimi pokojninami in za dopolnjevanje 
varnostne rezerve. 

(3) Prispevek za primer nesreče na delu in poklicne bolezni je namenjen 
za kritje stroškov, nastalih zaradi priznanja pravic iz teh zavarovalnih primerov. 



Priloge 331 

II. poglavje 

PRISPEVKI IN POVRAjCILA 

1. Prispevek zavarovancev 

52. člen 

Prispevek zavarovancev se plačuje in obračunava v določenem odstotku od 
osnove. Za posamezne skupine zavarovancev lahko skupnost določi prispevek 
v stalnem znesku. 

53. člen 

(1) Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevka zavarovancev: 
1. ki prejemajo osebni dohodek, je njihov osebni dohodek; 
2. ki ne prejemajo osebnega dohodka, je zavarovalna osnova. 
(2) Za posamezne skupine zavarovancev skupnost lahko določi minimalno 

zavarovalno osnovo. 
54. člen 

(1) Prispevek zavarovancev obračunavajo in plačujejo (v nadaljnjem bese- 
dilu: zavezanci prispevka): 

1. za zavarovance, ki prejemajo osebni dohodek — organizacije in delo- 
dajalci; 

2. za zavarovance, ki ne prejemajo osebnega dohodka — zavezanci, do- 
ločeni s pogodbami o izvajanju zavarovanja; 

3. sami zavarovanci: 
— prispevek za podaljšano zavarovanje, 
— v primerih, ko zavezanec prispevka ni določen po prejšnjih točkah. 

2. Prispevek za zavarovalno dobo s povečanjem 

55. člen 

Prispevek za zavarovalno dobo s povečanjem plačujejo organizacije iz 
poslovnih stroškov za delavce na delovnih mestih, za katera je določeno, da se 
delavcem čas takega dela všteva v zavarovalno dobo s povečanjem. 

3. Prispevek za začasno nezaposlene delavce 

56. člen 

(1) Prispevek za začasno nezaposlene delavce (8. člen) plačujejo organi- 
zacije iz svojih sredstev. 

(2) Ce organizacija, ki je zavezanec za prispevek za začasno nezaposlene 
delavce, preneha z delom, plačuje ta prispevek za njene delavce služba za 
zaposlovanje. 

4. Prispevek iz minulega dela 

57. člen 

Zavezance prispevka iz minulega dela, osnove za odmero in način obraču- 
navanja in plačevanja tega prispevka se določi s posebnim zakonom. 



332 Priloge 

5. Prispevek za primer nesreče na delu in poklicne bolezni 

58. člen 

_ Prispevek za primer nesreče na delu in poklicne bolezni (7. točka 49. člena) 
plačujejo organizacije in delodajalci in sicer organizacije iz poslovnih stroškov, 
delodajalci pa iz svojih sredstev za pri njih zaposlene delavce in zase, če so 
zavarovani kot osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost, ter zavarovanci, ki 
sami plačujejo prispevke. 

6. Prispevek za posebne primere zavarovanja 

59. člen 
Prispevek za posebne primere zavarovanja (4. točka 49. člena) plačujejo: 
1. za osebe iz 9. člena in iz 1. do 4. točke 11. člena tega zakona — orga- 

nizator akcije oziroma javnega dela; 
2. za osebe iz 4. in 5. točke 10. člena tega zakona — strokovne šole s 

praktičnim poukom in šole, kadar so te osebe na praktičnem pouku v šolskih 
učilnicah ali delavnicah oziroma delovne in druge organizacije in državni organi, 
kadar so te osebe pri njih na delu; 

3. za osebe iz 5. točke 11. člena tega zakona — organizacija, pri kateri je 
invalid na praktičnem delu ali vajah. 

7. Povračila družbenopolitičnih skupnosti 

60. člen 
(1) SR Slovenija prispeva sredstva za obveznosti skupnosti, ki nastajajo 

s priznavanjem in odmerjanjem pokojnin pod ugodnejšimi pogoji, ki jih dolo- 
čajo republiški predpisi. 

(2) Ta prispevek je razlika med dajatvijo, priznano in odmerjeno po sploš- 
nih predpisih, ter dajatvijo, priznano in odmerjeno po posebnih oziroma ugod- 
nejših pogojih; v to razliko se vštevajo tudi vsi prispevki od teh dajatev in 
sorazmerni del stroškov odmere in izplačevanja dajatev. 

(3) Izvršni svet skupščine SR Slovenije in skupnost skleneta pogodbo, v 
kateri se ugotovi obveznost SR Slovenije iz tega naslova ter način in rok 
izpolnitve teh obveznosti. Pogodba se sklene za naslednje leto ali za več let 
naprej. 

61. člen 
(1) Skupnost opravlja naloge v zvezi z uveljavljanjem pravic, ki jih občin- 

ske skupščine s svojimi odloki zagotove osebam, ki niso zavarovane po tem 
zakonu ali po statutu skupnosti, če se tako odloči občinska skupščina; pri tem 
občinske skupščine zagotove sredstva za kritje stroškov teh pravic. 

(2) Skupnost in občinska skupščina se sporazumeta o izvajanju teh nalog, 
o višini prispevka, ki ga mora zagotoviti občinska skupščina, in o načinu pla- 
čevanja tega prispevka. 
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III. poglavje 

DOSPELOST, IZTERJAVA IN ZASTARANJE PRISPEVKOV 

62. člen 

(1) Prispevki zapadejo v plačilo: 
1. za zavarovance, ki prejemajo osebni dohodek — na dan, ko se dvignejo 

sredstva za osebne dohodke; 
2. za vse druge zavezance prispevka — zadnji dan v mesecu za nazaj. 
(2) Prispevki se plačujejo po stopnjah, veljavnih na dan zapadlosti. 

63. člen 

Zavezanec prispevka, ki ne plača prispevka ob zapadlosti, mora plačati 
kazenske obresti po obrestni meri 0,1 '%> na dan. 

64. člen 

(1) Zavezancu prispevka, ki ne plača zapadlih prispevkov v predpisanem 
roku ali ne plača vseh prispevkov, izda skupnost plačilni nalog, da mora v 
osmih dneh od vročitve vplačati zapadle prispevke z zamudnimi obrestmi. 

(2) Zavezanec ima proti plačilnemu nalogu pravico ugovora v osmih dneh; 
ugovor se vloži pri skupnosti. 

(3) Ce je ugovor vložen pravočasno, skupnost lahko uveljavlja svojo ter- 
jatev samo s tožbo pri pristojnem sodišču. 

(4) Plačilni nalog, zoper katerega zavezanec ni pravočasno ugovarjal, po- 
stane izvršilni naslov. 

65. člen 

(1) Služba družbenega knjigovodstva oziroma banka na zahtevo skupnosti 
na podlagi izvršljivega plačilnega naloga skupnosti ali sodišča oziroma na 
podlagi izvršljive odločbe sodišča izterja neplačane prispevke z zamudnimi 
obrestmi tako, da prenese znesek z računa zavezanca prispevka na račun 
skupnosti. 

(2) Ce prispevek ni mogoče izterjati na način iz prejšnjega odstavka, se 
na zahtevo skupnosti izterjajo po predpisih o prisilni izterjavi davkov občanov. 

66. člen 

(1) Terjatev prispevkov zastara v petih letih, računano od konca leta, v 
katerem so prispevki dospeli v plačilo. 

(2) Zastaranje ustavi vsako dejanje skupnosti, ki ima namen, da se ugotovi 
obveznost plačila prispevkov ali namen izterjave, in je na predpisan način na- 
znanjeno zavarovancu. Po vsaki ustavitvi zastaranja začne teči nov petletni 
zastaralni rok. Terjatev pa je v vsakem primeru zastarana, ko preteče deset let 
od dneva, ko je zastaranje začelo prvič teči. 

67. člen 

Služba skupnosti ima pravico pregledovati knjige in evidence pri organi- 
zacijah in delodajalcih zaradi kontrole pravilnosti obračunavanja in plačevanja 
prispevkov ter zaradi uveljavljanja pravic zavarovancev. 
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Sedmi del 

POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC 

I. poglavje 

POSTOPEK PRI SKUPNOSTI 

68. člen 

(1) Pravico do pokojninskega in invalidskega zavarovanja lahko uveljavi 
oseba, ki ima lastnost zavarovanca po tem zakonu. 

(2) Lastnost zavarovanca ugotavlja na podlagi prijave o zavarovanju, vlo- 
žene po predpisih o evidenci pokojninskega in invalidskega zavarovanja: 

1. organ, ki ga določi skupnost ali 
2. organ, ki je za to pooblaščen po pogodbi (2. odstavek 6. člena in drugi 

odstavek 7. člena). 
(3) Tisti, za katerega organizacija ali delodajalec ne vloži prijave o zava- 

rovanju, ker je mnenja, da ni zavarovanec, lahko zahteva, naj mu organ iz 
prejšnjega odstavka izda odločbo, s katero mu prizna lastnost zavarovanca. 

69. člen 

(1) Ce organ iz 68. člena tega zakona osebi, za katero je vložena prijava 
oziroma, ki zahteva priznanje lastnosti zavarovanca, odreče lastnost zavaro- 
vanca ali ji to lastnost prizna na kakšni drugi podlagi, ji izda o tem pismeno 
odločbo, in to čimprej, najkasneje pa v dveh mesecih po vložitvi prijave. 

(2) Ce organ v roku iz prejšnjega odstavka ne izda odločbe, s katero odreče 
lastnost zavarovanca, se šteje, da je osebi priznana lastnost zavarovanca, dokler 
o tem ni izdana dokončna odločba. Ce je poteklo 5 let od dneva vložene prijave 
oziroma zahteve, se lastnost zavarovanca ne more odreči za nazaj. 

(3) Zoper odločbo organa po prejšnjem odstavku je dovoljena pritožba na 
organ skupnosti, ki je po statutu skupnosti pristojen za reševanje pritožb. 
Njegova odločba je dokončna. 

70. člen 

(1) Organ skupnosti druge stopnje odloča o pritožbah, opravlja revizijo 
odločb prve stopnje ter odloča o pravicah zavarovancev, ki se uveljavljajo na 
podlagi mednarodnih pogodb. 

(2) Pritožba in revizija ne zadržita izvršitve odločbe. 

71. člen 

Dokončna odločba se sme spremeniti z novo odločbo: 
1. če se zve za dejstva, ki vplivajo na pravico stranke, ta dejstva pa so 

nastala po izdaji odločbe; 
2. če je bilo v kakšnem pravnem vprašanju kasneje zavzeto stališče, ki je 

ugodneje za stranko; 
3. če je bilo š prvo odločbo prekršen materialni zakon v škodo stranke. 

72. člen 

Obstoj invalidnosti in telesne okvare ugotovi skupnost po izvidu in mnenju, 
ki ju dobi od invalidske komisije. 
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73. člen 

(1) Invalidska komisija da v postopku na prvi stopnji svoj izvid in mnenje 
na podlagi neposrednega pregleda zavarovanca oziroma delovnega invalida in 
na podlagi medicinske ter druge dokumentacije o dejstvih, ki vplivajo na 
ugotovitev invalidnosti in preostale delovne zmožnosti, nevarnosti za invalidnost, 
telesne okvare ali potrebe po pomoči in postrežbi drugega. 

(2) V postopku na drugi stopnji da invalidska komisija izvid in mnenje 
praviloma na podlagi dokumentacije, ki je bila zbrana na prvi stopnji, če 
pozna, da je to potrebno, pa tudi na podlagi neposrednega pregleda zavarovanca 
oziroma delovnega invalida. Ce komisija spozna, da so dokumentacija, izvidi 
in mnenje invalidske komisije v postopku na prvi stopnji nepopolni, jih lahko 
dopolni neposredno ali pa po invalidski komisiji, ki je dala izvid in mnenje 
v postopku na prvi stopnji. 

(3) Invalidske komisije dajejo mnenja in izvide tudi, kadar je treba za 
odločbo o pravici iz pokojninskega zavarovanja ugotoviti nezmožnost za samo- 
stojno življenje in delo ter nezmožnost za delo. 

74. člen 

(1) Postopek za uveljavitev pravic iz pokojninskega zavarovanja se začne 
na zahtevo zavarovane osebe. 

(2) Postopek za uveljavitev pravic iz invalidskega zavarovanja se začne na 
zahtevo zavarovanca, ali na podlagi mnenja zdravnika, ki je zavarovanca zdravil, 
oziroma mnenja zdravniške komisije o zavarovančevem zdravstvenem stanju in 
njegovi delovni zmožnosti. 

75. člen 

(1) Skupnost mora izdati odločbo o pravici iz pokojninskega oziroma inva- 
lidskega zavarovanja v roku 60 dni od dneva sprejete zahteve. V zadevah 
invalidskega zavarovanja teče rok 60 dni od dneva, ko je pristojni zdravnik 
dal mnenje o zavarovančevem zdravstvenem stanju in o njegovi delovni zmož- 
nosti. 

(2) Kadar iz objektivnih razlogov ni mogoče izdati odločbe v roku iz 
prejšnjega odstavka, mora skupnost, ki vodi postopek, zavarovano osebo ob- 
vestiti o vzroku, zaradi katerega ni mogoče izdati odločbe, in o roku, v katerem 
bo o zadevi odločeno. 

(3) Odločba, izdana v postopku o stvareh iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, se vroči zavarovani osebi, ki je dala pobudo za uvedbo postopka, 
odločba, izdana v postopku o stvareh iz invalidskega zavarovanja, pa se vroči 
tudi organizaciji oziroma delodajalcu, pri kateri je zavarovanec v delovnem 
razmerju. 

76. člen 

Odločba o priznanju pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
se začne izvrševati takoj, ko je izdana, če ni v tem zakonu za posamezne pri- 
mere izrecno drugače določeno. 

77. člen 

(1) Odločba, s katero se priznajo pravice iz invalidskega zavarovanja na 
podlagi ugotovljene invalidnosti, se začne izvrševati po preteku roka za pritožbo, 
če ni v tem zakonu drugače določeno. 
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(2) Revizija ne zadrži izvršitve odločbe. 
(3) Pritožba, s katero se izpodbija ugotovitev invalidnosti in preostale de- 

lovne zmožnosti, zadrži izvršitev odločbe, razen če gre invalidu na podlagi 
ugotovljene kategorije invalidnosti invalidska pokojnina. 

(4) Pritožba, s katero se ne izpodbija ugotovitev invalidnosti in preostale 
delovne zmožnosti, ne zadrži izvršitve odločbe. 

78. člen 

(1) Odločba, s katero je priznana pravica do poklicne rehabilitacije, se 
izvršuje glede oskrbnine takoj, glede poklicne rehabilitacije pa šele, ko postane 
dokončna v upravnem postopku. 

(2) Za neposredno napotitev invalida na poklicno rehabilitacijo se izda 
posebna odločba o izvršitvi odločbe iz prvega odstavka tega člena. V dispozitivu 
te odločbe mora biti določeno: organizacija, v kateri bo invalid na rehabilitaciji, 
poklic za katerega naj se usposobi, začetek in trajanje poklicne rehabilitacije 
ter pravice, ki gredo invalidu v zvezi s pravico do poklicne rehabilitacije po tej 
odločbi. Pritožba zoper to odločbo začasno ustavi izvrševanje odločbe o pravici 
do poklicne rehabilitacije glede izplačevanja oskrbnine, razen v primeru, kadar 
delovni invalid v določenem roku nastopi rehabilitacijo. 

(3) Po končani poklicni rehabilitaciji se mora odločba o pravici delovnega 
invalida do zaposlitve na delu, za katero se je s poklicno rehabilitacijo uspo- 
sobil, in o začasnem nadomestilu v zvezi s to pravico. 

79. člen 

(1) Odločbo, s katero je priznana pravica do zaposlitve na ustreznem delu, 
začne glede začasnega nadomestila takoj izvrševati pristojni organ skupnosti, 
glede napotitve na ustrezno delo pa ko postane odločba dokončna. 

(2) O neposredni napotitvi delovnega invalida na ustrezno zaposlitev izda 
skupnost posebno odločbo. Dispozitiv te odločbe vsebuje organizacijo oziroma 
delodajalcu, pri katerem je invalidu preskrbljena zaposlitev, delovno mesto, 
na katerem naj dela, in delovni čas. 

80. člen 

(1) Odločbo, s katero se na prvi stopnji priznava ali določa kakšna pravica 
iz pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, je treba predložiti v revi- 
zijo, ki jo opravi organ druge stopnje skupnosti. 

(2) Odločba o priznanju pravice do pokojnine po mednarodni pogodbi se ne 
predloži v revizijo. 

(3) Če je zoper odločbo prve stopnje vložena pritožba, se odloči o reviziji in 
pritožbi z isto odločbo. 

(4) Ce revizija odločbe, ki je postala dokončna, ker zoper njo ni bila vložena 
pritožba, ni opravljena v treh mesecih od dneva, ko preteče rok za pritožbo, se 
šteje, da je revizija opravljena in odločba potrjena. 

81. člen 

(1) V reviziji se lahko izreče, da se odločba prve stopnje potrdi, da se 
spremeni, odpravi ali razveljavi. 

(2) Ce je bila odločba prve stopnje v reviziji odpravljena ali razveljavljena, 
se izda nova odločba prve stopnje. 
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(3) Novo odločbo prve stopnje je treba predložiti v revizijo; v njej pa se 
preizkusi samo, ali je nova odločba v skladu z razlogi, zaradi katerih je bila 
prejšnja odločba odpravljena ali razveljavljena. 

82. člen 

(1) V reviziji se lahko preizkuša tudi pravilnost izvidov in mnenje, ki jih je 
dala invalidska komisija prve stopnje. V tem primeru mora organ, ki opravi 
revizijo, pred odločitvijo o razveljavitvi odločbe prve stopnje v reviziji zahtevati 
izid in mnenje invalidske komisije druge stopnje. 

(2) V reviziji se na podlagi izvida in mnenja komisije druge stopnje lahko 
odvzame pravica, ki je bila priznana z odločbo prve stopnje, le na podlagi 
mnenja in izvida invalidske komisije druge stopnje, danega na podlagi nepo- 
srednega pregleda. 

83. člen 

(1) Ce se potem, ko je izdana odločba, zoper katero v upravnem postopku 
ni rednega pravnega sredstva, zve za nova dejstva ali pa najde ali pridobi 
možnost uporabiti nove dokaze, ki bi bili mogli sami zase ali v zvezi z že 
izvedenimi in uporabljenimi dokazi pripeljati do drugačne odločbe, če bi bila ta 
dejstva oziroma ti dokazi navedeni ali uporabljeni v prejšnjem postopku, se 
lahko ne glede na pogoje, ki se v takih primerih zahtevajo za obnovo postopka 
po zakonu o splošnem upravnem postopku, v stvareh iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja obnovi postopek, čeprav je bila v prejšnjem postopku 
opuščena navedba kakšnega takega dejstva oziroma dokaza. Postopek se v tem 
primeru obnovi ne glede na roke, ki jih določa zakon o splošnem upravnem 
postopku za predlaganje oziroma uvedbo obnove. Obnovi se na predlog stranke 
ali po' uradni dolžnosti. 

(2) Ce je predlog za obnovo postopka vložen oziroma postopek obnovljen 
v petih letih od vročitve odločbe stranki, se v obnovljenem postopku uporab- 
ljajo predpisi, ki so veljali ob izdaji odločbe. Ce pa je predlog vložen oziroma 
postopek obnovljen po preteku omenjenega roka, se uporabljajo v obnovljenem 
postopku predpisi, ki veljajo ob vložitvi predloga za obnovo oziroma takrat, ko 
se uradno obnovi postopek. 

(3) Pravice, ugotovljene z odločbo, ki se izda v postopku, obnovljenem po 
prvem odstavku tega člena, gredo upravičencu od prvega dne naslednjega 
meseca po vložitvi predloga za obnovo postopka, oziroma od dneva, ko je 
izdana odločba v uradno obnovljenem postopku. 

84. člen 

Za postopek, v katerem se odloča o pravicah iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, se smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem uprav- 
nem postopku, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

22 
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II. poglavje 

SODNO VARSTVO PRAVIC 

85. člen 

(1) Odločba, izdana o pritožbi na drugi stopnji, je v upravnem postopku 
dokončna; zoper njo je mogoč upravni spor. Upravni spor je mogoč tudi zoper 
odločbo, s katero se v reviziji spremeni odločba prve stopnje. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek ni mogoč upravni spor zoper odločbo o pri- 
tožbi, če je s to odločbo hkrati v reviziji razveljavljena ali odpravljena odločba 
prve stopnje ali je zaradi tega treba izdati novo odločbo prve stopnje. 

(3) V upravnem sporu odloči sodišče praviloma meritorno o stvari. 

Osmi del 

ORGANIZACIJA SKUPNOSTI 

86. člen 

(1) Skupnost je samoupravna interesna skupnost zavarovancev, ki so po 
tem zakonu zavarovani, da si v njej po načelih vzajemnosti in solidarnosti zago- 
tavljajo pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

(2) Skupnost je pravna oseba. 

87. člen 

(1) Skupnost ima svoj statut, ki obsega zlasti pravice in obveznosti, izvira- 
joče iz tega zavarovanja po zakonu in odločitvah skupnosti, organizacijo skup- 
nosti in postopek za uveljavljanje pravic. V statutu mora biti določeno tudi, 
katera vprašanja se urejajo s splošnimi akti in katere določbe statuta o pra- 
vicah zavarovancev morajo biti sprejete na referendumu. 

(2) Preden skupnost sprejme statut, mora dati predlog statuta v izjavo za- 
varovancem, organizacijam združenega dela, sindikalnim organizacijam in druž- 
benopolitičnim skupnostim. 

88. člen 

Pri določanju pravic in obveznosti ter pri ustvarjanju in krepitvi mate- 
rialne osnove za zagotovitev in razširitev pravic skupnosti določi takšno orga- 
nizacijo, ki bo omogočila in zagotovila čim neposrednejšo udeležbo zavarovancev. 

Deveti del 

DRUŽBENI DOGOVORI 

89. člen 

(1) Z družbenimi dogovori za področje pokojninsko-invalidskega zavaro- 
vanja se usklajujejo in urejajo družbenoekonomski in drugi odnosi, ki so skup- 
nega ali splošnega pomena za območje SR Slovenije. 

(2) Družbeni dogovor zavezuje tiste, ki ga sprejmejo oziroma k njemu 
pozneje pristopijo. 
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90. člen 

(1) Družbene dogovore iz prejšnjega člena sklepajo: skupnosti, izvršni svet 
skupščine SR Slovenije, republiški svet Zveze sindikatov Slovenije in gospo- 
darska zbornica SRS, če ni izrecno drugače določeno v tem zakonu. 

(2) Udeleženci družbenega dogovora iz prejšnjega odstavka se lahko spora- 
zumejo, da se kot udeleženci posameznega družbenega dogovora vključijo še 
druge organizacije in organi. 

91. člen 

Z družbenim dogovorom se določa zlasti: 
1. program preventivnih ukrepov in akcij pri odpravljanju vzrokov in 

posledic nesreč pri delu, poklicnih obolenj in invalidnosti; 
2. načela za določanje delovnih mest, na katerih se zavarovalna doba šteje 

s povečanjem; 
3. izhodišča, osnove in merila za določitev stopenj prispevkov za financi- 

ranje in način usklajevanja pokojnin. 

92. člen 

(1) Postopek za sklenitev družbenih dogovorov lahko začne vsak od ude- 
ležencev iz prvega odstavka 90. člena tega, zakona. 

(2) Postopek se začne s tem, da se predlog za sklenitev družbenega dogovora 
z ustreznim gradivom predloži udeležencem družbenega dogovora. Udeleženci 
so dolžni v primernem roku, ki ga določi predlagatelj, sporočiti ostalim ude- 
ležencem svoje stališče in pripombe k predlogu ter imenovati predstavnike 
za obravnavo in usklajevanje vprašanj, glede katerih so stališča različna. 

(3) Usklajeni predlog se predloži vsem udeležencem, da ga sprejmejo. 
(4) Družbeni dogovor je sklenjen, ko ga udeleženci podpišejo. 

93. člen 

Ce glede izhodišč, osnov in meril za določitev stopenj prispevkov ne pride 
do soglasja med udeleženci iz 90. člena tega zakona pri sklenitvi družbenega do- 
govora, veljajo stopnje, določene za prejšnje obdobje. 

94. člen 

Z družbenim dogovorom se določijo tudi posledice za primer ravnanja v 
nasprotju z njim ter medsebojne obveznosti udeležencev. 

Deseti del 

POVRNITEV POVZROČENE ŠKODE 

95. člen 

(1) Zavarovana oseba, ki ji je bilo na račun skupnosti izplačano kaj, do 
česar ni imela pravice, mora vrniti prejeti znesek: 

1. če je na podlagi nepravilnih podatkov, za katere je vedela ali bi bila 
morala vedeti, da so nepravilni, ali na kakšen drug protipraven način dobila iz 
socialnega zavarovanja prejemek, do katerega ni imela pravice, ali je dobila več, 
kot ji je pripadalo; 

22» 
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2. če je dobila kakšen prejemek zaradi tega, ker ni priglasila nastalih spre- 
memb, ki vplivajo na izgubo ali obseg kakšne pravice, čeprav je vedela ali bi 
morala vedeti zanje; če je prejemala večja denarna izplačila, kot so ji bila pri- 
znana z odločbo. 

(2) Terjatve po 1. in 2. točki prejšnjega odstavka zastarajo s pretekom rokov, 
ki so določeni v predpisih o zastaranju terjatev. Ti roki začnejo teči z dnem 
pravnomočnosti odločbe, s katero je ugotovljeno, da zavarovani osebi ne pri- 
pada izplačevani prejemek ali da ji pripada manjši (1. in 2. točka prejšnjega od- 
stavka) oziroma od dneva, ko je bilo izvršeno zadnje nepravilno izplačilo (2. 
točka prejšnjega odstavka). 

96. člen 

(1) Skupnost ima pravico zahtevati povrnitev skupnosti povzročene škode 
od tistega, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti povzročil bolezen, po- 
škodbo, invalidnost, telesno okvaro ali smrt zavarovane osebe. 

(2) Ce je bila bolezen, poškodba, invalidnost, telesna okvara ali smrt za- 
varovane osebe povzročena z naklepnim ali iz zavestne malomarnosti storjenim 
kaznivim dejanjem, ima skupnost pravico zahtevati povrnitev škode od tistega, 
za katerega je s pravnomočno sodno odločbo ugotovljeno, da je storil kaznivo 
dejanje. 

(3) Za škodo, ki jo povzroči v primerih iz prvega in drugega odstavka tega 
člena delavec v zvezi s svojim delom, je solidarno odgovorna tudi organizacija 
oziroma družbenopolitična skupnost v skladu z določbami predpisov o de- 
lovnih razmerjih. 

97. člen 

(1) Skupnost ima pravico zahtevati povrnitev skupnosti povzročene škode 
od organizacije ali zasebnega delodajalca, če je zavarovančeva bolezen, po- 
škodba, invalidnost-, telesna okvara ali smrt posledica tega, ker niso bili izve- 
deni obvezni ukrepi za higiensko in tehnično varstvo pri delu, ali niso bili 
izvršeni drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost občanov. 

(2) Skupnost ima pravico zahtevati povrnitev skupnosti povzročene škode 
od organizacije ali zasebnega delodajalca tudi, če nastane škoda zaradi tega, 
ker je bilo delovno razmerje sklenjeno brez predpisanega poprejšnjega zdrav- 
stvenega pregleda z nekom, ki zdravstveno ni bil zmožen za opravljanje dolo- 
čenega dela, kar se je ugotovilo s poznejšim zdravstvenim pregledom. 

98. člen 

(1) Skupnost ima pravico zahtevati povrnitev skupnosti povzročene škode 
od organizacije ali zasebnega delodajalca: 

1. če je škoda nastala zato, ker skupnost ni dobila podatkov ali ker je dobila 
neresnične podatke o dejstvih, od katerih je odvisna pridobitev ali odmera 
pravice; 

2. če je škoda nastala zato, ker niso bile izpolnjene zakonite ali s pogodbo 
prevzete obveznosti v zvezi z rehabilitacijo ali zaposlitvijo invalida ali zavaro- 
vanca, za katerega je bila ugotovljena nevarnost, da utegne postati invalid, ali 
kateremu je bil iz zdravstvenih razlogov določen za delo skrajšan delovni čas. 

(2) Skupnost ima pravico zahtevati povrnitev skupnosti povzročene škode od 
zavarovanca, ki je po posebnih predpisih sam dolžan dajati določene podatke 
v zvezi z zavarovanjem, če je škoda nastala zato, ker ni dal podatkov ali je 
dal neresnične podatke. 
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99. člen 

(1) Skupnost ima pravico zahtevati od organizacije ali zasebnega deloda- 
jalca povrnitev izplačanega zneska, do katerega prejemnik ni imel pravice; 

1. če je bil znesek izplačan na podlagi nepravilnih podatkov za zavaro- 
vanca o prijavi o nastopu dela; 

2. če je bil znesek izplačan zato, ker ni bila prijavljena sprememba, ki 
vpliva na izgubo ali obseg zavarovančevih pravic, ah ni bil prijavljen zava- 
rovančev izstop z dela, ali pa zato, ker je bila prijava vložena po predpisanem 
roku. 

(2) Zavarovanci, ki morajo sami vlagati prijave, morajo v primerih iz prve- 
ga odstavka tega člena tudi sami vrniti nepravilno prejete zneske. 

100. člen 

(1) Ce skupnost ugotovi, da ji je nastala škoda, zahteva od zavarovanca, or- 
ganizacije ali zasebnega delodajalca, da jo v danem znesku povrne. 

(2) Ce škoda ni povrnjena v roku, ki ga je določila skupnost, sme-skupnost 
uveljavljati odškodninski zahtevek s tožbo pri pristojnem sodišču. 

(3) V primerih iz 97. člena tega zakona vloži skupnost tožbo za povrnitev 
škode, če ta ni povrnjena v roku, ki ga je skupnost določila. 

101. člen 

Pri ugtavljanju pravice do povrnitve škode, povzročene skupnosti, se smi- 
selno uporabljajo splošna pravila o povrnitvi škode oziroma veljavni predpisi 
o odgovornosti za nedovoljena dejanja in opustitve drugega in o odgovornosti 
za škodo od stvari ter posebna pravila in predpisi o povrnitvi škode, če ne 
nasprotujejo določbam tega zakona. 

102. člen 

(1) Odškodnina iz 95. do 99. člena tega zakona se ugotovi po dejanski škodi, 
povzročeni z dajatvami na račun skupnosti. Z dejansko škodo je mišljen znesek 
za določeno obdobje izplačanih prejemkov. 

(2) Kadar nastane iz povzročene škode za skupnost obveznost trajnih denar- 
nih dajatev, se sme določiti odškodnina v enem samem skupnem znesku, ki 
ustreza vrednosti obremenitve, katera nastaja za skupnost zaradi predčasne pri- 
dobitve invalidske oziroma družinske pokojnine v takih primerih. 

Enajsti del 

KAZENSKE DOLOČBE 

103. člen 

Z denarno kaznijo od 1000 do 10 000 din se kaznuje za prekršek organiza- 
cija združenega dela ali druga pravna oseba: 

1. če zavarovancu, upokojencu ali organom skupnosti ne da podatkov ali 
pa da nepravilne podatke za ugotovitev osebnega dohodka, pokojninske dobe 
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ali drugih dejstev, ki so pomembna za ugotovitev pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ali če prepreči ogled na samem kraju ali pregled 
poslovnih knjig in evidenc, ki se nanašajo na podatke v zvezi s tem zavaro- 
vanjem; 

2. če ne obdrži na delu delovnega invalida, ki ga je po zakonu dolžan ob- 
držati na delu, oziroma če ga po usposobitvi ne sprejme znova na delo; 

3. če da nepravilne podatke oziroma listine in s tem omogoči zavarovani 
ali drugi osebi uživanje pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
ki ji po zakonu ali statutu ne gre ali ne gre v takem obsegu; 

4. če za zavarovanca ne vloži prijave v zavarovanje oziroma letne prijave o 
njegovem, osebnem dohodku, o zavarovalni dobi in o drugih podatkih ali če 
vloži prijavo z nepravilnimi podatki; 

5. če ne vloži prijave o upokojencu, ki je nastopil delo; 
6. če ne vloži v predpisanem roku prijave o nastopu delovnega invalida na 

poklicno rehabilitacijo, o izostankih in o presledkih med rehabilitacijo z razlogi 
za presledke ter o dnevu končane rehabilitacije; 

7. če ne vloži v predpisanem roku prijave o vstopu delovnega invalida 
na delo, o osebnem dohodku za delovno mesto, na katerem je invalid zaposlen, 
koliko časa invalid dela in koliko traja poln delovni čas, predpisan za delo, 
ki ga opravlja, o spremembah o osebnem dohodku in delovnem času, o pre- 
mestitvi na drugo delovno mesto ter o izostankih z dela in o prekinitvi delov- 
nega razmerja; 

8. če ne vodi ali če ne vodi v redu predpisane evidence o zavarovancih; 
9. če ne vplača v predpisanem roku zapadlega prispevka za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, ali če ne vplača celotnega zneska. 

104. člen 

(1) Z denarno kaznijo do 4000 din se kaznuje za prekršek organizacija zdru- 
ženega dela ali druga pravna oseba, če prijavo iz 4. točke 103. člena tega 
zakona vloži po preteku roka, ki je določen s predpisi, ali če vloži o zavarovancu 
prijavo, ki ni resnična. 

(2) Z denarno kazhijo do 2000 din se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
organizacije združenega dela ali druge pravne osebe in delodajalec, ki stori 
kakšno dejanje iz 103. člena tega zakona. 

105. člen 

(1) Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija 
združenega dela ali druga pravna oseba: 

1. če v nasprotju z določbami zakona premesti delovnega invalida na drugo 
delo ali mu določi drugačen delovni čas; 

2. če ne vodi ali če ne vodi v redu predpisanih evidenc o delovnih invalidih. 
(2) Z denarno kaznijo do 2000 dinarjev Se kaznuje za prekršek tudi odgo- 

vorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne osebe in delodajalci, 
ki storijo dejanje iz prvega odstavka tega člena. 



Priloge 343 

Dvanajsti del 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

106. člen 

(1) Osebe, ki po 31. decembru 1972 nimajo lastnosti zavarovanca in takšne 
lastnosti tudi niso imele po 1. januarju 1965, pridobijo pravico do starostne 
pokojnine, ko dopolnijo moški starost 65 let in ženske 60 let, če imajo najmanj 
30 let (varianta: 25 let) pokojninske dobe, ki so jo dopolnile kadarkoli. 

(2) Osebe, ki po 31. decembru 1972 nimajo lastnosti zavarovanca in takšne 
lastnosti tudi niso imele po 1. januarju 1965, postale pa so invalidi po 1. januarju 
1973, pridobijo pravice po tem zakonu, če izpolnjujejo v zakonu predpisane 
pogoje. 

(3) Družinski člani oseb iz prvega in drugega odstavka tega člena prido- 
bijo pravico do družinske pokojnine, če izpolnjuje oseba, po kateri uveljavljajo 
pravico do družinske pokojnine, ob smrti pogoje iz prvega ali drugega odstavka 
tega člena. 

107. člen 

(1) Dokler ne bodo izdani posebni predpisi o zavarovanju oseb, ki presta- 
jajo v SR Sloveniji kazen zapora ali strogega zapora, za primer invalidnosti, ki 
nastane med prestajanjem kazni, so te osebe ne glede na državljanstvo zava- 
rovane za invalidnost, ki je posledica nesreče ali poklicne bolezni na rednem 
delu, ki ga opravljajo na določenih delovnih mestih. 

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka imajo v primeru invalidnosti ali telesne 
okvare, ki nastane v okoliščinah iz prejšnjega odstavka, po odpustu s prestajanja 
kazni, ustrezne pravice po tem zakonu, vendar nimajo pravice do nadomestila 
v zvezi z zaposlitvijo na ustreznem delu, izvzemši začasno nadomestilo, ko so 
s poklicno rehabilitacijo usposobljene za delo. 

108. člen 

Zavarovancu, ki je prejšnje delovno razmerje ali drugo z njim izenačeno 
delo prekinil in v 6 mesecih postal član kmečke delovne zadruge, izseljencu, 
ki je v 6 mesecih po vrnitvi v SR Slovenijo postal član kmečke delovne za- 
druge in zavarovancu, ki je neposredno po demobilizaciji ali po odslužitvi kad- 
rovskega roka ali po končani strokovni usposobitvi postal -član kmečke delovne 
zadruge, se v posebno dobo všteva čas, ko je v razdobju od 15. maja do 31. de- 
cembra 1959 delal v zadrugi, če mu je bil to edini ali glavni poklic in če v 6 me- 
secih po uveljavitvi tega zakona stopi v delovno razmerje z organizacijo zdru- 
ženega dela ali se v tem roku prijavi službi za zaposlovanje za zaposlitev. Ob 
enakih pogojih se šteje ta čas v posebno dobo za družinsko pokojnino, če je 
zavarovanec umrl pred potekom 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

109. člen 

(1) Za upokojence, upokojene po predpisih, ki so veljali do 31. decembra 
1972, se smiselno uporablja določbo 14. člena tega zakona. 

(2) Upokojencem, ki bodo zahtevali povečanje pokojnine po prejšnjem od- 
stavku do 30. junija 1973, se pokojnina poveča od 1. januarja 1973, upokojencem, 
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ki bodo zahtevali povečanje po 30. juniju 1973, se nova pokojnina poveča od 
prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahtevka. 

110. člen 

Določba 41. člena tega zakona se uporablja za oškodovance, katerih odškod- 
ninski zahtevki ob uveljavitvi tega zakona še niso bili pravnomočno rešeni. 

111. člen 

Dokler izvršni svet skupščine SR Slovenije ne določi primerov po 2. od- 
stavku 9. člena tega zakona, se tudi po 1. januarju 1973 uporabljajo predpisi, 
ki so veljali do 31. decembra 1972. 

112. člen 

Dokler ne bo z republiškim zakonom določena pravica do poklicne rehabili- 
tacije invalidnih otrok, se za poklicno rehabilitacijo invalidnih otrok zavaro- 
vancev tudi od 1. januarja 1973 dalje uporabljajo določbe temeljnega zakona 
o invalidskem zavarovanju. 

113. člen 

Sedanja skupnost pokojninskega zavarovanja v SR Sloveniji nadaljuje 
z delom kot Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Slove- 
niji po tem zakonu. 

114. člen 

Skupnost lahko za leto 1973 izjemoma določi, da se uporabljajo določbe 
statuta in drugi splošni akti skupnosti za nazaj od 1. januarja 1973. 

115. člen 

Premoženje sedanje skupnosti se prenese na novo skupnost. 

116. člen 

Določbe 23. člena tega zakona se uporabljajo od 1. aprila 1973. 

117. člen 

(1) Organ skupnosti druge stopnje lahko dokončno odločbo o ugotovitvi po- 
kojninske dobe, zoper katero ni bila vložena pritožba, po nadzorstveni pravici 
odpravi ali spremeni, če ugotovi, da je bil na podlagi ugotovljenih dejstev na- 
pravljen napačen sklep ali da je bil kršen materialni zakon. 

(2) Organ iz prejšnjega odstavka lahko odpravi ali spremeni odločbo, ki je 
postala dokončna do 31. decembra 1972, v petih letih od uveljavitve tega zakona. 

118. člen 

S 1. januarjem 1973 nehajo veljati vsi republiški predpisi s področja po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so bili v veljavi od omenjenega dne. 

119. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, uporablja 
pa se od 1. januarja 1973. 
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OBRAZLOŽITEV 

Uvod 

Republiški in socialno-zdravstveni zbor skupščine SR Slovenije sta julija 
1972 sprejela osnutek zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v SR 
Sloveniji in ga dala v javno razpravo, ki naj bi po programu trajala do konca 
septembra 1972, dejansko pa je treba do 20. oktobra 1972, ko so tudi predsed- 
stvo in izvršni odbor republiške konference SZDL ter republiški svet Zveze sin- 
dikatov Slovenije, upoštevaje mnenja in predloge javne razprave, sprejeli svoja 
stališča o osnutku zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Predlog zakona je izdelan na podlagi sprejetega osnutka zakona, upoštevaje 
pripombe, ki so jih dali odbori in zakonodajno-pravna komisija skupščine in 
poslanci na sejah zborov ter pravni svet izvršnega sveta. Predlog zakona je spre- 
jela skupna komisija na seji dne 2. novembra 1972. 

V predlogu zakona so upoštevane tudi mnoge pripombe, dane v javni raz- 
pravi; vendar pa vse pripombe v predlogu zakona niso upoštevane, bodisi ker 
so medsebojno protislovne ah ker jih iz drugih razlogov ni bilo mogoče spre- 
jeti. Podroben pregled pripomb je razviden iz posebnega poročila o javni raz- 
pravi o osnutku zakona, v katerem je navedeno tudi, katere pripombe niso 
upoštevane in razlogi za to. 

I. USTAVNOPRAVNI TEMELJI SISTEMA 

Predlog zakona pomeni enega najpomembnejših zakonov, ki ga republika 
sprejema na področju socialne politike in se z njim uresničujejo določbe ustav- 
nih dopolnil o socialni varnosti delovnih ljudi in o položaju samoupravnih in- 
teresnih skupnosti na tem področju. 

V predlogu zakona pa se zlasti realizirajo tudi stališča tretje konference 
Zveze komunistov Slovenije o socialnem razlikovanju; realizacijo teh stališč po- 
menijo zlasti določbe predloga zakona, ki urejajo oblikovanje pokojninske osno- 
ve in uživanje pokojnine v primeru ponovne zaposlitve upokojenca. 

Novost sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja z ustavnoprav- 
nega vidika je v naslednjem: 

Doslej je to zavarovanje do vseh podrobnosti bilo predmet državne regula- 
tive — in to regulative federacije oziroma zveznih zakonov. Po ustavnih dopol- 
nilih federacija določa le temeljne pravice. Glede na te ustavne določbe je 
federacija sprejela zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 35-343/72). 

Z ustavnimi dopolnili je republika prevzela nalogo in odgovornost za ure- 
jevanje sistema tega zavarovanja. Po ustavnem dopolnilu XLIII točka 1. pod- 

. točka 13 k ustavi SR Slovenije republika s svojim zakonom ureja sistem 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja; po točki 4, podtočki 3 istega dopol- 
nila in četrtem odstavku 6. točke ustavnega dopolnila XXVII dalje republika z 
zakonom določa načela za organizacijo samoupravne interesne skupnosti in 
obvezno plačevanje prispevka tej skupnosti. 

Glede na 6. točko ustavnega dopolnila XXVII k ustavi SR Slovenije je samo- 
upravna interesna skupnost oziroma njen statut poglavitni, celovit in konkretni 
urejevalec pravic in obveznosti zavarovancev. 
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Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja po predlogu zakona 
tvorijo: 

zvezni zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: zvezni zakon); 

predloženi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; 
statut in drugi splošni akti v skupnosti pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: skupnost); 
— družbeni dogovori. 
Predlog zakona ne pomeni korenitega menjanja sedanjega sistema pokojnin- 

skega zavarovanja, temveč le njegove dokaj pomembne izpopolnitve. Te izpo- 
polnitve so bile nujne zaradi nekaterih očitnih slabosti sedanjega sistema, kot 
na primer izračun pokojninske osnove, usklajevanje pokojnin po gibanju oseb- 
nih dohodkov aktivnih zavarovancev, prejemanje pokojnine v primeru po- 
novne zaposlitve upokojenca, ter zaradi sprememb v družbenoekonomskih od- 
nosih in v političnem sistemu. 

Predloženi zakon odpira možnosti za razvoj in krepitev samoupravnega ure- 
janja pravic in obveznosti zavarovancev s tega področja zavarovanja ter pomeni 
začetek stalnega procesa, ki bo dobil polno možnost razvoja v drugi fazi ustav- 
nih sprememb. 

Nadaljnja novost, ki jo prinaša predloženi zakon v sistem pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, je na področju financiranja. Bolj korenite spre- 
membe bodo nastale tudi v sistemu invalidskega zavarovanja. 

Sicer pa se s predloženim zakonom globlja družbena vsebina ustavnih do- 
polnil le deloma uresničuje, ker bo nekatera važna vprašanja (kot na primer 
minulo delo) mogoče ustrezno razrešiti le v nadaljnjem procesu izpopolnjevanja 
sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v skladu z nadaljnjim raz- 
vojem samoupravnih socialističnih odnosov. 

II. PRAVICE V SKI4ADU Z REALNIMI MOŽNOSTMI 
NJIHOVEGA KRITJA 

Po zveznem zakonu (zlasti 1. in 5. člen) zavarovanci samostojno v svoji skup- 
nosti zagotavljajo in urejajo pravice iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. 

Temeljne pravice iz tega zavarovanja in pogoje za njihovo pridobitev določa 
že zvezni zakon; te pravice in pogoji za njihovo pridobitev so po zveznem zakonu 
določeni tako, da se ohranja sedanja raven teh pravic in pogojev. Predlog za- 
kona o teh pravicah in pogojih za njihovo pridobitev sploh nima določb. Tako 
skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v mejah zveznega zakona 
samostojno določa, konkretizira in kvantificira te pravice. 

Predlog zakona izhaja iz predpostavke, da je treba obseg teh pravic in 
pogoje za njihovo pridobitev v mejah zveznega zakona določati, konkretizirati 
in kvantificira ti v skladu z materialnim položajem družbe — z našimi realnimi 
možnostmi. 

Dalje predlog zakona izhaja iz izhodišča, da mora tisti, ki priznava pravice 
nad raven, ki jo določa zvezni zakon, istočasno zagotoviti tudi vir dohodkov 
za pokrivanje teh pravic. 
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III. SISTEMATIKA PREDLOGA ZAKONA 

Sistematika predloga zakona se bistveno razlikuje od sistematike osnutka 
zakona. To velja predvsem za tretji del, ki obravnava pravice; pa tudi za druge 
dele predloga zakona. 

Osnutek zakona je povzemal določbe zveznega zakona o pravicah — se- 
veda ne kot temeljne pravice, temveč kot pravice. Predlog zakona ne povzema 
teh določb zveznega zakona in zato tudi izrecno ne določa pravic in pogojev za 
njihovo pridobitev. 

Do te spremembe je prišlo, ker večina članov zakonodajno-pravne komisije 
skupščine ,SRS in Pravnega sveta IS zavzema stališče, da je povzemanje določb 
zveznega zakona v republiški zakon odveč, češ da se zvezni zakon itak ne- 
posredno uporablja. S tem se je odstopilo od izhodišča osnutka zakona, naj bo 
republiški zakon kompleksna celota, ki obsega vse elemente sistema pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. 

Določbe predloga zakona o pravicah (tretji del) so v primerjavi z osnutkom 
zelo maloštevilne; predlog zakona ne določa pravic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja in pogojev za njihovo pridobitev; osnutek zakona je imel 
o tem 34 členov. Glede pravic in pogojev za njihovo pridobitev naj bi se ne- 
posredno uporabljale določbe zveznega zakona (2., 3. in 9. do 33. člen, skupno 
torej 26 členov). 

IV. KROG ZAVAROVANCEV 

Krog zavarovancev je določen v drugem delu predloga zakona (4. do 12. 
člen). 

V tem delu ni izrecno navedena glavnina zavarovancev, to so delavci in 
osebe, izenačene z delavci v delovnem razmerju, ker so ti zavarovanci dolo- 
čeni že v zveznem zakonu (7. in 8. člen). V skladu s sistematiko predloga 
zakona (glej III. obrazložitve) predlog zakona te določbe zveznega zakona ne 
povzema in ne dograjuje, pač pa se sklicuje na zvezni zakon (4. člen predloga 
zakona). 

Predlog zakona v glavnem povzema oziroma ohranja sedanji krog zava- 
rovancev. Vendar pa predlog zakona v krog zavarovancev vnaša pomembne 
novosti s tem, da krog zavarovancev razširja v naslednjem: 

1. Osebam, ki opravljajo z osebnim delom kmetijsko dejavnost in združu- 
jejo svoje delo in delovna sredstva z zadrugo, obratom in kooperacijo ali z 
drugo organizacijo združenega dela ter dosegajo v tem proizvodnem sodelo- 
vanju določen minimalen osebni dohodek, predlog zakona uzakonjuje pravico, da 
se lahko zavarujejo v delavskem zavarovanju (7. člen predloga zakona). S tem 
predlog zakona izpolnjuje obveznost, ki jo je sprejela SR Slovenija o združe- 
vanju kmetov (Uradni list SRS, št. 22-209/72). 

V zvezi s tem je v razpravi o tej določbi na seji skupne komisije bila spro- 
žena naslednja dilema: Ali to pravico priznati le kmetu kot lastniku (solastniku, 
zakupniku in uživalcu) kmetijskega zemljišča ali tudi drugim osebam, ki oprav- 
ljajo z osebnim delom kmetijsko dejavnost, čeprav niso lastniki kmetijskega 
zemljišča. Sprejeto je bilo stališče, da naj lastništvo kmetijskega zemljišča 
ne bo podlaga za to pravico, temveč le dejstvo, da oseba z osebnim delom 
opravlja kmetijsko dejavnost. S tem se seveda prilično širokemu krogu pri- 
znava pravica do pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
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Druga posebnost, ki jo velja omeniti pri teh zavarovancih, je v -tem, da 
zakon tem osebam prizna pravico do pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
To pomeni, da ta oseba sama odloča o tem, ah hoče biti zavarovana ali ne. 
Za druge zavarovance zakon v skladu z ustavo in zveznim zakonom enako kot 
v sedanjem sistemu ustanavlja obveznost, tako da ne odločajo sami, ali hočejo 
biti zavarovani ali ne. S tem pa se kmetom daje pravica do izbire, 

— ali hočejo biti zavarovani za primer starosti in invalidnosti enako kot 
delavci ter ob enakih obveznostih kot delavci; 

— ali pa se odločijo za starostno pokojnino po zakonu o starostnem zavaro- 
vanju kmetov (Uradni list SRS, št. 13-133/72). 

Predloženi zakon uzakonjuje pravico in ne obveznost, ker kmetova odločitev 
potegne za seboj tudi enake materialne obveznosti, kot jih imajo delavci, in naj 
zato sam odloči, ah te obveznosti zmore ali ne. Uzakonitev obveznosti bi lahko 
zaviralno vplivala na krepitev in širitev kooperantskih razmerij. 

Iz te razširitve družbenopolitične skupnosti ali kdo drugi ne prevzema 
nobene finančne obveznosti, ker kmet sam po načelih, ki veljajo za zavaro- 
vance-delavce, s svojim prispevkom sodeluje pri kritju obveznosti. 

2. Po predlogu zakona so vključeni v krogu zavarovancev delavci, ki jim 
je delovno razmerje prenehalo, ker zaradi tehnoloških ah ekonomskih razlogov 
njihovo delo v organizaciji združenega dela ni več potrebno (8. člen predloga 
zakona), in zato postanejo začasno nezaposleni. 

Ta določba pomeni izvedbo drugega odstavka 8. točke XXVII. ustavnega do- 
polnila k ustavi SR Slovenije, po kateri so organizacije združenega dela dolžne 
zagotoviti takim delavcem pridobljene pravice — seveda je ta določba predloga 
zakona izvedba te ustavne norme le na področju pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

Iz te razširitve nastane obveznost organizacije združenega dela, pri kateri so 
ti delavci delali, plačevati prispevek za njihovo zavarovanje. To obveznost, to 
je plačevati ta prispevek, pa ima služba za zaposlovanje delavcev, če organi- 
zacija združenega dela preneha z delom. 

Predlog zakona določa tudi postopek za ugotovitev, da delavčevo delo za- 
radi tehnoloških ali ekonomskih razlogov v organizaciji ni več potrebno. 

3. Predlog zakona razširja krog zavarovancev dalje s tem, da so za inva- 
lidnost, ki je posledica nesreče pri delu ali poklicne bolezni, zavarovani tudi 
otroci in mladostniki z motnjami v razvoju, ki so učenci zavodov za poklicno 
usposabljanje, dalje učenci na posebnem osnovnošolskem šolanju oziroma spe- 
cialnem šolanju in v ustreznih zavodih za šolanje otrok z motnjami v razvoju, 
kadar so na obveznem praktičnem delu (člen 10 točka 5 predloga zakona). 

Iz te razširitve nastaja obveznost plačevati prispevek za njihovo zavaro- 
vanje; to obveznost imajo ustrezne institucije (šole). Ker pa se te institucije v 
glavnem financirajo iz sredstev družbenopolitičnih skupnosti, s tem dejansko 
nastajajo obveznosti za, družbenopolitične skupnosti oziroma financiranje ome- 
njenih institucij. 

4. Razširitev pomeni tudi določba, da so po zakonu zavarovane osebe za 
invalidnost kot posledico nesreče, ki jih zadene, ko pomagajo pri zagotavljanju 
varnosti občanov in premoženja in odkrivanju ah preprečevanju kaznivih de- 
janj (člen 11/1 točka 2 in 3) in športniki (člen 11/1 točka 6). 

Iz prve razširitve nastane obveznost republike, plačevati prispevek, iz 
druge pa ista obveznost organizatorja športne dejavnosti. 
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5. Po predlogu zakona (106. člen) so za invalidnost, ki je posledica nesreče 
ali poklicne bolezni na rednem delu, zavarovane osebe, ki prestajajo kazen za- 
pora ali strogega zapora. Ta določba je prepis določbe 256. člena temeljnega za- 
kona o invalidskem zavarovanju in torej ne pomeni razširitve kroga v primer- 
javi s sedanjim krogom, temveč le ohranitev sedanje ureditve. 

Novost v krogu zavarovancev je končno v tem, da so osebe, ki opravljajo 
samostojno poklicno dejavnost, obvezno zavarovane že po samem zakonu (6. člen 
predloga zakona). Sem spadajo obrtniki, umetniki, odvetniki, samostojni arhi- 
tekti, zdravniki, duhovniki CMD in Evangeličanskega seniorata itd. To ni raz- 
širitev kroga zavarovancev, ker so te osebe obvezno zavarovane že sedaj, tem- 
več je to le sprememba pravnega temelja zavarovanja (doslej je bil namreč 
pravni temelj »pogodba o izvajanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja«, 
odslej pa je neposredno zakon). 

V. MINULO DELO 

Uresničenje ustavnih dopolnil o minulem delu je bilo ves čas eno osrednjih 
vprašanj pri izdelavi zakonskega predloga. 

Po predlogu zakona se minulo delo v pokojninskem in invalidskem sistemu 
uveljavlja na tele načine: 

— da se osebni dohodki iz prejšnjih let kot podlaga za izračun pokojninske 
osnove in od nje odvisna pokojnina valorizirajo v skladu z gibanjem osebnih 
dohodkov; 

— da se pokojnina pri enaki pokojninski osnovi povečuje v skladu z dol- 
žino pokojninske dobe s tem, da se odstotek za odmero pokojnine povečuje 
skladno z dolžino pokojninske dobe; 

— da se pokojnine usklajujejo po gibanju osebnih dohodkov aktivnih zava- 
rovancev in tako upokojenci zaradi svojega minulega dela sodelujejo v porastu 
standarda aktivnih zavarovancev, saj je minulo delo upokojencev pomembni 
dejavnik porasta standarda aktivnih zavarovancev. 

Pri ocenjevanju vgraditve minulega dela v pokojninski sistem je treba upo- 
števati okolnost, da pokojninski sistem že sam na sebi temelji na minulem delu. 
Glede na to je v primerjavi s sedanjim sistemom po predlogu zakona glede 
minulega dela novo: 

—• da usklajevanje pokojnin po gibanju osebnih dohodkov aktivnih postane 
obvezno pravilo in 

— da se za to usklajevanje uzakonjuje nov vir sredstev (prispevek iz 
minulega dela). 

Predložene rešitve so plod konkretnih ugotovitev in spoznanj, s katerimi 
danes razpolagamo. 

VI. IZRAČUN POKOJNINSKE OSNOVE OZIROMA POKOJNINE 

Med najpomembnejše novosti predloga zakona spada oblikovanje pokoj- 
ninske osnove oziroma določanje višine pokojnine (13. člen). 

Razlog za to novost je v kritiki sedanjega sistema, ki je dovoljeval pre- 
tirane razlike med pokojninami enakih poklicev oziroma kvalifikacijskih kate- 
gorij pri enaki pokojninski dobi. Do teh razlik pa prihaja v sedanjem sistemu 



350 Priloge 

ravno zaradi načina oblikovanja pokojninske osnove, ki je podlaga za odmero 
pokojnine, tako da je od višine pokojninske osnove odvisna tudi višina pro- 
kojnine. 

V sedanjem sistemu je pokojninska osnova zavarovanca le mesečno poprečje 
osebnih dohodkov, ki jih je dobil zavarovanec v petih letih pred upokojitvijo 
in so valorizirani z vsakoletnim odstotkom porasta poprečnega osebnega do- 
hodka vseh zaposlenih v republiki. Na ta način so se prenašale v pokojninski 
sistem vse anomalije in pretirane socialne razlike, ki so izhajale iz delitve do- 
hodka in osebnih dohodkov. 

Tudi predlog zakona upošteva individualni valorizirani osebni dohodek 
zavarovanca kot bistveno podlago pokojninske osnove, kot to določa 10. člen 
zveznega zakona. Vendar vnaša v način upoštevanja osebnega dohodka kot po- 
kojninske osnove pomembne korektive, katerih namen je, da ublažijo pretirane 
razlike med pokojninami, ki očitno niso niti rezultat delitve po delu, niti v 
skladu z načelom socialistične solidarnosti. Uvedba takšnih korektivov je v 
skladu s stališči tretje seje konference Zveze komunistov Slovenije, ko je raz- 
pravljala o socialnem razlikovanju, in jo je podprla tudi celotna javna raz- 
prava o osnutku zakona. Uvedba korektivov je tudi v skladu z zveznim zako- 
nom (člen 11/2). 

Glede uvedbe korektivov osebnega dohodka kot pokojninske osnove se 
osnutek zakona bistveno razlikuje od predloga zakona. Osnutek zakona je nam- 
reč vseboval tri variante za te korektive. Na seji skupne komisije 2. 11. 1972 je 
bila z večino glasov sprejeta II. varianta iz osnutka zakona, ki pa je bila 
izpopolnjena in tako dopolnjena vnesena v predlog zakona (13. člen). 

Iz predloga zakona sta torej izpadli I. in III. varianta iz osnutka zakona. 
Po v predlogu vneseni varianti je korektiv osebnega dohodka kot pokojninske 
osnove naslednji: 

— individualni in valorizirani osebni dohodek zavarovanca je pokojninska 
osnova v mejah najvišjega osebnega dohodka, ki se všteva v pokojninsko osnovo, 
in najnižjega zneska, ki se šteje kot osebni dohodek za skupino, v katero je raz- 
vrščen zavarovanec. To pomeni: Ce je zavarovančev individualni valorizirani 
osebni dohodek večji od najvišjega zneska osebnega dohodka, ki se šteje za 
pokojninsko osnovo, pokojninska osnova ni njegov dejanski osebni dohodek, 
temveč ta najvišji znesek. In obratno. Če je zavarovančev dejanski osebni do- 
hodek nižji od najnižjega zneska, ki se šteje kot osebni dohodek za skupino, 
potem pokojninska osnova ni njegov dejanski osebni dohodek, temveč najnižji 
znesek. Seveda to velja za zavarovanca, ki ima 40 oziroma 35 let pokojninske 
dobe. Korigira se torej samo najvišji in najnižji znesek pokojninske osnove 
posamezne skupine zavarovancev. Ne korigirajo se pa osebni dohodki, ki se 
gibljejo v mejah najvišjega in najnižjega zneska pokojninske osnove za posa- 
mezno skupino. Nesprejeta I. varianta iz osnutka zakona pa je korigirala osebne 
dohodke tudi znotraj najvišjega in najnižjega zneska pokojninske osnove za 
posamezno skupino zavarovancev in to glede na gibanje poprečnega osebnega 
dohodka v republiki za posamezno skupino zavarovancev. Ta nesprejeta varianta 
je blažila razlike med pokojninami upokojencev tudi znotraj najvišjega in naj- 
nižjega zneska pokojninske osnove posamezne skupine; 

— za izračun pokojninske osnove se zavarovanci-delavci raz vrste v skupine 
v skladu s predpisi o usmerjanju delitve dohodka in osebnih dohodkov. Po teh 
predpisih, ki danes veljajo, bi to bilo praktično šest skupin, delovna mesta, 
ki jih glede na zahtevnost po splošnih aktih opravljajo nekvalificirani, pol- 
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kvalificirani oziroma nižji strokovni delavci, kvalificirani oziroma srednji stro- 
kovni delavci, visoko kvalificirani delavci, delavci z višjo izobrazbo in končno 
delavci z visoko izobrazbo (fakulteto). Predlog zakona omogoča, da se določanje 
teh skupin zavarovancev prilagaja vsakokratnim spremembam na tem področju 
v skladu s spremembami predpisov o usmerjanju delitve dohodka in osebnih 
dohodkov: 

— najvišji osebni dohodek, ki se še všteva v pokojninsko osnovo, in naj- 
nižji znesek, ki se šteje kot osebni dohodek za posamezno skupino, določa 
skupnost; 

— lestvica za odmero, po kateri se odmeri starostna pokojnina od pokoj- 
ninske osnove, je enotna za vse zavarovance in bo znašala pri 40 oziroma 35 letih 
pokojninske dobe najmanj 35 %> oziroma 45 ®/o največ pa 85 fl/o pokojninske 
osnoVe; v teh mejah lestvico določa skupnost. 

Korektiv osebnega dohodka kot pokojninske osnove bo igral pomembno 
vlogo, dokler ne bodo z usmerjanjem delitve dohodka in osebnih dohodkov od- 
pravljene dosedanje deformacije v delitvi dohodka in osebnih dohodkov. Cim 
bolj bodo nesorazmerja izginjala iz delitve dohodka in osebnih dohodkov, tem 
manjše bo učinkovanje tega korektiva. Pomemben pa bo ta korektiv vse dotlej, 
dokler bodo tržni, ekonomski in drugi pogoji — ne pa lastna prizadevnost — 
omogočali nekaterim organizacijam združenega dela dosegati večji dohodek 
kot drugim. 

VII. STIMULACIJA ZA NADALJEVANJE ZAPOSLITVE 
PO IZPOLNITVI POGOJEV 

Po členu 14/2 predloga zakona se zavarovancu, ki po 40 oziroma 35 letih za- 
poslitve nadaljuje z delom, ne da bi uveljavil pravico do pokojnine, pokojnina 
povečuje za vsako leto zaposlitve nad 40 oziroma 35 let. 

Namen te določbe je, spodbujati aktivne zavarovance k nadaljevanju red- 
nega dela namesto k upokojevanju in kasnejšemu dodatnemu zaposlovanju. 

Sprejeto je bilo stališče, da ta določba velja ne le za danes aktivne zavaro- 
vance, temveč tudi za tiste upokojence, ki so bili upokojeni s 40 oziroma 35 let 
pokojninske dobe, pa imajo več pokojninske dobe. S tem bi se tem upokojencem 
zvišala pokojnina, kar bo povečalo izdatke sklada. Po orientacijski oceni stro- 
kovne službe skupnosti bi to terjalo nov izdatek v višini okoli 3 mio, če bi se 
povečalo pokojnine največ za 5,0/o —< če se bo to povečanje opravilo za več kot 
5 '°/o, bodo seveda tudi izdatki ustrezno večji. 

VIII. OBVEZNOSTI DELOVNIH ORGANIZACIJ DO INVALIDOV 

Predlog zakona te obveznosti določa v 16. členu. Po tej določbi so organi- 
zacije dolžne obdržati na delu oziroma po poklicni rehabilitaciji znova sprejeti 
na delo delovnega invalida, 

— če je invalidnost posledica nesreče na delu ali poklicne bolezni — ne 
glede na to, koliko časa je bil do nastanka invalidnosti zaposlen pri njej (tako 
bi to obveznost organizacija imela tudi, če prvi dan po nastopu dela pride do 
invalidnosti); to obveznost imajo organizacije že sedaj (116. člen TZPZ), 
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— če je vzrok invalidnosti bolezen ali poškodba izven dela pa le, če je 
bil pred nastankom invalidnosti določeno dobo zaposlen pri organizaciji (1 leto). 
To je nova obveznost, ki jo uvaja šele predlog zakona, doslej organizacije te 
obveznosti nimajo. Ta nova obveznost ima za organizacije zelo pomembne po- 
sledice, saj se s tem povečuje število delovnih invalidov, ki jih je dolžna imeti. 

Predlog zakona izhaja iz stališča, naj organizacije prevzamejo to novo breme 
do invalidov, ki sicer težko ali sploh ne morejo priti do zaposlitve. To novo 
breme upravičuje tudi okolnost, da statut skupnosti razbremenjuje organizacije 
pri plačevanju nadomestila delovnim invalidom. 

IX. PREJEMANJE POKOJNINE V PRIMERU PONOVNE 
ZAPOSLITVE UPOKOJENCA 

Predlog zakona ureja to problematiko v 22. do 25. členu. 

1. Starostni upokojenci 

Predlog zakona razlikuje upokojenca, ki je uveljavil starostno pokojnino 
— pred dopolnitvijo pokojninske dobe 40 oziroma 35 let in 
— s pokojninsko dobo 40 oziroma 35 let. 
a) Starostnemu upokojencu, ki je uveljavil pokojnino pred dopolnitvijo 40 

oziroma 35 let pokojninske dobe in znova stopil v delovno razmerje ali začel 
opravljati samostojno dejavnost, se pokojnina ta čas ne izplačuje (22. člen pred- 
loga zakona). Pač pa temu upokojencu s ponovno zaposlitvijo oživi svojstvo za- 
varovanca in se mu zato ta čas šteje za odstotno povečanje že uveljavljene po- 
kojnine ali za novo odmero. Razlog za neizplačevanje pokojnine v tem primeru 
ni omiljenje socialnih razlik med upokojenci, temveč to, da ponovna zaposlitev 
vpliva na povečanje pokojnine. 

b) Starostnemu upokojencu, ki je uveljavil pokojnino s pokojninsko dobo 
40 oziroma 35 let pa se znova zaposli (23. člen predloga zakona), 

— se pokojnina izplačuje nezmanjšana, če njegova pokojnina in dodatni 
dohodek ne presegata dvojnega zneska poprečnega osebnega dohodka vseh za- 
posleiiih v republiki v preteklem letu, 

— se izplačuje le del pokojnine, če njegova pokojnina in dopolnilni dohodek 
presegata mejo iz prve alinee', vendar vsaj 50 *Vo. Kolik del pokojnine se izpla- 
čuje, določi skupnost glede na višino skupnih dohodkov (pokojnina in dopolnilni 
dohodek). Upoštevaje skupne dohodke, se upokojencu, čigar skupni dohodki 
malo presegajo mejo, izplačuje večji del pokojnine (recimo: 90'°/o). Čimbolj 
skupni dohodki presegajo to mejo, tem manjši del pokojnine se izplačuje. To bi 
veljalo, če skupni dohodki (pokojnina in dodatni dohodek) ne presegajo štiri- 
kratnega zneska poprečnega osebnega dohodka, 

— če skupni dohodki presegajo štirikratni znesek poprečnega osebnega do- 
hodka, se izplačevanje pokojnine zmanjša ne le za 50 '°/o (kot po drugi alinei), 
temveč še za znesek, ki presega štirikratni poprečni osebni dohodek. Tako se 
lahko zgodi, da se v tem primeru pokojnina sploh ne izplačuje, 

c) Razlog za omejevanje izplačevanja pokojnine pri teh upokojencih je 
omiljevanje socialnih razlik med upokojenci. Omejevanje izplačevanja se začne 
pri zavarovancih, katerih pokojnina in dodatni dohodek presegata dvakratni 
poprečni osebni dohodek in zato ne zadene tistih, katerih skupni dohodki so 
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peki to mejo. In obratno. Cim bolj skupni dohodki presegajo to mejo, tem bolj 
se jim zmanjšuje pokojnina. 

Starostnemu upokojencu, ki pri 40 letih pokojninske dobe uveljavi po- 
kojnino in se ponovno zaposli, ne oživi svojstvo zavarovanca (24. člen — kot upo- 
kojencu pod a); zato tudi ponovna zaposlitev ne vpliva na povečanje pokojnine. 

č) Predlog zakona ima v primerjavi z osnutkom zakona novost, ki je v tem, 
da se v cenzus ne vštevajo samo osebni dohodki iz delovnega razmerja s polnim 
ali nepolnim delovnim časom, temveč tudi vsi drugi dohodki iz dopolnilnega dela 
(začel delo na podlagi pogodbe o delu oziroma avtorske pogodbe — prvi od- 
stavek 23. člena). 

2. Invalidski upokojenci 
Predlog zakona invalidske upokojence glede prejemanja pokojnine ob po- 

novni zaposlitvi izenačuje s starostnimi upokojenci (25. člen). Pri tem je pri- 
pomniti, da so s tem določeni ostrejši pogoji, kot to veljajo danes. Prfedlog zakona 
namreč izhaja s stališča, da invalidnost pomeni polno ali delno nezmožnost za 
delo in da prav ta utemeljuje pravico do pokojnine. Če pa ta invalidnost dovo- 
ljuje dopolnilno delo in s tem dopolnilni zaslužek, naj tudi za invalidske upo- 
kojence velja isti režim kot za starostne. 

3. Končno je omeniti, da predlog zakona uvaja novost, namreč obveznost 
organizacij, ki zaposlujejo upokojence, pripravljati takšne zaposlitve skupnosti 
(36. člen). 

X. BORCI 

Predlog zakona ne povzema določb zveznega zakona o pravicah borcev NOV 
in se zato tudi te določbe neposredno uporabljajo (35. do 47. člen). 

Zvezni zakon ne ureja statusa oziroma pravic drugih borcev. Njihov status 
oziroma pravice bodo urejene v posebnem zakonu, ki bo po programu kot pred- 
log za izdajo zakona predložen skupščini SR Slovenije. 

XI. POKOJNINSKA DOBA 

Dolžina pokojninske dobe je pomemben instrument sistema pokojninskega 
zavarovanja, ker je od nje odvisen odstotek za odmero pokojnine in s tem 
višina pokojnine. Zaradi tega je važno, katera obdobja se poleg obdobja dejanske 
zaposlitve vštevajo v pokojninsko dobo. 

Predlog zakona ureja pokojninsko dobo v petem delu (39. do 45. člen). Ven- 
dar pa predlog zakona v skladu s sistematiko (glej III te obrazložitve) ne do- 
loča vseh obdobij, ki se štejejo za pokojninsko dobo — ne določa tistih, ki jih 
določa že zvezni zakon (48. do 55. člen, 70. in 75. člen). 

a) Glede vštevanja v pokojninsko dobo ima predlog zakona naslednje do- 
polnitve : 

— neopravičeno obsojenim osebam naj bi se čas prestajanja prostostne 
kazni oziroma odvzete prostosti in čas brezposelnosti po odpustu vštel v zava- 
rovalno dobo (41. člen predloga zakona). Republiški proračun oziroma proračun 
republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo bi plačal ustrezen pri- 
spevek skupnosti. Ocenjuje se, da bi bilo treba za vsako leto plačati okoli 
4000 din. 

23 
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Obremenitev republiškega proračuna je odvisen od števila takih primerov in 
od števila let, ki so jih neopravičeno obsojeni zaradi obsodbe izgubili; republiški 
sekretariat za pravosodje in občo upravo ne razpolaga s podatki o tem in zato 
ne more oceniti, koliko bo znašala obremenitev proračuna iz tega naslova; 

— delavcem, ki so bili pred tem obrtniki, se čas obrtništva všteva v po- 
kojninsko dobo, če za kritje plačajo ustrezni prispevek, ki ga določi skupnost 
(42. člen). S tem se te delavce izenači z obrtniki, ki so še sedaj samostojni 
obrtniki; 

— bivšim članom kmečkih delovnih zadrug se omogoča, da v šestih mesecih 
po uveljavitvi zakona izpolnijo pogoje iz 159. člena temeljnega zakona o pokoj- 
ninskem zavarovanju in tako dosegajo, da se jim čas članstva v zadrugi všteva 
v pokojninsko dobo (105. člen predloga). Kritje tega vštevanja nosijo vsi zava- 
rovanci po načelu solidarnosti s svojim prispevkom. , 

V zvezi s to določbo velja pripomniti: S tem ni v celoti ustreženo zahtevam, 
naj se članstvo v kmečki delovni zadrugi — ne glede na pogoje, ki jih je dolo- 
čil TZPZ —< prizna v pokojninsko dobo. Kajti izpolnitev te zahteve bo pomenila 
občutno, povečanje pravic in s tem izdatkov; zakon bi moral v tem primeru 
obvezati republiko, da krije tako povečane stroške, za kar pa zaenkrat ni mož- 
nosti. Namen te določbe je samo v tem, da se prizadetim podaljša šestmesečni 
rok, ki ga je določil TZPZ, še za šest mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

XII. BENEFICIRANJE ZAVAROVALNE DOBE 

Glede beneficiran j a zavarovalne dobe se osnutek zakona v temelju razlikuje 
od predloga zakona. 

1. Osnutek zakona je določal — izvajajoč stališča skupščine SRS, ki jih je 
ta sprejela leta 1969 — naj bi zavarovanec beneficiranje zavarovalne dobe lahko 
uveljavil 

— praviloma v primeru invalidnosti; izhajajoč iz izhodišča, da delo na 
težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih povzroča invalidnost delavca in 
naj zato delavec pravice iz beneficiranja pridobi ob nastopu invalidnosti; 

—• izjemoma (le nekatere kategorije zavarovancev) pa še naprej kot doslej 
—viv primeru starosti i v primeru invalidnosti. 

Osnutek zakona je torej skušal odpraviti sedanje dvojno beneficiranje i v 
starostnem in v invalidskem zavarovanju za vse zavarovance na beneficiranih 
delovnih mestih. 

Poglavitni razlog je bil, omejiti sedanji zaskrbljujoč trend nenehnega šir- 
jenja beneficiranih delovnih mest, ki bi — če se ta trend ne omeji — sčasoma 
začel izpodkopavati temelje sistema pokojninskega zavarovanja (zlasti zniževanje 
starostne meje kot poglavitnega pogoja za pridobitev pravic do starostne pokoj- 
nine). 

Ta trend je. zaskrbljujoč tudi zaradi tega, ker se organizacije združenega dela 
na eni strani prizadevajo doseči, naj bi se čim večjemu številu njihovih delovnih 
mest oziroma delavcev, ki delajo na njih, priznalo beneficiranje in s tem omo- 
gočilo pred predpisano starostjo (60 oz. 55 let) in skrajšano pokojninsko dobo 
(pred 40 oz. 35 let) uveljaviti pokojnino; na drugi strani pa organizacije zdru- 
ženega dela streme za tem, da bi bila njihova obremenitev za to beneficiranje 
čim manjša in da naj bi se čim večji del iz tega razloga nastalih izdatkov kril 
po načelu solidarnosti zavarovancev iz prispevka zavarovancev ne pa iz do- 



Priloge 355 

hodka organizacij samih. Gre torej za težnjo organizacij, naj bi se breme bene- . 
ficiranja prevalilo na zavarovance. To pa je v nasprotju z razlogi za benefici- 
ranje. Kajti razlog za beneficiranje so težki in za zdravje škodljivi delovni 
pogoji, ki so riziko poslovanja organizacije in ki jih je treba odpravljati z ukrepi 
varstva pri delu in z drugimi ukrepi. S to težnjo organizacije združenega dela 
stroške, ki nastajajo zaradi neprimernih delovnih pogojev, ki bi jih morale 
urediti organizacije združenega dela, prevaljujejo na zavarovance. Končno ta 
težnja tudi predčasno izloča delavce iz proizvodnega procesa in ustvarja nove 
probleme v pokojninskem zavarovanju, ker ti zaradi beneficiranja predčasno 
upokojeni in sorazmerno mladi delavci po upokojitvi iščejo nove zaposlitve. 

Konec koncev pa zaradi beneficiranja večji stroški pokojninskega zavaro- 
vanja vendarle bremene dohodek organizacij združenega dela in s tem zmanj- 
šujejo njihovo akumulativno in stabilizacijsko sposobnost. 

2. V javni razpravi o osnutku zakona so sicer mnogi podpirali to rešitev, 
vendar je bila večina proti njej. Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije je 
zavzel stališče, da iniciative v osnutku zakona glede prenosa beneficiranja za- 
varovalne dobe v invalidsko zavarovanje ni mogoče sprejeti. 

S pravnega vidika oziroma z vidika skladnosti takšne rešitve z zveznim za- 
konom sta zakonodajno-pravna komisija skupščine SRS in pravni svet izvršnega 
sveta ocenila takšno rešitev za nasprotno zveznemu zakonu (členu 56/2). 

Glede na to predlog zakona odstopa od rešitve iz osnutka zakona in zadržuje 
sedanjo ureditev. 

Ker bi republiški zakon glede beneficiranja zavarovalne dobe ne mogel 
imeti drugačnih določb kot zvezni zakon, predlog zakona tudi nima več tistih 
določb, ki jih je imel osnutek zakona in ki so bile prepis določb zveznega zakona. 
To je posledica stališča o sistematiki zakona (glej III te obrazložitve). Z ozirom 
na to se bodo določbe zveznega zakona o zavarovalni dobi, ki se šteje s pove- 
čanjem, neposredno uporabljale (56. do 59. člen). 

K tem določbam predlog zakona dodaja le dve indikativni normi (43. in 44. 
člen), ki naj bi pripomogli k zaviranju rastočega trenda beneficiranja. Te do- 
ločbe naj bi usmerjale organizacije združenega dela k izboljšanju varstva pri 
delu, skupnost pa zavezovale k reviziji že priznanih beneficiranih delovnih mest. 
Uvajanje novih beneficiranih delovnih mest naj bo strokovno utemeljeno, bene- 
ficiranje pa trajalo, dokler z izboljšanjem delovnih pogojev ni odpravljen vzrok 
beneficiranja. Te določbe predvidevajo, naj se z družbenimi dogovori in samo- 
upravnimi sporazumi določijo kriteriji in osnove za beneficiranje. Praksa bo 
pokazala, ali in koliko bodo te določbe zavrle sedanji zaskrbljujoč trend benefi- 
ciranja. 

XIII. DELAVCI N>A DOLOČENIH DOLŽNOSTIH PRI ORGANIH 
ZA NOTRANJE ZADEVE 

TZPZ ureja ugodnosti teh delavcev (58. do 67. člen). 
Zvezni zakon teh ugodnosti ne določa več; pač pa v 74. členu dopušča mož- 

nost, da se z družbenim dogovorom v merilu federacije lahko določajo za posa- 
mezne kategorije zavarovancev ugodnejši pogoji za pridobitev pravice do sta- 
rostne pokojnine, kar pomeni, da bi se s tem družbenim dogovorom lahko od- 
stopilo od splošnih pogojev glede starostne meje (60 oz. 55 let) in pokojninske 
dobe. 

23» 
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Zavzeto je bilo stališče, naj se zadrži ugodnosti, ki jih tem delavcem zago- 
tavlja TZPZ. Za zakonsko regulativo o teh ugodnostih naj bi po sporazumu 
republiškega sekretariata za notranje zadeve in za delo ter skupnosti veljalo 
načelo: Ugodnosti, ki so v skladu s pokojninskim sistemom, naj se urede v 
zakonu o pokojninskem zavarovanju; druge ugodnosti pa v zakonu o notranjih 
zadevah. 

Predlog zakona — kot za druge zavarovance — nima določb o beneficiranju 
zavarovalne dobe za delavce organov za notranje zadeve (osnutek zakona je imel 
o tem dve določbi). Razlog za to: Za beneficiranje zavarovalne dobe do nadalj- 
njega veljajo sedanje določbe o beneficiranih delovnih mestih, o povečanju zava- 
rovalne dobe in o znižanju starostne meje. 

Edina sprememba, ki jo vnaša predlog zakona na tem področju, je v tem, 
da izvršni svet na predlog republiškega sekretarja za notranje zadeve določi, 
katerim pooblaščenim osebam službe javne in državne varnosti se šteje zavaro- 
valna doba s povečanjem (45. člen). 

XIV. USKLAJEVANJE POKOJNIN 

Osnutek zakona je imel o tem dve določbi; od teh dveh določb je bila ena 
prepis določbe zveznega zakona, druga pa je bila dopolnitev, ki naj bi jo pri- 
nesel republiški zakon. 

Predlog zakona sploh nima posebnih, določb o usklajevanju, ker je bilo 
zavzeto stališče, naj bi se o tem neposredno uporabljale določbe zveznega za- 
kona (34. člen). 

K temu je dodati, da predlog zakona v določbi, ki opredeljuje vsebino druž- 
benega dogovora (89. člen) predvideva, naj bi se način usklajevanja pokojnin 
določil v družbenem dogovoru. 

XV. FINANCIRANJE 

1. V zvezi s sistemom financiranja je treba poudariti naslednje: Predlog 
zakona sicer prinaša nekatere pomembne novosti, kot na primer na področju 
določanja prispevnih stopenj (50. člen), uvaja nov vir dohodkov - t. i. prispe- 
vek iz minulega dela (51/2 in 57. člen), vloga družbenega dogovora pri dolo- 
čanju izhodišč, osnov in meril za določitev stopnje (89. člen) in za določitev 
razmerja, kolik del stroškov za beneficiranje se pokriva s prispevkom zavaro- 
vancev, kolik pa s prispevkom organizacij združenega dela (55. člen). 

Poglavitna pomanjkljivost sistema financiranja, ki ga vsebuje predloženi 
zakon, pa je v tem, da še ni prilagojen osnovam novega pripravljajočega se 
davčnega sistema. Temeljno izhodišče, bodočega davčnega sistema pa je v tem, 
da bo razlikoval sistem davkov in ločeno sistem prispevkov oziroma sistem finan- 
ciranja samoupravnih interesnih skupnosti, ker to razmejitev narekujejo ustavne 
spremembe, ki posebej opredeljujejo davke in posebej samoupravno določanje 
prispevkov. 

Po sedanjem davčnem sistemu, ki sloni na prispevkih iz bruto osebnih 
dohodkov, se sredstva za splošne družbene potrebe (družbenopolitičnih in samo- 
upravnih interesnih skupnosti) krijejo iz bruto osebnih dohodkov. Po novem 
davčnem sistemu pa naj bi se splošne družbene potrebe, ki se financirajo iz 
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proračunov družbenopolitičnih skupnosti, krile iz davkov, ki jih plačujejo de- 
lavci iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in občani; potrebe samo- 
upravnih interesnih skupnosti pa iz osebnih dohodkov članov teh skupnosti. 

Predloženi predlog zakona pa sistema financiranja pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja oziroma financiranja samoupravne interesne skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja še ne more opreti na osnove novega 
davčnega sistema, ker se slednji šele uzakonjuje, predloženi zakon o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju pa ne more čakati na uzakonitev novega 
davčnega sistema. 

Na novi davčni sistem je treba opreti tudi prispevek iz minulega dela, ki ga 
uvaja predloženi zakon (57. člen); zato naj bi se podrobna ureditev tega pri- 
spevka po predloženem zakonu uredila s posebnim zakonom. 

Glede na to je na seji skupne komisije dne 2. 11. 1972, ko je sprejemala 
predloženi zakon, prišlo celo do dileme: Ali naj se v predloženi zakon sploh 
vnesejo določbe o financiranju? Ker pa predlagani sistem financiranja vendarle 
prinaša pomembne novosti in ker bi sicer bila v sistemu pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja hiba, ki bi lahko oteževala njegovo financiranje, če bi te 
določbe izpadle, je bilo končno sprejeto stališče, naj se v predloženi zakon vne- 
sejo te določbe. 

Iz navedenih razlogov pa te določbe pomenijo le začasni oziroma prehodni 
sistem financiranja. 

Osnutek zakona je imel prehodno določbo, po kateri naj bi se v letu 1973 
financiranje izvajalo tako kot v letu 1972. Vendar pa je ta določba na zahtevo 
predstavnikov skupnosti izpadla kot nepotrebna. 

2. Nosilci bremen 

Glavni nosilci bremen stroškov pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
so naslednji: 

a) Aktivni zavarovanci sami (upokojenci — ne), ki s svojim prispevkom 
krijejo pretežno večino izdatkov sklada (ca. 80 °/o vseh izdatkov). 

Predlog zakona ta prispevek imenuje »prispevek zavarovancev«, doslej se 
je imenoval »osnovni prispevek«. 

Osnova za določitev stopnje tega prispevka za zavarovance-delavce in za 
odmero prispevka naj bi bili kosmati osebni dohodki, kot so to danes. Čeprav 
gre ta prispevek v breme zavarovancev-delavcev, pa so ga po predlogu zakona 
(54. člen) zavezane obračunavati in plačevati organizacije združenega dela. 

b) Organizacije združenega dela. Po 4. členu zveznega zakona organizacije 
zagotavljajo Sredstva za namene, ki so določeni v skladu z zakonom. Po pred- 
logu zakona organizacije prispevajo sredstva za naslednje namene: 

aa) prispevajo h kritju večjih stroškov tega zavarovanja, ki nastajajo zaradi 
zavarovalne dobe, ki se šteje s povečanjem, in zaradi znižanja starostne meje 
(60 let) za pridobitev pravice za zavarovanca na določenih (beneficiranih) delov- 
nih mestih. Namen tega prispevka organizacij izraža predlog zakona š »pri- 
spevek za zavarovalno dobo s povečanjem« (55. člen). 

To ni noVa obremenitev organizacij; saj že temeljni zakon o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja uzakonjuje t. i. »dodatni prispevek«, ki je 
deloma namenjen tudi za delno kritje teh stroškov (112. člen TZOFSZ). 

Ta »dodatni prispevek« danes krije le del stroškov, ki nastajajo iz tega 
razloga; drugi del stroškov (pretežna večina) iz naslova vštevanja zavarovalne 
dobe s povečanjem se krije iz prispevka iz osebnih dohodkov zavarovancev. 
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Tudi po predlogu zakona naj bi se stroški za ugodnosti delavcev na beneficiranih 
delovnih mestih krili deloma iz prispevka iz dohodka organizacij, deloma pa iz 
prispevkov iz osebnih dohodkov zavarovancev. Z družbenim dogovorom (člen 
43/2 predloga zakona) bi se določilo, katera beneficirana delovna mesta terjajo 
širšo družbeno solidarnost in kolikšna naj bo, katera pa so tista, kjer bo skup- 
nost lahko terjala polno povračilo stroškov beneficiranja samo od organizacije 
združenega dela. 

bb) Prispevajo h kritju stroškov zlasti za povečanje pokojnin v zvezi s 
porastom družbene produktivnosti dela, nastale iz naslova minulega dela upo- 
kojencev, odvisno od porasta osebnih dohodkov aktivnih zavarovancev in za 
druge določene namene. Namen tega prispevka organizacij predlog zakona 
izraža s »prispevek iz minulega dela« (člen 57). To je nova obremenitev organi- 
zacij. Vendar pa ta obremenitev v letu 1972 še ne pride v poštev, ker naj bi po 
57. členu predloga zakona šele posebni v letu 1973 sprejeti zakon uredil zave- 
zance tega prispevka, osnove za odmero in način obračunavanja in plačevanja 
tega prispevka. 

cc) Krijejo stroške za zavarovanje delavcev, ki jim je delovno razmerje 
prenehalo zato, ker zaradi tehnoloških ali ekonomskih razlogov njihovo delo v 
organizaciji ni več potrebno (56. člen). To je nova obremenitev organizacij, ki 
pa je v skladu z drugim odstavkom 8. točke XXVII. ustavnega dopolnila k 
ustavi SR Slovenije, po katerem organizacije zagotavljajo sredstva za zaposlo- 
vanje, prekvalifikacijo in uresničevanje drugih pridobljenih pravic delavcev, 
kadar zaradi tehnoloških ali ekonomskih razlogov njihovo delo v organizaciji 
ni več potrebno. Po četrtem odstavku cit. ustavne norme zakon lahko nalaga 
organizacijam materialne obveznosti, da se izpolnijo te naloge. 

čč) Krijejo stroške, ki nastajajo v zavarovanju zaradi nesreče na delu in 
poklicnih bolezni (58, člen). 

Nesreče na delu in poklicne bolezni so posledica težkih in zdravju škod- 
ljivih delovnih pogojev ali opuščenih ukrepov za varstvo delavca pri delu, zato 
so tudi stroški, ki zaradi tega nastajajo, riziko poslovanja in breme organizacij 
združenega dela, torej riziko, za katerega je organizacija dolžna zavarovati de- 
lavca in kriti stroške tega zavarovanja — ne pa delavec sam. 

Ta obveznost je istovetna z obveznostjo po zakonu o zdravstvenem zavaro- 
vanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva. Po tem zakonu (3. člen) 
organizacije obvezno zavarujejo svoje delavce in učence za nesrečo pri delu in 
za obolenje za poklicno boleznijo. 

Ta prispevek ni v celoti nov. Pozna ga že sedanji sistem kot »dodatni pri- 
spevek«, ki je deloma namenjen za kritje večjih stroškov invalidskega zavaro- 
vanja, ki so posledica večje nevarnosti za nesrečo na delu ali za poklicno bolezen 
zaradi dela na delovnih mestih, na katerih pogoji in okoliščine povečujejo ne- 
varnost, da postane delavec invalid ali pretrpi telesno okvaro. Novo v prispevku 
po predlogu zakona je to, naj bi se s tem prispevkom organizacij krili vsi stroški, 
ki nastajajo v zavarovanju žaradi nesreče na delu ali poklicne bolezni. 

dd) Za posebne primere zavarovanja (59. člen) za invalidnost. Sem spadajo 
zlasti organizatorji mladinskih delovnih akcij, javnih del splošnega pomena, 
reševalnih akcij, športnih dejavnosti, dalje poklicne šole, visokošolski zavodi 
za poklicno usposabljanje mladincev z motnjami v razvoju, kadar so na ob- 
veznem praktičnem delu. 

c) Družbenopolitične skupnosti oziroma njihovi proračuni. Po drugem od- 
stavku 4. člena te prispevajo sredstva skladno z zakonom. 
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aa) Federacija prispeva za obveznosti, ki nastajajo v zvezi s pridobitvijo 
pravic in odmero pokojnine borcem NOV in borcem drugih kategorij ter njiho- 
vim družinskim članom, ki so jim te pravice zagotovljene po 35. do 46. členu 
zveznega zakona in družinskim članom padlih borcev po 71. členu zveznega 
zakona. 

Poseben zvezni zakon bo določil primere, obseg in način zagotavljanja pri- 
spevka federacije. 

bb) SR Slovenija s svojim prispevkom krije: 
— stroške, ki nastajajo v zvezi s pridobitvijo pravic in odmero pokojnin 

borcem NOV in borcem drugih kategorij, kolikor so njihove ugodnosti večje, 
kot jih določa zvezni zakon; to je največji prispevek republike; 

— stroške, ki nastajajo v zvezi s pridobitvijo pravic in odmero pokojnin 
delavcev na določenih dolžnostih pri organih za notranje zadeve, kolikor ti 
stroški presegajo stroške, ki gredo po splošnih pogojih in predpisih v breme 
skupnosti; 

— stroške za vštevanje časa prestajanja prostostne kazni neopravičeno ob- 
sojenih v zavarovalno dobo (41. člen); 

— stroške za zavarovanje za primer invalidnosti kot posledice nesreče, ki 
zadene občane, ko pomagajo pri zagotavljanju osebne varnosti občanov in var- 
nosti premoženja, odkrivanju ali preprečevanju kaznivih dejanj (člen 11/1 točka 
2 in 3 predloga zakona). 

SR Slovenija krije tiste stroške, ki jih z zakonom izrecno prevzame kot svojo 
obveznost. 

To so neposredne obveznosti republike oziroma njenega proračuna do skup- 
nosti. Poleg teh neposrednih obveznosti pa republika posredno prispeva tudi v 
primerih, ko iz svojega proračuna dotira določene dejavnosti oziroma ustanove. 
Sem spada npr. republiška izobraževalna skupnost za posebne primere zavaro- 
vanja, za katere krijejo stroške šole in drugi izobraževalni zavodi. 

cc) Občine neposredno za stroške iz pravic, ki jih občinske skupščine za- 
gotove osebam, ki sicer niso zavarovane (61. člen predloga zakona). Posredno 
pa tudi v primerih, ko dotirajo razne ustanove (recimo : šole). 

3. Določanje stopnje prispevkov 

Danes stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje določa 
skupščina skupnosti v soglasju s skupščino SRS. Po predlogu zakona naj bi se ta 
način določanja prispevnih stopenj v temelju spremenil. Po predlogu zakona 
naj bi namreč skupnost ali točneje: skupščina skupnosti samostojno določala 
stopnje prispevkov — v mejah in na podlagi družbenega dogovora in v skladu z 
zakonom (50. člen —• odpade torej soglasje skupščine SRS — odločilno vlogo dobi 
družbeni dogovor). 

XVI. DRUŽBENI DOGOVOR 

Predlog zakona družbene dogovore obravnava v desetem delu (89. do 94. 
člen); razen tega pa še v nekaterih drugih členih (1. člen, 17. člen, 43. člen). 

Družbeni dogovor postane po predlogu zakona eden najpomembnejših in- 
strumentov sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zlasti na pod- 
ročju financiranja. 

To pomembnost družbenega dogovora na področju financiranja terjajo na- 
slednje okolnosti: 
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Predlog zakona ne uzakonjuje nobenih omejitev samoupravnih pristojnosti 
skupnosti ali točneje skupščine skupnosti pri določanju, konkretiziran j u in 
kvantificiranju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja; te omejitve 
uzakonjuje le zvezni zakon s tem, da določa temeljne pravice in pogoje za nji- 
hovo pridobitev. 

Obseg, vsebina in velikost pravic, ki jih opredeli, konkretizira in kvanti- 
ficira skupščina skupnosti, pa seveda določa obseg finančnih sredstev, potrebnih 
za kritje teh pravic. Določati, konkretizirati in kvantificirati pravice, torej po- 
sredno pomeni, določati tudi obseg potrebnih finančnih sredstev. 

V sedanjem davčnem sistemu in sistemu delitve dohodka in osebnih dohod- 
kov vse sfere potrošnje družbenih dejavnosti pritiskajo na dohodek organizacij 
združenega dela; na ta dohodek torej ne pritiska samo potrošnja pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, temveč tudi zdravstveno zavarovanje, šolstvo, 
otroško varstvo, kultura, stanovanjska izgradnja in končno proračuni družbeno- 
političnih skupnosti. 

Poglavitni pogoj akumulativne in stabilizacijske sposobnosti gospodarstva in 
s tem njegovega nadaljnjega razvoja je, da se morajo vse sfere potrošnje oz. 
njihove potrebe gibati oz. omejiti' v okviru naše ekonomske zmogljivosti, v 
okviru te ekonomske zmogljivosti pa je potrebno upoštevati vse potrošne sfere 
in vsaki izmed njih v tem okviru, določiti njen delež. 

Iz tega pa sledi, da vsaka samoupravna interesna skupnost in zato tudi 
skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja suvereno lahko določa in 
kvantificira pravice samo, kolikor to dopušča naša ekonomska zmogljivost. 

Meje, v katerih se mora gibati vsaka potrošna sfera, je treba določiti z 
družbenim dogovorom. 

Ce bo nov davčni sistem in sistem financiranja samoupravnih interesnih 
skupnosti, ko naj bi se slednje financirale iz osebnih dohodkov svojih članov, 
določil drugačen način konfrontiranja, uskladitve in uravnovešenja vseh sfer 
potrošnje družbenih potreb, bo treba temu prilagoditi tudi financiranje pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja. 

XVII. ORGANIZACIJA SKUPNOSTI 

Po četrtem, odstavku 8. točke amandmaja XXVII in 4. točki 3. podtočki 
amandmaja XLII k ustavi SR Slovenije zakon lahko določi načela za organiza- 
cijo samoupravnih interesnih skupnosti. 

Poglavitna vrzel predloga zakona glede izvedbe te ustavne norme je ta, da 
ne daje določnega načela glede uveljavljanja delegatskega sistema na področju 
samoupravne interesne skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Razlog za to pomanjkljivost je zlasti: prvič to, da bo z drugo fazo ustavnih 
amandmajev celoviteje dodelan delegatski sistem in da se bo ustavna postavka 
o delegatskem sistemu neposredno uporabljala za zakonsko ureditev delegat- 
skega sistema, je potrebna tudi določena stopnja uveljavitve ustavnih amand- 
majev v bazi, poleg tega pa danes nimamo podatkov oziroma celovitejše ocene, 
kakšne so konkretne razmere v delovnih organizacijah, na katere bi lahko 
zakon oprl določbe o delegatskem sistemu. 

Glede na to ima predlog zakona glede organizacije le tolikšna načela, ki so 
v danih razmerah nedvoumna (86. do 88. člen) in imajo te določbe zato začasni 
značaj. 
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XVIII. UVELJAVLJANJE PRAVIC 

Zvezni zakon (člen 60/4 in 5) glede postopka za uveljavljanje pravic določa 
le to, da se ta postopek praviloma sproži na zahtevo zavarovanca in da je v tem 
postopku zagotovljeno dvostopenjsko odločanje v skupnosti, ter sodno varstvo, 
ki je določeno v zakonu. 

V razpravi o osnutku zakona v zakonodajno-pravni komisiji skupščine 
SR Slovenije so bili nekateri člani mnenja, naj bi bil postopek predmet statuta 
ne pa zakona, češ da gre v bistvu za civilno-pravno razmerje med zavarovanci 
in skupnostjo; zakon naj bi vseboval le temeljna načela glede postopka. O spo- 
rih naj bi odločala posebna arbitraža, kar bi v bistvu pomenilo podružbljenje 
sodne funkcije. Zato po mnenju le-teh ni sprejemljivo sodno varstvo kot upravni 
spor pred vrhovnim sodiščem, saj ne gre za odločanje o upravni stvari. 

Podobno stališče zagovarja tudi pravni svet IS, ki še dodaja: Obseg in 
obliko sodnega varstva naj določi republiški zakon. Tu pa je možna dvojna 
rešitev. Prvič, da se v zakonu zagotovi kontrola razsodbe drugostopenjskega 
razsodišča v skupnosti v obliki tožbe na pristojno sodišče, s tem da se izpodbijana 
razsodba razveljavi le iz določenih razlogov. Drugič, da je zoper razsodbo 
drugostopenjskega razsodišča v skupnosti dopustna pritožba v polnem obsegu, 
tako da bi sodišče stvarno odločalo v tretji instanci. 

Kljub tem pomislekom predlog zakona v glavnem povzema postopek, ki ga 
je določal osnutek zakona. Ta pa predvsem zato, ker osnutki zakonov vseh 
drugih republik in pokrajin zadržujejo sedanji upravni postopek in upravni 
spor. Izhajalo se je iz izhodišča, naj bi bil postopek v okviru vseh skupnosti 
enak. 

Vendar je predlagano ureditev postopka pri skupnosti in obliko sodnega 
varstva razumeti kot začasno. Ko bodo v skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja uresničena ustavna dopolnila o samoupravnih interesnih 
skupnostih, zlasti pa uresničen delegatski sistem, ko bodo z novo ustavo celo- 
viteje uveljavljene spremembe v družbi in sodstvo postavljeno na nove osnove, 
bo treba temu ustrezno uzakoniti tudi postopek pri skupnosti in obliko sodnega 
varstva./ 

POROČILA 

Skupna komisija republiškega, gospodarskega in socialno-zdravstvenega 
zbora za proučitev sistema zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja je na seji obravnavala amandmaje in druge 
pripombe k predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki 
so jih sprejeli izvršni svet, zakonodajno-pravna komisija, pristojni odbori 
skupščine SR Slovenije in posamezni poslanci. 

I. KOMISIJA JE SPREJELA NASLEDNJE AMANDMAJE: 

1. Izvršnega sveta k naslednjim amandmajem: 

Za 38. a člen s tem, da se ta določba vnese v prehodne določbe kot 117. a 
člen po besedilu, ki ga predlaga zakonodajno-pravna komisija; dalje k 45., 46., 
49., 50., 54., 88., 89. in 119. členu s tem, da se sprejme besedilo 119. člena, ki 
ga predlaga zakonodajno-pravna komisija. 
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2. Zakonodajno-pravne komisije k naslednjim členom, predloga zakona: 

2. 3., 5. do 7, 9. do 14. (razen k drugemu odstavku 14. člena), 16. do 18., 
21. do 23., 25. do 30., 34., 36., 38., 39., 41., 43., 44„ 49„ 57, 59., 60., 65., 
68., 69., 71, 73, 75. do 77, 85, k naslovu VII. dela, 87. do 89, 94, 95. do 
102, 104, 105, 105. a, 106. do 110, 113, 115, 116, 117. a do 119. 

3. Odbora RZ za socialno politiko in zdravstvo in odbora SZZ za invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo k naslednjim členom: 

10, 11, 12.; glede na pripombo zakonodajno-pravne komisije k amand- 
maju odborov za 7. točko 12. člena skupna komisija sprejema besedilo 7. točke, 
ki naj se glasi: 

»Dokler imajo zavarovanci, ki so zaradi nege otroka prekinili delovno 
razmerje, otroka, ki še ni star 15 let, ali starejšega otroka, ki mu je zaradi 
popolne in trajne nezmožnosti za delo potrebna tudi stalna postrežba in pomoč. 
Ob izpolnitvi pogojev iz prejšnjega stavka pa zavarovanka tudi, dokler ima 
3 otroke, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev in uživanje družinske pokojnine.« 

Komisija je dalje sprejela še amandmaje teh odborov k 59. in 107. členu. 

4. Komisije skupščine SRS za vprašanja borcev NOV, naj se doda novi 
četrti odstavek k 22. členu s to pripombo, naj se ta določba vnese kot posebna 
določba v prehodne določbe predloga zakona, ne pa kot četrti odstavek 22. člena. 

5. Poslanca SZZ Franca Kosmača, ki predlaga, naj se v 42. členu doda nov 
drugi odstavek, ki se glasi: 

»V pokojninsko dobo zavezancem-kmetom iz 7. člena tega zakona se všteva 
tudi čas prejšnjega opravljanja kmetijske dejavnosti, če za kritje obveznosti, 
nastalih s tem vštevanjem, plačajo prispevek v obsegu in na način, kot ga 
določi skupnost.« 

6. Skupna komisija je sprejela pripombo zakonodajno-pravne komisije 
in odborov, naj se iz cenzusa, ki vpliva na prejemanje pokojnine, črtajo do- 
hodki iz avtorskih pogodb. Komisija je namreč sprejela razloge, ki so jih dali 
predlagatelji za črtanje tega kriterija. 

Temu črtanju je nasprotoval republiški sekretar za delo, češ da bi z iz- 
padom avtorskih^ pogodb lahko prišlo do izigravanja, ker bi se namesto pogodb 
o delu sklepale avtorske pogodbe. 

II. KOMISIJA NI SPREJELA NASLEDNJIH AMANDMAJEV 

1. Zakonodajno-pravne komisije k drugemu odstavku 14. člena, po ka- 
terem naj bi se v drugi vrsti za besedo »oziroma« vstavila beseda »do«. 

Komisija meni, da ta pristavek ni potreben in da lahko povzroča samo 
težave pri uporabi te določbe. 

Glede na to naj se tudi v 38. členu predloga zakona pri ustreznem bese- 
dilu črta beseda »do«. 

2. Komisija ni sprejela pripombe zakonodajno-pravne komisije k 19. členu, 
ker meni, da zavarovanci, ki so zavarovani na podlagi opravljanja samostojne 
dejavnosti, ne morejo imeti pravice do varstvenega dodatka. 

3. a) Komisija ni sprejela amandmaja komisije skupščine SRS za vpra- 
šanja borcev NOV za novo besedilo prvega odstavka 23. člena. 
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Skupna komisija je.namreč mnenja, da je potrebno zmanjševati socialne 
razlike ne šele pri skupnih dohodkih, ki presežejo najvišji osebni dohodek po 
družbenem dogovoru, temveč že pri nižjem cenzusu (dvakratni poprečni osebni 
dohodek). 

b) Komisija tudi ni sprejela amandmaja gospodarskega zbora in amandmaja 
poslanca Franca Kosmača, po katerem naj bi se pri zmanjševanju pokojnin v 
primeru ponovne zaposlitve upoštevalo tudi število vzdrževanih članov družine 
upokojenca. 

Skupna komisija meni, da bi sprejem tega amandmaja povzročil v prak- 
tičnem izvajanju zelo velike težave; praktično bi pa ta določba prišla v poštev 
le pri zelo majhnem številu upokojencev. 

4. Skupna komisija ni sprejela amandmajev poslancev Jožeta Padovana 
in Nikolaja Sabjana k 42. členu, po katerem naj bi se v pokojninsko dobo 
vštel tudi čas kadrovskega roka. 

Komisija namreč meni, da je treba vprašanje vštevanja kadrovskega roka 
enotno urediti v merilu Jugoslavije in da je zaradi tega to vprašanje predmet 
družbenega dogovora med skupnostmi pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. 

5. Komisija ni sprejela pripombe zakonodajno-pravne komisije k 61. členu, 
ker meni, da je takšna določba vendarle potrebna in da teh odnosov ni pre- 
pustiti prosti odločitvi skupnosti, ali sploh hoče skleniti takšne pogodbe ali ne, 
temveč naj vse pravice, ki imajo značaj pravic iz takšnega zavarovanja, izvaja 
skupnost, da pa je le konkretizacija medsebojnih obveznosti stvar medsebojnega 
sporazuma. 

6. Komisija je razpravljala tudi o predlogu za amandma republiškega se- 
kretariata za finance k 62. členu. Komisija pa tega predloga ni sprejela, ker 
meni, da je ta zelo pomembna sistemska novost, ki jo je potrebno uveljaviti 
istočasno za vse samoupravne interesne skupnosti in tudi proračunske dohodke, 
ne pa te sistemske novosti uvajati samo v pokojninskem zavarovanju. 

7. Skupna komisija ni sprejela amandmajev poslank Anicq Okršlar (SZZ) 
in Ele Ulrih-Atene (RZ), po katerih naj bi se v 88. členu predloga zakona dodal 
nov drugi stavek, ki bi določal, naj imajo tudi republiške organizacije posa- 
meznih kategorij invalidov svoje delegate v zboru delegacij skupnosti. 

Skupna komisija meni, da ne more zakon določati, katere organizacije 
morajo imeti svoje delegate v zboru delegatov, ker po ustavnem amandmaju 
glede organizacij skupnosti zakon lahko določa samo načela, ne more pa imeti 
konkretnih določb. Ustrezne organizacije se namreč lahko povežejo s pristojnimi 
organi skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja in se dogovore, 
naj tudi te organizacije imajo svoje predstavnike v zboru delegatov. 

8. Izvršni svet je predlagal amandma k 91. členu, po katerem naj bi se: 
a) ta člen spremenil. Amandmaja izvršnega sveta za ta člen pa nista 

sprejela odbor RZ za socialno politiko in zdravstvo in odbor SZZ za invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo. Skupna komisija je raz- 
pravljala o obeh stališčih in sklenila, da se strinja s stališčem omenjenih od- 
borov in da ne sprejme amandmaja izvršnega sveta. K temu je pripomniti, da je 
republiški sekretar za delo vztrajal pri tem, naj se sprejme amandma izvršnega 
sveta. 

b) Izvršni svet je predlagal tudi amandma k 93. členu, ki pa v bistvu 
pomeni samo redakcijsko prilagoditev besedila 93. člena k amandmaju izvrš- 
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nega sveta za 91. člen. Ker komisija ni sprejela amandmaja izvršnega sveta k 
91. členu, tudi ni sprejela amandmaja izvršnega sveta k 93. členu. 

9. Komisija ni sprejela amandmaja poslanca Franca Kosmača, po katerem 
naj se zavarovancem-delavcem in kmetom v pokojninsko dobo všteva tudi 
čas, ko so bili člarti kmečkih delovnih zadrug, čeprav se po izstopu iz zadruge 
niso takoj zaposlili. 

Komisija je bila mnenja, da je deloma amandmaju poslanca Franca Ko- 
smača ustreženo z določbo 108. člena predloga zakona, v celoti pa amandmaja 
poslanca Franca Kosmača hi sprejela, ker pomeni zelo pomembno razširitev 
pravic, katerih finančne posledice pa ni možno niti v celoti oceniti. 

III. SKLEPI KOMISIJE ZA DOPOLNITVE OZ. SPREMEMBE 
NEKATERIH DOLOČB PREDLOGA ZAKONA 

Skupna komisija je glede na obravnavo predloga zakona ugotovila, da bi 
bilo nekatere določbe dopolniti oz, spremeniti. Dopolnile oz. spremenile naj 
bi se naslednje določbe predloga zakona: 

1. 14. člen : V prvem odstavku naj se v drugi vrsti beseda »nad« na- 
domesti z besedo »najmanj« tako, da bi se konec tega odstavka glasil: »... in 
ostanek najmanj 6 mesecev.«. , 

Ta sprememba je potrebna, da se omogoči vštevanje nepolnega leta tudi 
v primerih, ko ta ostanek znaša 6 mesecev in ne le v primerih, ko je ta ostanek 
večji od 6 mesecev. 

2. 23. člen : Konec prvega odstavka 23. člena naj se spremeni tako, 
da se črta pika in doda besede: »...oziroma 50'% dodatnega dohodka, če je 
dodatni dohodek manjši od pokojnine«. 

3. 91. člen : 3. točka tega člena se glasi: »3. izhodišča, osnove in merila 
za določitev stopenj prispevkov za finaciranje in za povečanje pokojnin v zvezi 
s porastom družbene produktivnosti dela, nastale iz naslova minulega dela 
zavarovancev, odvisna od porasta osebnih dohodkov, ter za odpravljanje razlik 
med poprej in pozneje odmerjenimi pokojninami.« 

34. člen zveznega zakona obravnava usklajevanje pokojnin. Prvi odstavek 
cit. člena določa, da se morajo pokojnine usklajevati z ekonomskimi gibanji po 
dveh vidikih, in to: 

— da se ohrani realna vrednost pokojnin v zvezi ž gibanjem življenjskih 
stroškov, 

— da se povečajo pokojnine v zvezi s porastom družbene produktivnosti 
dela, nastale iz naslova minulega dela zavarovancev, odvisno od porasta oseb- 
nih dohodkov. 

Določanje obsega uskladitve zato, da se ohrani realna vrednost pokojnin 
v zvezi z gibanjem življenjskih stroškov, je v pristojnosti skupnosti same tako, 
da skupnost uskladi pokojnine po gibanju življenjskih stroškov. 

Povečanje pokojnin v zvezi s porastom življenjskega standarda aktivnih 
zavarovancev pa je potrebno izvajati v skladu z ekonomsko politiko republike. 
Ta vidik usklajevanja pokojnin namreč ustvarja odnose, katerih učinki prese- 
gajo okvire notranjih odnosov same interesne skupnosti. Glede na to je po- 
trebno ne samo način usklajevanja, temveč tudi obseg povečanja pokojnin 
opredeliti z družbenim dogovorom, pri katerem sodelujejo tudi drugi družbeni 
dejavniki. 
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4. 106. člen : Besedilo drugega odstavka 106. člena je povzročalo ne- 
jasnosti. Da bi se ti dvomi odpravili, je komisija sklenila, da se besedilo drugega 
odstavka glasi takole: 

»(2) Osebe, ki po 1. januarju 1965 niso imele lastnosti zavarovanca, postale 
pa so invalidi po 1. januarju 1973, pridobijo pravice po tem zakonu, če izpol- 
njujejo v zakonu predpisane pogoje.« 

5. 108. člen : V 108. členu naj se na koncu prvega stavka črta pika in 
doda besedilo: »oziroma prijavi v zavarovanje po 7. členu tega zakona.« 

Ker so kmetje-kooperanti glede obsega izenačeni z osebami v delovnem 
razmerju, je potrebno to pravico priznati tudi tem zavarovancem. 

6. 111. člen: V drugi vrsti 111. člena naj se med besedi »člena« in »tega« 
vstavi besede »in drugem odstavku 11. člena«. 

V tem členu je pomotoma izpadel citat drugega odstavka 11. člena. S tem 
popravkom se ta napaka odpravlja. 

Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo ter odbor soci- 
alno-zdravstvenega zbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter inva- 
lidsko varstvo sta na skupni seji dne 24. novembra 1972 obravnavala predlog 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Navedeni zakonski predlog 
je skupščini SR Slovenije predložila skupna komisija republiškega, gospodar- 
skega in socialno-zdravstvenega zbora za proučitev sistema zdravstvenega 
varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Hkrati z zakonskim predlogorrt sta odbora obravnavala še amandmaje k 
predlogu zakona zakonodajno-pravne komisije, amandmaje, ki jih je predložil 
skupščini SR Slovenije njen izvršni svet ter poročilo o pripombah in predlogih 
iz javne razprave o osnutku zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju in stališčih do njih. 

V načelni razpravi sta odbora ugotovila, da zakon upošteva sklepe 3. kon- 
ference ZKS o socialnem razlikovanju, da je izdelan na podlagi sprejetega 
osnutka zakona ter da upošteva pripombe, ki so jih dali pristojni odbori in 
zbora ter zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije kot tudi pravni 
svet izvršnega sveta. Pri pripravi predloga je skupna komisija upoštevala tudi 
številne pripombe in predloge, dane v javni razpravi, predvsem predloge glede 
določitve pokojninske osnove, beneficiranja zavarovalne dobe, sistem rehabili- 
tacije delovnih invalidov in vprašanja, ki zadevajo ponovno zaposlovanje upo- 
kojencev. 

Odbora sta ugotovila, da so bile v javni razpravi dane odločne zahteve, 
da se z zakonom uredi tudi poklicna rehabilitacija vseh invalidnih otrok ne 
glede na status njihovih staršev. Ker zakon ne ureja tega vprašanja, sta bila 
odbora soglasna, naj se to vprašanje uredi s posebnim zakonom najkasneje do 
konca prihodnjega leta. 

Odbora sta bila tudi mnenja, da je predlagatelj zakona pravilno ugotovil, 
da je povzemanje določb zveznega zakona v republiški zakon odveč, ker.se 
zvezni zakon neposredno uporablja. S tem se je odstopilo od prvotnega mnenja, 
naj bo republiški zakon kompleksna celota, ki zajema vse elemente sistema 
invalidskega in pokojninskega zavarovanja. Celotnega sistema pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja ni mogoče več urejati samo z zakonom, marveč 
tudi s samoupravnimi akti interesnih skupnosti. 
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V načelni razpravi je bilo tudi poudarjeno, da predlagana organizacija 
skupnosti ni v celoti prilagojena že sprejetim ustavnim amandmajem oziroma 
v drugi fazi predvidenim ustavnim spremembam, ki bodo dale dokončno fizio- 
gnomijo samoupravnim interesnim skupnostim in delegatskemu sistemu. To 
pomanjkljivost morajo upoštevati samoupravni organi skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, ki morajo v svojem statutu podrobneje realizirati 
načelna izhodišča o organizaciji in uvajanju delegatskega sistema. 

Glede financiranja zakon sicer uvaja nekatere pomembne novosti kot na 
primer določitev novega vira dohodkov (prispevek iz minulega dela), vendar 
ga do kraja ne izpeljuje, pač pa predvideva, da se obračunavanje in plačevanje 
tega prispevka določi S posebnim zakonom. Odbora sta se namreč strinjali s 
predlagateljem, da mora biti sistem finaciranja pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja usklađen z osnovami novega sistema prispevkov in davkov, ki je 
v pripravi. 

Pripombe javne razprave, ki jih komisija ni sprejela, so razvidne iz, poro- 
čila o javni razpravi. 

V podrobni obravnavi posameznih členov sta odbora sprejela naslednje 
amandmaje: 

K 10. členu : Za peto točko se doda nova šesta točka z besedilom, ki 
se glasi: 

»Otroci in mladostniki v vzgojnih zavodih za vedenjsko in osebnostno 
motene«. 

Odbora sta bila soglasna, da je treba v tem členu, ki predvideva zavaro- 
vanje samo za invalidnost in telesno okvaro, zajeti tudi navedene otroke in 
mladostnike. 

K 11. členu: Pred dosedanjo prvo točko 11. člena naj se doda nova 
točka, ki se glasi: 

»1. ko opravljajo naloge kot pripadniki partizanskih enot;« 
Vse naslednje točke naj se ustrezno prenumerirajo. 
Z zakonom o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdrav- 

stvenega varstva (Uradni list SRS, št. 26/147/70) je v deveti točki 29. člena 
oziroma tretji točki 30. člena zagotovljeno zdravstveno varstvo pripadnikov 
partizanskih (teritorialnih) enot, če jim to varstvo ni zagotovljeno po drugih 
predpisih. V omenjenima točkama je rešeno'tudi vprašanje zdravstvene zaščite 
pripadnikov civilne zaščite. 

Doslej pa vprašanje invalidnosti ali telesnih okvar kot posledice nesreče, 
ki bi se pripetila pri opravljanju dolžnosti pripadnikov partizanskih enot, 
ni bilo rešeno. V dosedanji praksi srrlo morali vse takšne osebe, ki ne uživajo 
pravic iz pokojninskega zavarovanja, zavarovati pri zavarovalnici »Sava«. 

Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na ustrezen 
način rešuje vprašanje invalidnosti oziroma telesne okvare kot posledice nesreče 
za pripadnike civilne zaščite. V prvi točki 11. člena se namreč določa, da osebam, 
ki niso zavarovanci in če sodelujejo pri reševalnih akcijah ali pri obrambi 
pred elementarnimi nezgodami ali nesrečami, gredo pravice zavarovanca za 
primer invalidnosti in telesne okvare kot posledica nesreče, če sodelujejo pri 
prej omenjenih akcijah oziroma obrambi, ki brez dvoma sodijo med naloge 
civilne zaščite. 

Amandma je v skladu s pripombo, ki jo je k temu členu dal glavni štab 
SR Slovenije za splošni ljudski odpor. 
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K 12. členu: V sedmi točki tega člena naj se beseda »zavarovanke« 
nadomesti z besedo »zavarovanci« in beseda »prekinile« z besedo »prekinili«. 

Odbora sta bila mnenja, da v tem primeru ni mogoče delati razlike med 
zavarovanko in zavarovancem, ker gre za varstvo in nego bolnega otroka. Ni 
izključeno, da pride do primerov, ko morajo zaradi družinskih razmer tudi 
moški zavarovanci negovati otroke v primeru bolezili. 

K 59. členu: Besedilo prve točke naj se spremeni tako, da se glasi: 
»za osebe iz 9. člena in iz 1. do 5. točke 11. člena ...« 
Glede na sprejeti amandma k 11. členu je smiselno potrebno spremeniti 

prvo točko tega člena s tem, da se smatra kot organizator akcije tudi štab 
pristojne partizanske enote. 

Besedilo druge točke naj se spremeni tako, da se glasi: 
»za osebe iz 4., 5. in 6. točke 10. člena tega zakona — strokovne šole s 

praktičnim poukom, zavodi za vedenjsko in osebnostno motene in šole ...« 
Dopolnitev je potrebna zaradi sprejetega amandmaja odborov k 10. členu. 
K 107. členu : Doda naj se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Določbi prejšnjih odstavkov veljajo smiselno tudi za mladostnike, ki jim 

je bil izrečen vzgojni ukrep oddaje v vzgojno-poboljševalni dom.« 
Odbora sta bila soglasna, da je treba tudi za te osebe poskrbeti, da so 

zavarovane za invalidnost, ki je posledica nesreče ali poklicne bolezni na red- 
nem delu. 

Odbora sta na skupni seji obravnavala tudi amandmaje zakonodajno- 
pravne komisije in ugotovila, da so v glavnem redakcijskega značaja. Odbora 
sta te amandmaje v celoti sprejela. , 

Amandma k 91. členu izvršnega sveta odbora odklanjata zaradi tega, ker 
sta mnenja, da se z družbenim dogovorom ne določajo le stopnje prispevkov, 
marveč tudi druga pomembna izhodišča, predvsem pa določanje delovnih mest, 
na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem, kar je doslej urejal zakon, 
kot tudi program preventivnih ukrepov za preprečevanje vzrokov, ki povzro- 
čajo invalidnost. Glede na to, da se 93. člen smiselno nanaša tudi na 91. člen, 
odbora nista sprejela amandmaja izvršnega sveta k 93. členu zakona. 

Odbora sta sprejela še naslednje pripombe: 
K drugemu odstavku 11.' člena: Predvideni izvršilni predpis naj 

določi natančnejše pogoje k šesti točki prvega odstavka tega člena. Uredi naj 
hkrati tudi vprašanje tozadevnega financiranja. 

K 23. členu : Izraženo je bilo mnenje nekaterih poslancev, da dohodki 
iz avtorske pogodbe ne bi smeli vplivati na prejemanje pokojnine. Poudarili 
so, da je avtorska storitev strogo osebna storitev in da na njene dohodke 
lahko posegamo le z davčno in ne s pokojninsko zakonodajo. 

Odbora predlagata pristojnima zborama, da sprejmeta predlog zakona z 
navedenimi sprejetimi amandmaji. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je odbor za socialno politiko in 
zdravstvo določil poslanca Draga Benčino, na seji socialno-zdravstvehega zbora 
pa je odbor za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo 
določil poslanca Jožeta Nereda. 

St.: 191-27/72 
Ljubljana, 28. 11. 1972 
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Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo ter odbor soci- 
alno-zdravstvenega zbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter inva- 
lidsko varstvo sta na skupni seji dne 11. 12. 1972 obravnavala amandmaje 
k predlogu zakona o, pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki so jih pred- 
ložili poslanci socialnor-zdravstvenega zbora, poslanec republiškega zbora, gospo- 
darski zbor, komisija skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV in sam 
predlagatelj. 

I. Odbora sta sprejela naslednje amandmaje: 
K 12. členu : Odbora sta sprejela amandma predlagatelja, da se upo- 

števajoč amandma zakonodajno-pravne komisije in uvodoma omenjenih od- 
borov, točka 7 spremeni tako, da se glasi: »Dokler imajo zavarovanci, ki so 
zaradi nege otroka prekinili delovno razmerje, otroka, ki še ni star 15 let, ali 
starejšega otroka, ki mu je zaradi popolne in trajne nezmožnosti za delo po- 
trebna stalna postrežba in pomoč. Ob izpolnitvi pogojev iz prejšnjega stavka 
pa zavarovanka tudi, dokler ima 3 otroke, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev 
in uživanje družinske pokojnine.« 

K 14. členu: Odbora sta sprejela amandma predlagatelja, da se v prvem 
odstavku v drugi vrsti beseda »nad« nadomesti z besedo »najmanj« iz razlogov, 
ki jih navaja predlagatelj. 

K 23. členu: Ta člen naj se v celoti črta. 
Odbora sta poudarila, da se s sprejemom tega amandmaja ne odrekata 

sprejetim stališčem za zmanjševanje socialnih razlik, marveč je to vprašahje 
urediti s spremembo zakona o skupni obdavčitvi dohodka občanov. To zakonsko 
spremembo je treba sprejeti do 1. 1. 1973. Odbora sta opozorila, da je bilo tako 
v javni razpravi kot tudi na minulih sejah odborov večkrat poudarjeno, da je 
to vprašanje treba rešiti z obdavčitvijo skupnega dohodka, ne pa s posegom na 
pokojnine. 

Nadalje sta odbora poudarila, da je pokojnina kot rezultat minulega dela 
neodtujljiva pravica in da je tudi 3. konferenca ZKS v svojih sklepih zavzela 
stališče, da je treba obremeniti dodatni dohodek, ne pa zmanjševati pokojnine. 

Ne nazadnje bi po mnenju odborov izpeljava 23. člena zahtevala zelo ob- 
sežno administrativno delo. 

Glede na sprejeti amandma k 23. členu odpadejo amandmaji zakonodajno- 
pravne komisije, poslanca SZZ Franca Kosmača, gospodarskega zbora skup- 
ščine SR Slovenije, komisije za vprašanja borcev NOV ter predlagatelja. 

K 24. členu: Doda naj se nov drugi odstavek v besedilu: »Določba prejš- 
njega odstavka se uporablja tudi za upokojenca, ki je kot borec NOV pred 
9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943 uveljavil starostno pokojnino s pokojninsko 
dobo 35 oziroma 30 let«. 

Dopolnitev je utemeljena, sicer bi tudi takemu upokojencu v primeru 
ponovne zaposlitve oziroma opravljanja samostojne dejavnosti oživelo svojstvo 
zavarovanja iz invalidskega in. pokojninskega zavarovanja. 

K 25. členu: Drugi odstavek se črta. 
Crtanje tega odstavka je v zvezi s sprejetim amandmajem k 23. členu. 
K 42. členu : Odbora sta sprejela amandma poslanca SZZ Franca Ko- 

smača, da se doda nov drugi odstavek v besedilu: »V pokojninsko dobo zave- 
zancem-kmetom iz 7. člena tega zakona se všteva tudi čas prejšnjega oprav- 
ljanja kmetijske dejavnosti, če za kritje obveznosti, nastalih s tem vštevanjem, 
plačajo prispevek v obsegu in na način, kot ga določi skupnost.« 
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Po mnenju obeh odborov bi s predlagano dopolnitvijo prispevali k hitrej- 
šemu razvoju kooperantske dejavnosti. 

Za 42. členom se doda nov 42. a, ki naj se glasi: 
»V pokojninsko dobo se šteje tudi čas služenja vojaškega roka v JLA po 

začetku uporabe tega zakona.« 
Odbora sta upoštevajoč amandma poslancev Jožeta Padovana in Nikolaja 

Sabjana predlagala omenjeni amandma, pri čemer sta upoštevala, da je bil ta 
problem prisoten tudi v javni razpravi in da se je del javnosti zavzel za pozi- 
tivno rešitev tega problema v predlaganem smislu. Odbora nista sprejela pri- 
pombe predlagatelja, da tega problema republika naj ne bi samostojno rešila, 
iz razloga, ker ga je treba enotno urediti v merilu Jugoslavije. Nasprotno sta 
menila, da bi predlagana rešitev prispevala, da bi tudi ostale republike ta pro- 
blem rešile na enak način. Pri tem sta še posebej upoštevala dejstvo, da so ne- 
kateri občani morali služiti kadrovski rok tudi štiri leta. Sprejem takega 
amandmaja obeh odborov tudi ne pomeni neke večje finančne obremenitve za 
sklad. 

Glede na sprejeti amandma obeh odborov sta poslanca Jože Padovan in 
Nikolaj Šabjan umaknila svoja amandmaja. 

K 106. členu: Odbora sta sprejela naslednji amandma predlagatelja. 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Osebe, ki po 1. januarju 1965 
niso imele lastnosti zavarovanca, postale pa so invalidi po 1. januarju 1973, pri- 
dobijo pravice po tem zakonu, če izpolnjujejo v zakonu predpisane pogoje.« 

Po ponovnem pojasnilu predstavnika predlagatelja se le predlaganim ose- 
bam zagotavljajo določene pravice po tem zakonu. Glede na navedeno sta od- 
bora umaknila svoj amandma k drugemu odstavku 106. člena. 

Za 106. členom naj se doda nov 106. a člen v besedilu, ki naj se glasi: 
»Ne glede na določbo prvega odstavka 22. člena se upokojencu, ki je sta- 

rostno pokojnino uveljavil kot delavec na določenih dolžnostih pri organih za 
notranje zadeve po 61. členu temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju 
pred izpolnitvijo splošnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokoj- 
nine in je znova stopil v delovno razmerje, ali je začel opravljati dejavnost na 
podlagi katere je zavarovan, izplačuje pokojnina v nezmanjšanem znesku.« 

Odbora predlagata ta amandma na podlagi amandmaja, ki ga je dala komi- 
sija skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV k 22. členu. Amandma 
komisije je bilo treba preformulirati glede na amandma k 23. členu. 

K 108. členu : Odbora sta sprejela amandma predlagatelja, da se v 
108. členu na koncu prvega stavka črta pika in doda besedilo: »oziroma prijavi 
v zavarovanje po 7. členu tega zakona.« 

Za 108. členom se doda nov 108. a člen, ki naj se glasi: 
»Jugoslovanskim državljanom se šteje v pokojninsko dobo tudi čas služenja 

vojaškega roka do 31. 12. 1972.« 
Predlagani amandma je v zvezi z amandmajem k 42. a členu. Kadrovski 

rok je treba upoštevati v pokojninsko dobo ne le občanom, ki bodo ta rok 
služili po uporabi tega zakona, temveč tudi tistim, ki so ga že odslužili. 

K 111. členu: Odbora sta sprejela amandma predlagatelja, da se v 
drugi vrsti tega člena med besedama »člena« in »tega« vstavi besedilo »in 
drugem odstavku 11. člena«. 

K 119. členu: V zvezi z amandmajem k 23. členu odbora predlagata, da 
se v amandmaju zakonodajno-pravne komisije k temu členu, s katerim sta se 
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odbora strinjala, črta besedilo »določba 23. člena tega zakona pa se uporablja 
od 1. aprila 1973«. 

II. Odbora nista sprejela naslednjih amandmajev: 
K 22. členu : Odbora nista sprejela amandmaja komisije za vprašanja 

borcev NOV, ker sta upoštevajoč amandma komisije predlagala nov amandma 
k 106. a členu. 

K 23. členu: Ker sta odbora sprejela amandma, da se črta ta člen, nista 
sprejela amandmaja gospodarskega zbora, amandmaja poslanca Franca Ko- 
smača, komisije skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV in predla- 
gatelja. 

K 42. členu : Odbora nista sprejela amandmaja poslanca SZZ Franca 
Kosmača, da se k temu členu doda nov tretji odstavek in sicer iz istih raz- 
logov, zaradi katerih ga ni sprejel tudi predlagatelj. 

K 88. členu: Odbora nista sprejela amandma poslanke SZZ Anice 
Okršlar in poslanke republiškega zbora Ele Ulrih-Atene. Odbora sta se strinjala 
s stališčem, kakršnega je do teh amandmajev zavzel predlagatelj, pri tem pa sta 
še poudarila, da naj ta problem reši skupnost s svojim statutom. Predstavniki 
skupnosti so pojasnili, da bodo predlog upoštevali pri sprejetju statuta. 

K 91. členu: Odbora nista sprejela amandmaja predlagatelja, da se 
tretja točka tega člena spremeni, temveč sta menila, da je sprejemljivejša v 
predlogu zakona predlagana rešitev. Po mnenju odborov kot jo predlaga 
predlagatelj, ni v skladu z ustavnim sistemom. Po mnenju odborov se pokoj- 
nine usklajujejo z gibanjem osebnih dohodkov in porastom življenjskih stro- 
škov. 

Odbora predlagata pristojnima zboroma, da sprejmeta predlog zakona z 
vsemi navedenimi amandmaji in pripombami, danimi v poročilu z dne 28. 11. 
1972 in dodatnem poročilu z dne 11. 12. 1972. 

St.: 191-27/72 
Ljubljana, 11. 12. 1972 

Gospodarski zbor skupščine SR Slovenije je na svoji 47. seji dne 27. no- 
vembra 1972, kot zainteresirani zbor obravnaval predlog zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju. 

Zbor predlaga pristojnima zboroma naslednjo spremembo oziroma do- 
polnitev : 

K 23. členu : Drugi stavek prvega odstavka tega člena naj se spremeni 
in dopolni tako, da se glasi: 

>*Ce presegata to mejo, se za ta čas izplačuje le del pokojnine, ki je odvisen 
od višine skupnega dohodka upokojenca, pri čemer se upošteva tudi število 
vzdrževanih članov družine upokojenca.« 

Prosimo, da predlagano spremembo oziroma dopolnitev k predlogu za- 
kona obravnavate v skladu z določbami poslovnika skupščine. 

Zbor je hkrati sklenil, da predlaga obema pristojnima zboroma, da vse 
njegove pripombe, podane v razpravi in v poročilu odbora za družbenoekonom- 
ske odnose gospodarskega zbora, ki jih ni šteti kot amandmaje, ali pa ki se 
vežejo na izvajanje oziroma kasnejše dopolnitve tega zakona, posredujeta 
samoupravnim organom pokojninske interesne skupnosti ter skupni komisiji 
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republiškega, gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR 
Slovenije za proučitev sistema zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja. Ta komisija naj bi tudi po sprejetju 
predloga zakona nadaljevala s svojim delom, da bo lahko kasneje, glede na 
prehodnost tega zakona, predlagala dopolnitve in spremembe k temu zakonu, 
ki bodo odraz uresničevanja ustavnih dopolnil in nadaljnjega razvoja družbeno- 
ekonomskih odnosov na področju pokojninsko-invalidskega zavarovanja. 

V tej zvezi vam sporočamo, da je bilo v razpravi zlasti postavljeno vpra- 
šanje neskladnosti določb tega zakona, ki predvidevajo zmanjšanje oziroma 
izgubo pravic zavarovanca do pokojnine v primeru zaposlitve, z ustavnimi 
določbami o pravicah iz minulega dela, ki jih ni možno krniti z zakonom. 

Prav tako je bila v razpravi postavljena zahteva, da se zaradi predvidenega 
zapiranja nekaterih premogovnikov zaradi nerentabilnosti oziroma izčrpanih 
premogovnih zalog, zagotovi rudarjem v teh rudnikih socialna varnost s poseb- 
nim zakonom, ki naj bi uvedel pravice do izjemne pridobitve pokojnine za 
delavce v premogovnikih, ki se bodo zaprli. 

Prosimo, da zlasti ti dve vprašanji pred sprejetjem zakona vsestransko 
proučite oziroma sprejmete ustrezne ukrepe. 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne 
24. novembra 1972 obravnaval predlog zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, ki ga je skupščini predložila skupna komisija republiškega, gospo- 
darskega in socialno-zdravstvenega zbora za proučitev sistema zdravstvenega 
varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kakor 
tudi amandmaje k predlogu zakona, ki jih je skupščini predložil njen izvršni 
svet. 

Uvodoma je odbor ugotovil, da je predlagatelj upošteval večino pripomb, 
ki jih je imel odbor k osnutku zakona ali pa bodo te pripombe upoštevane v 
predlogu statuta skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Slo- 
venije, ki je že pripravljen. 

V načelni razpravi odbor k predlogu zakona ni imel pripomb. 
Odbor k posameznim členom predloga zakona ni sprejel nobenih amand- 

majev. 
Odbor je obravnaval amandma poslanca Martina Vidmarja, ki ga je le-ta 

dal k 91. členu. Odbor amandmaja ni sprejel, ker bi njegovo izvajanje pome- 
nilo, da se menja zakon, take funkcije pa družbeni dogovor ne more imeti. 
Glede rešitve tega vprašanja se mora sprejeti bodisi novi zakon, ki bi določil 
tudi vire financiranja ali pa druge ukrepe socialnoekonomske politike. 

Odbor je obravnaval tudi mnenje, ki ga je k predlogu zakona podalo zdru- 
ženo železniško-transportno podjetje Ljubljana, ki se nanaša na 23. člen pred- 
loga zakona, kakor tudi na 43. člen. 

Glede mnenja k 23. členu zakona je odbor podprl stališče predstavnika 
predlagatelja, da se ob izplačevanju dela pokojnine v primeru ponovne zapo- 
slitve upokojenca ne more govoriti »o neupravičeni obogatitvi organizacije 
pokojninskega zavarovanja«, saj gre za samoupravno interesno skupnost, s ka- 
tero bodo upravljali zavarovanci sami. Sredstva, ki bodo na ta način ostala v 
skladu pokojninsko-invalidskega zavarovanja, bodo osnova za eventualno zni- 
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žanje obveznosti zavarovancev, to je za eventualne nižje prispevke, ki jih bodo 
plačevali zavarovanci. 

Glede 43. člena pa po izjavi predlagatelja ne bo nastala pravna praznina 
do sklenitve družbenih dogovorov glede delovnih mest, za katere bo veljala 
beneficirana doba, saj je to že regulirano z določbami zakona o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. 1. SFRJ, št. 35/72). 
Podrobna pojasnila o tem bodo podana na seji zbora. 

Odbor je obravnaval tudi amandmaje izvršnega sveta skupščine SR Slo- 
venije in jih sprejel. Ravno tako v načelu podpira tudi amandmaje, ki jih je 
k predlogu zakona predložila zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slo- 
venije. 

V nadaljevanju razprave je odbor menil, da bi v statutu skupnosti pokoj- 
ninsko-invalidskega zavarovanja ali v družbenem dogovoru moralo biti dolo- 
čeno, da naj se stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
sprejmejo in veljajo načelno za obdobje srednjeročnega plana družbenega 
razvoja in le izjemoma za enoletno obdobje. 

Ravno tako je odbor menil, da naj bi v statutu skupnosti bila dana večja 
pristojnost občinskim ali regionalnim zborom delegatov zavarovancev. Le-ti 
naj bi pred sklepanjem družbenega dogovora dali svoja soglasja oziroma sta- 
lišča glede izhodišč, osnove in meril za določitev stopenj prispevkov za finan- 
ciranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja in glede drugih vprašanj. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme mnenja, ki jih je dal 
odbor k predlogu zakona in da jih posreduje samoupravnim organom skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter skupni komisiji republiškega, 
gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora za proučitev sistema zdrav- 
stvenega varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanca Ivana Mikluša. 

St.: 191-27/72 
Ljubljana, 24. 11. 1972 

Komisija za vprašanja borcev NOV skupščine SR Slovenije je na seji dne 
5. decembra 1972 obravnala predlog zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, ki ga je skupščini predložila skupna komisija republiškega, gospo- 
darskega in socialno-zdravstvenega zbora za proučitev sistema zdravstvenega 
varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Komisija je obravnavala tudi predloge, stališča in pripombe, ki sta jih k 
predlogu zakona predložila: 

— republiški odbor Zveze združenj borcev NOV SR Slovenije in 
— odbor klubov upokojenih delavcev organov za notranje zadeve Slovenije. 
V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela pripomb. 
Pri podrobni obravnavi je komisija sprejela naslednja amandmaja: 
K 22. členu : Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi: 
»(4) Za upokojenca, ki je starostno pokojnino uveljavil kot delavec na do- 

ločenih dolžnostih pri organih za notranje zadeve pred izpolnitvijo splošnih 
pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine in je znova vstopil v de- 
lovno razmerje, v katerem dela polovico ali več kot polovico polnega delovnega 
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časa, ali je začel opravljati dejavnost, na podlagi katere je zavarovan, veljajo 
glede izplačevanja pokojnine določbe prvega odstavka 23. člena tega zakona.« 

Komisija meni, da je nujno potrebno posebej upoštevati v tem zakonu tudi 
dejstvo, da je bil del dosedaj upokojenih delavcev organov za notranje zadeve 
administrativno upokojen (to je, preden so dopolnili 40 oziroma 35 let pokoj- 
ninske dobe) in sicer ne na njihovo zahtevo, pač pa zaradi potrebe službe, to je 
zaradi zmanjšanja določenih služb organov za notranje zadeve ali zaradi zmanj- 
šanja delovne sposobnosti teh delavcev, ki je nastopila kot posledica izrednih 
vojnih in službenih naporov po vojni. Omenjeni kader, ki je v revoluciji in v 
povojni graditvi dal zelo pomemben delež, po vojni v večini primerov ni imel 
takih možnosti za splošno izobrazbo kot ostali zaposleni delavci izven organov 
za notranje zadeve ter jih zaradi tega ne moremo obravnavati kot ostale de- 
lavce, ki so sicer tudi predčasno upokojeni. 

Komisija je menila, da je to kategorijo upokojencev, nekdanjih delavcev 
organov za notranje zadeve, potrebno glede izplačevanja pokojnin v primeru 
ponovne zaposlitve, izenačiti z ostalimi. Zaradi tega je tudi predlagala, da se 
jim za čas ponovne zaposlitve izplačuje pokojnina, kolikor pokojnina in do- 
datni dohodek ne presegata zneska najvišjega osebnega dohodka, določenega 
s splošnim družbenim dogovorom. 

K 23. členu : Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Upokojencu, ki je uveljavil starostno pokojnino s pokojninsko dobo 

40 let (moški) oziroma 35 let (ženska) pa je ponovno stopil v delovno razmerje, 
začel opravljati samostojno dejavnost ali začel delo na podlagi pogodbe o delu 
oziroma avtorske pogodbe, se pokojnina izplačuje nezmanjšana, če njegova 
pokojnina in dodatni dohodek skupaj ne presegata zneska najvišjega osebnega 
dohodka, določenega s splošnim družbenim dogovorom o usmerjanju delitve 
dohodka in osebnih dohodkov. V primeru, da skupni dohodek upokojenca 
presega najvišji osebni dohodek po družbenem dogovoru, se pokojnina zmanjša 
za znesek, ki presega dogovorjeni najvišji osebni dohodek.« 

Besedilo drugega odstavka se črta. 
Dosedanji tretji postane drugi odstavek, dosedanji četrti pa postane tretji 

odstavek. 
Kot je razvidno iz amandmaja, komisija predlaga tako rešitev glede sta- 

rostnega upokojenca, ki je uveljavil pokojnino s pokojninsko dobo 40 oziroma 
35 let, pa se je ponovno zaposlil: 

— da se mu izplačuje pokojnina nezmanjšana, če njegova pokojnina in do- 
datni dohodek ne presegata zneska najvišjega osebnega dohodka, določenega 
s splošnim družbenim dogovorom o usmerjanju delitve dohodka in osebnih 
dohodkov; 

— da se mu izplačuje le del pokojnine, če njegova pokojnina in dopolnilni 
dohodek presegata mejo iz prve alinee, kar pomeni, da se mu v tem primeru 
pokojnina zmanjša za znesek, ki presega dogovorjeni najvišji osebni dohodek. 

Komisija je prepričana, da se s tem amandmajem še v večji meri kot v 
predlogu zakona upošteva pri omejevanju izplačevanja pokojnin razlog omilje- 
vanja socialnih razlik med upokojenci. S tem amandmajem se namreč ne bo od- 
tegovala pokojnina večjemu številu zaposlenih upokojencev z nižjimi pokoj- 
ninami, kot po predlogu zakona, v celoti pa se bo le-ta odtegovala v primeru, da 
je dohodek iz ponovne zaposlitve enak najvišjemu dogovorjenemu osebnemu 
dohodku po splošnem družbenem dogovoru. Komisija tudi meni, da bo potrebna 
manjša administracija pri službi skupnosti pokojninskega in invalidskega zava- 
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rovanja, ki bi bila sicer potrebna ob ureditvi tega vprašanja, kot je podana v 
predlogu zakona. 

Komisija je pri predloženi rešitvi upoštevala tudi načelo-, da naj se najvišji 
skupni dohodek upokojenca, ki je še sposoben delati, izenači z najvišjim oseb- 
nim dohodkom aktivnih zavarovancev. Po predlogu komisije se obema katego- 
rijama občanov dopušča možnost enakega največjega dohodka. Pri tem se 
seveda upošteva, da ta skupni dohodek aktivni zavarovanec doseže iz osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja (oziroma samostojne dejavnosti ah na podlagi 
pogodbe o delu oziroma avtorske pogodbe), medtem ko ta najvišji dohodek upo- 
kojenec lahko doseže skupaj iz naslova pokojnine in osebnega dohodka (oziroma 
samostojne dejavnosti ali dela na podlagi pogodbe o delu oziroma avtorske 
pogodbe). 

Komisija predlaga republiškemu in socialno-zdravstvenemu zboru, da sprej- 
meta predložena amandmaja. 

Komisija je za svojega poročevalca na republiškem zboru določila Vlada 
Crneta, na socialno-zdravstvenem zboru pa poslanca Staneta Kebra. 

St.: 191-27/72 
Ljubljana, 6. 12. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 
23. novembra 1972 obravnavala predlog zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, ki ga je skupščini predložila skupna komisija republiškega, gospo- 
darskega in socialno-zdravstvenega zbora za proučitev sistema zdravstvenega 
varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja in 
amandmaje k predlogu zakona, ki jih je skupščini predložil njen izvršni svet. 

V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela pripomb. 
Pri podrobni obravnavi besedila predloga zakona je komisija ugotovila, da 

je predlagatelj deloma upošteval njene pripombe, ki jih je dala k osnutku 
zakona. ! 11 j 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da ima predlog zakona z zakonodajno- 
tehničnega vidika številne pomanjkljivosti, do katerih je po pojasnilu pred- 
stavnika predlagatelja zakona prišlo zaradi časovne stiske pri izdelavi zakona. 
Po mnenju komisije bo treba te pomanjkljivosti odpraviti pri končni redakciji 
predloga zakona. 

Komisija je sprejela naslednje amandmaje: 
K 2. členu: V prvi vrsti se za besedo »osebne« vstavi beseda »pravice«. 
Amandma je redakcijskega značaja. 
K 3. členu: V drugem odstavku se v zadnji vrsti beseda »pokojnine« 

nadomesti z besedo »prejemkov«. 
Sprememba je utemeljena, ker ne gre samo za pokojnino, temveč tudi za 

druge prejemke iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot je to raz- 
vidno iz uvodnega dela tega odstavka. 

K 5. členu: V prvem odstavku se v drugi vrsti pred besedo »osebe« 
vstavi beseda »tudi«. 

Dopolnitev je potrebna zaradi večje jasnosti, ker se razen navedenih oseb 
obvezno zavarujejo tudi osebe, ki jih našteva zvezni zakon, kar je razvidno iz 
4. člena tega zakona. 
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Drugi odstavek naj se kot nepotreben črta, ker to vprašanje rešuje temeljni 
zakon o delovnih razmerjih in ker je le deloma povzeta določba iz zveznega 
zakona. 

K 6. členu: Prva vrsta drugega odstavka naj se spremeni tako, da se 
glasi: »Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji (v 
nadaljnjem besedilu: skupnost) sklepa z združenji oziroma s predstavniki...«. 

Dopolnitev je potrebna, ker je treba v uvodnih določbah točno opredeliti 
skupnost, v ostalih členih pa naj se uporablja skrajšani naziv skupnost. 

K 7. členu : Uvodni del prvega odstavka naj se spremeni tako, da se 
glasi: »Oseba, ki opravlja z osebnim delom kmetijsko dejavnost, pa ni obvezno 
zavarovana po kakšni drugi osnovi, se lahko zavaruje v obsegu kot oseba v 
delovnem razmerju po določbah tega zakona če:«. 

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve te določbe z zadevno določbo o 
združevanju kmetov. 

K 9. členu: V prvi vrsti drugega odstavka se med besedama »Slovenije« 
in »določi« vstavita besedi »s predpisom«. 

Dopolnitev je potrebna, ker bo izvršni svet s predpisom določil, za katere 
mladinske delovne akcije velja določba prejšnjega odstavka. 

K 10. členu: V uvodnem delu besedila naj se besedilo »nesreče na delu« 
nadomesti z besedilom »nesreče pri delu«. 

Ta sprememba kot tudi vse ostale spremembe v kasnejših členih je uteme- 
ljena zaradi uskladitve s terminologijo, ki jo uporablja zvezni zakon. 

Druga točka se spremeni tako, da se glasi: 
»2. jugoslovanski državljani s stalnim prebivališčem v SR Sloveniji, ko so 

zaposleni v tujini z manj kot polovico polnega delovnega časa, če niso ob- 
vezno zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja;«. 

Peta točka se spremeni tako, da se glasi: 
»5. študenti visokošolskih zavodov, učenci strokovnih šol, otroci in mla- 

dostniki z motnjami v razvoju, ki so učenci zavodov za poklicno usposabljanje 
oziroma profesionalno habilitacijo, ter učenci na posebnem osnovnošolskem šo- 
lanju oziroma na specialnem šolanju .. .«. 

Amandmaja sta redakcijskega značaja. 
K 11. členu: Uvodno besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se 

glasi: »Osebe, ki niso zavarovanci po 4. do 8. členu tega zakona ali jim ni za- 
gotovljeno varstvo za primer invalidnosti in telesne okvare po drugih pred- 
pisih, stalno pa prebivajo na območju SR Slovenije,...«. 

Sprememba in dopolnitev sta potrebni zaradi večje jasnosti. 
Šesta točka se spremeni tako, da se glasi: 
»6. ko kot športniki v okviru organizirane športne dejavnosti sodelujejo 

pri športnih akcijah.« 
Sprememba je utemeljena, ker je treba za invalidnost in telesno okvaro 

zavarovati ne samo športnike, ki sodelujejo pri športnih nastopih, ampak tudi 
druge športnike, ki v okviru organizirane športne dejavnosti sodelujejo pri 
športnih akcijah. Seveda pa bo moral predpis, ki ga bo sprejel izvršni svet, na- 
tančneje določiti, kdaj so izpolnjeni pogoji, da športnik sodeluje v okviru orga- 
nizirane športne dejavnosti pri športnih akcijah. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Izvršni svet skupščine SR Slovenije s predpisom določi, kdaj so izpol- 

njeni pogoji iz 1., 4. in 6. točke prejšnjega odstavka.« 
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Predlagana dopolnitev je potrebna, ker bo izvršni svet s predpisom določil, 
kdaj so izpolnjeni nekateri pogoji za pridobitev pravic. 

K 12. členu: Prvi dve vrsti sedme točke prvega odstavka se spremenita 
tako,da se glasita: 

»7. dokler imajo zavarovanke, ki so zaradi nege otroka prekinile delovno 
razmerje, otroka, ki še ni star 15 let, ali starejšega otroka, ki ...«. 

Sprememba je utemeljena, ker so za invalidnost in telesno okvaro zavaro- 
vane le zavarovanke, ki imajo otroka, ki še ni star 15 let. 

K 13. členu : Četrta vrsta prvega odstavka naj se spremeni tako, da se 
glasi: »da pokojnina čimbolj izraža skupni delovni prispevek...«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 14. členu: Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Skupnost določa lestvico odstotkov za odmero pokojnine, pri čemer upo- 

števa polno leto pokojninske dobe in ostanek nad šest mesecev.« 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
V drugi vrsti drugega odstavka naj se besedilo »oziroma 13. 10. 1943« na- • 

domesti z besedilom »oziroma do 13. 10. 1943«. 
Dopolnitev z besedico »do« je potrebna zaradi uskladitve terminologije z 

zveznim zakonom. 
K 16. členu : V drugem odstavku naj se v tretji oziroma četrti vrsti 

črta beseda »zasebnik« oziroma »zasebnem«. 
Sprememba, ki je redakcijskega značaja, naj se upošteva tudi pri ostalih 

členih. 
V tretjem odstavku naj se v četrti vrsti besedi »delovnih organizacij« 

nadomestita z besedilom »organizacij (46. člen),«, v sedmi vrsti pa naj se črta 
beseda »delovne«. 

Sprememba je utemeljena, ker ne gre le za delovno organizacijo, temveč 
za vse organizacije, ki so navedene v 3. točki 46. člena. 

K 17. členu : Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Organizacije združenega dela, interesne skupnosti in druge samoupravne 

organizacije ter skupnost lahko sklepajo samoupravne sporazume za opravljanje 
nalog iz prvega odstavka.« 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 21. členu: V tretji vrsti se med besedama »se« in »zaradi« vstavi be- 

seda »mu«, v peti vrsti se besedilo »oziroma takšna dejavnost« nadomesti z bese- 
dilom »oziroma opravljanja takšne dejavnosti«, v sedmi vrsti pa se med besedi 
»in« ter »dohodek« vstavi beseda »osebni«. 

Dopolnitve so potrebne zaradi večje jasnosti določbe. 
K 22. členu: V zadnji vrsti prvega odstavka se za besedo »odmero« črta 

pika in doda beseda »pokojnine«. 
Dopolnitev je redakcijskega značaja. 
K 23. členu: V deveti vrsti prvega odstavka se beseda »izplačuje« na- 

domesti z besedo »odbija«. 
Sprememba je utemeljena, ker se del pokojnine, ki se odbija po tem od- 

stavku, izračunava po lestvici, ki jo določi skupnost v rastočem odstotku. 
V tretjem odstavku se uvodno besedilo »Določbe prvega odstavka tega 

člena ...« nadomesti z besedilom »Določbe prejšnjih odstavkov ...«. 
Sprememba je utemeljena, ker se ne le določbe prvega, temveč tudi drugega 

odstavka uporabljajo za v tretjem odstavku navedene upokojence. 
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K 26. členu: V drugi vrsti druge točke prvega odstavka naj se besedi 
»po smrti« nadomestita z besedilom »po njegovi smrti«, beseda »oziroma« v 
zadnji vrsti te točke pa naj se nadomesti z besedo »ali«. 

Spremembi sta redakcijskega značaja. 
K 28. členu : Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Ob zavaro- 

vančevi smrti pridobijo pravico do družinske pokojnine tudi bratje in sestre ter 
otroci brez staršev, ki jih je zavarovanec preživljal.« 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 29. členu : V tretji vrsti drugega odstavka se črta beseda »še«, za 

besedo »gre« pa se doda beseda »invalidska«. 
Sprememba oziroma dopolnitev je redakcijskega značaja. 
K 30. členu: V drugi vrsti prvega odstavka se za besedo »ali« doda 

beseda »telesna«, v drugi vrsti drugega odstavka pa se beseda »morda« nado- 
mesti z besedo »tudi«. 

V prvem odstavku je treba poudariti, da gre za telesno okvaro, sprememba 
v drugem odstavku pa je redakcijskega značaja. 

K 34. členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Zavarovanec ne more pridobiti pravice, delovni invalid pa izgubi pridob- 

ljeno pravico, če je vedoma povzročil invalidnost ali telesno okvaro z na- 
menom, da bi prišel do pravic po tem zakonu.« 

Sprememba oziroma dopolnitev je utemeljena, ker je bilo pojasnjeno, da 
zavarovanec v primeru, če je vedoma povzročil invalidnost ali telesno okvaro 
z namenom, da bi prišel do pravic, po tem zakonu ne more pridobiti pravice, 
delovni invalid pa izgubi pridobljeno pravico. 

K 36. členu : Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da'se glasi: 
»Organizacija in delodajalec sta dolžna prijaviti skupnosti v osmih dneh 

vsako zaposlitev ali sklenitev pogodbe o delu oziroma avtorske pogodbe z 
uživalcem pokojnine.« 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 38. členu : Prvi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Pri odmeri pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943 

se vzame najmanj pokojninska osnova, ki ustreza poprečju osebnih dohodkov 
delavcev v Jugoslaviji v zadnjem letu pred uveljavitvijo pokojnine, povečanemu 
za razliko do poprečnega osebnega dohodka delavcev v SR Sloveniji.« 

Dopolnitev z navedbo datuma — do 13. 10. 1943 — je potrebna zaradi 
uskladitve te določbe z določbo 14. člena. 

Dopolnitev z navedbo osebnega dohodka delavcev pa je nujna, ker je 
mišljen le ta osebni dohodek. 

V drugi vrsti drugega odstavka se za besedilom »pred 9. 9. 1943« doda 
besedilo »oziroma do 13. 10. 1943«, v zadnji vrsti pa se za besedo »dohodka« 
doda beseda »delavcev«. 

Dopolnitev je utemeljena iz razlogov, navedenih k amandmaju k prvemu 
odstavku. 

K 39. členu : Ta člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Poleg zavarovalne dobe, določene z zveznim zakonom se všteva v pokoj- 

ninsko dobo tudi doba, določena s tem zakonom.« 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 41. členu : V peti vrsti prvega odstavka se besedilo »kot nadomestno 

obliko odškodnine« nadomesti z besedilom »kot del odškodnine«. 
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Sprememba je potrebna, ker ne gre za nadomestno obliko odškodnine, 
temveč le za del odškodnine in lahko taka oseba uveljavlja tudi še drugo 
odškodnino. 

K 43. členu: V prvem odstavku se v drugi in tretji vrsti črta besedilo 
»pokojninskega in invalidskega zavarovanja«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
V drugem odstavku se v tretji in četrti vrsti besedilo »težavnosti in škod- 

ljivosti« nadomesti z besedilom »težavnosti dela in škodljivosti dela«. 
Dopolnitev je potrebna zaradi večje jasnosti določbe. 
Tretji odstavek naj se redakcijsko preformulira tako, da alinee odpadejo; 

besedilo tretje alinee naj se spremeni tako, da se glasi: »s prepovedjo dela prek 
polnega delovnega časa«, besedilo zadnje alinee pa naj se spremeni tako, da se 
glasi: »s stalno ali občasno revizijo delovnih mest, na katerih se zavarovalna 
doba šteje s povečanjem«. 

Sprememba besedila v tretji alinei je utemeljena zaradi uskladitve s ter- 
minologijo, ki jo uporablja temeljni zakon o delovnih razmerjih, sprememba 
besedila v zadnji alinei pa je utemeljena zaradi dosledne uporabe terminologije 
po tem zakonu. 

K 44. členu: V drugem odstavku naj se v prvi vrsti beseda »odločanje« 
nadomesti z besedo »odločitvijo«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 49. členu: V 10. točki naj se črtata besedi »zakon ali«. 
Sprememba je potrebna, ker nimamo zakona, ki bi občinam nalagal dolž- 

nost, da skupnosti zagotavljajo določena sredstva. 
K 59. členu : Besedilo »iz 1. do 4. točke 11. člena« v 1. točki se dopolni 

tako, da se glasi: »iz 1. do 4. točke in 6. točke 11. člena«. 
Dopolnitev je potrebna, ker je treba določiti, kdo plača prispevek za šport- 

nike iz 6. točke 11. člena. 
Besedilo »delovne in druge organizacije in državni organi« v tretji in 

četrti vrsti 2. točke se nadomesti z besedilom »v organizacije (46. člen)«. 
Sprememba je utemeljena zaradi uskladitve z določbo 3. točke 46. člena. 
K 60. členu: V zadnji vrsti prvega odstavka naj se besedilo »ki jih 

določajo republiški predpisi« nadomesti z besedilom »določeni s tem zakonom in 
drugimi republiškimi predpisi«. 

Sprememba je potrebna, ker že ta zakon določa ugodnejše pogoje za od- 
merjanje in priznavanje pokojnin. 

K 65. členu : V zadnji vrsti drugega odstavka naj se za besedo »izter- 
javi« vstavi pika in črtata preostali besedi. 

Sprememba je potrebna, da se skupnosti omogoči več načinov izterjave, 
tudi izterjava prek sodišča, ne pa le prek občinskih upravnih organov. 

K 68. členu: V drugi vrsti tretjega odstavka naj se kot nepotrebno 
črta besedilo »ker je mnenja, da ni zavarovanec«. 

K 69. členu: V prvi vrsti drugega odstavka naj se besedilo »v roku iz 
prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom v »dveh mesecih«. 

Sprememba je potrebna, ker gre za dvomesečni rok, medtem ko govori 
prvi odstavek tudi o drugem roku —> čimprej. 

K 71. členu: Uvodni stavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Do- 
končna odločba se sme razveljaviti ali spremeniti z novo odločbo:«. 

Dopolnitev je potrebna, ker se sme dokončna odločba ne le spremeniti, tem- 
več tudi razveljaviti. 
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K 73. členu : V drugi vrsti drugega odstavka naj se beseda »odločba« 
nadomesti z besedo »odločanje«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 76. členu : V zadnji vrsti naj se kot nepotrebna črta beseda »izrecno«. 
K 77. členu: Drugi odstavek naj se črta, ker je že v drugem odstavku 

70. člena določeno, da revizija ne zadrži izvršitve odločbe. 
K 85. členu: V tretji vrsti drugega odstavka naj se beseda »ali« za be- 

sedo »stopnje« nadomesti z besedo »in«. 
Nadomestitev besede ali z in je nujna, ker mora biti izpolnjen pogoj — in 

je zaradi tega treba izdati odločbo prve stopnje. 
K naslovu osmega dela: Naslov se spremeni tako, da se glasi: 

»SKUPNOST«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 87. členu : V drugi vrsti drugega odstavka se besedilo »organizacijam 

združenega dela« nadomesti z besedilom »organizacijam (46. člen)«. 
Sprememba je utemeljena, ker je treba dati predlog statuta v izjavo ne le 

organizacijam združenega dela, temveč vsem organizacijam, navedenim v 3. 
točki 46. člena. 

K 88. členu : Ta člen naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Zavarovanci se v okviru skupnosti tako organizirajo, da si zagotovijo 

možnost neposrednega odločanja oziroma odločanja prek delegatov pri dolo- 
čanju pravic in obveznosti ter pri ustvarjanju in krepitvi materialne osnove za 
zagotovitev in razširitev svojih pravic.« 

Predlagana sprememba je potrebna, da se v skladu z ustavnimi amandmaji 
jasneje poudari vloga zavarovancev oziroma njihovih delegatov pri odločanju. 

K 89. členu: Drugi odstavek naj se kot nepotreben črta, ker povzema 
ustavno načelo. 

K 94. členu: Ta člen naj se kot nepotreben črta. 
K 95. členu : V tretji vrsti 1. točke prvega odstavka naj se kot ne- 

potrebno črta besedilo »iz socialnega zavarovanja«. 
K 96. členu : Na predlog predstavnika predlagatelja, ki je pojasnil, da 

je v poglavju —• Povrnitev povzročene škode 1— prišlo pri povzemanju določb 
zveznega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja do po- 
membnih napak, je komisija sprejela naslednji amandma: 

Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita: »Za škodo, ki jo 
povzroči v primerih iz prvega odstavka tega člena delavec na delu ali v zvezi 
z delom, je odgovorna organizacija oziroma družbenopolitična skupnost v skladu 
s predpisi o delovnih razmerjih. 

Skupnost ima pravico zahtevati povrnitev škode tudi neposredno od de- 
lavca, če je bila bolezen, poškodba, invalidnost, telesna okvara ali smrt zava- 
rovane osebe povzročena s kaznivim dejanjem.« 

K 97. č 1 e n u : V četrti vrsti prvega odstavka naj se črta besedilo »higi- 
ensko in tehnično«, v peti vrsti pa besedilo »niso bili izvršeni«. 

Prva sprememba je utemeljena, ker je treba zajeti kompleksno varstvo pri 
delu, ne pa le higiensko in tehnično, druga sprememba pa je redakcijskega 
značaja. 

K 98. čl e n u : Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Za povrnitev skupnosti povzročene škode je solidarno odgovoren tudi, kdor 

je kot priča dal neresnično izjavo, na podlagi katere je bilo komu priznano neko 
obdobje v pokojninsko dobo, če je bila na podlagi tako priznanega obdobja uve- 
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ljavljena pokojnina, do katere tisti, ki jo je dobival, ni imel pravice ali je bila 
uveljavljena večja pokojnina od tiste, do katere je imel pravico.« 

Amandma je bil sprejet na predlog predstavnika predlagatelja iz razlogov, 
ki so navedeni k amandmaju k 96. členu. 

K 99. členu : V drugi vrsti drugega odstavka naj se med besedama 
»vrniti« in »nepravilno« vstavi beseda »skupnosti«. 

Dopolnitev je potrebna zaradi večje jasnosti besedila. 
K 100. členu : Tretji odstavek naj se črta, ker je že v drugem odstavku 

določeno, da sme skupnost, če škoda ni povrnjena v roku, ki ga je določila, 
uveljavljati odškodninski zahtevek s tožbo. Ni sprejemljivo, da bi se le za 
primere iz 97. člena skupnosti z zakonom zavezovala k vložitvi tožbe za povr- 
nitev škode. 

K 101. členu : Doda naj se nov prvi odstavek, ki se glasi: 
»V primerih iz 96. člena in 2. točke prvega odstavka 98. člena tega zakona 

se šteje, da je imela skupnost škodo ne glede na to, ali je bolezen, poškodbo, 
invalidnost, telesno okvaro ali smrt zavarovan« osebe povzročila organizacija, 
delodajalec, delavec ali kdo drug in ne glede na to, da so nevarnosti zajete 
z zavarovanjem po tem zakonu.« 

Sedanji prvi odstavek postane drugi odstavek. 
Amandma je bil sprejet na predlog predstavnika predlagatelja iz razlogov, 

navedenih k amandmaju k 96. členu. 
K 102. členu : Ta člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Odškodnina, ki jo ima skupnost pravico zahtevati v primerih iz členov 

95. do 99. tega zakona, obsega izplačane stroške in celotne zneske dajatev, ki 
jih izplačuje skupnost, in sicer: 

1. stroške za poklicno rehabilitacijo in ponovno zaposlitev delovnega inva- 
lida, kot tudi denarne dajatve, izplačane v zvezi s pravico do rehabilitacije in 
zaposlitve po predpisih o invalidskem zavarovanju; 

2. denarne dajatve, izplačane na podlagi priznane pravice do pokojnine. 
V zahtevku za odškodnino je lahko zajet celoten znesek škode ali pa del 

škode, ki se nanaša na neko preteklo obdobje (na primer koledarsko leto). 
Kadar pomeni povzročena škoda obveznost skupnosti, da mora izplačevati 

trajne denarne dajatve (pokojnina, invalidnina idr.), lahko skupnost zahteva 
odškodnino v enem samem skupnem znesku. Ta znesek obračuna tako, da 
ustreza priznani pokojnini in poprečnemu trajanju invalidske pokojnine ozi- 
roma družinske pokojnine, ne glede na starost tistega, ki naj pokojnino dobiva. 

Pri ugotavljanju višine odškodnine po prvem, drugem in tretjem odstavku 
tega člena se ne upošteva vplačani prispevek in tudi ne pokojninska doba 
upravičenca oziroma tistega, po katerem so družinski člani pridobili pravico do 
pokojnine. 

Skupnost s sklepom ugotovi poprečno trajanje in uživanje invalidske ozi- 
roma družinske pokojnine.« 

Amandma je bil sprejet na predlog predstavnika predlagatelja iz razlogov, 
navedenih k amandmaju k 96. členu. 

K 104. in 105. členu : Ta dva člena se spremenita tako, da se glasita: 
»104. člen : Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaznuje za prekršek 

organizacija ali druga pravna oseba: 
1. če v nasprotju z določbami zakona premesti delovnega invalida na drugo 

delo ali mu določi drugačen delovni čas; 
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2. če ne vodi ali če v redu ne vodi predpisanih evidenc o delovnih inva- 
lidih. 

105. člen: Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaznuje za prekršek 
organizacija združenega dela ali druga pravna oseba, če prijavo iz 4. točke 
103. člena tega zakona vloži po preteku roka, ki je določen s predpisi, ali če 
vloži prijavo, ki ni resnična. 

105. a člen : Z denarno kaznijo do 2000 dinarjev se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne osebe oziroma 
delodajalec, ki stori kakšno dejanje iz 103., 104. in 105. 'člena tega zakona.« 

Treba je določiti kazen tudi za prekršek odgovorne osebe organizacije zdru- 
ženega dela ali druge pravne osebe oziroma delodajalca, ki stori kakšno dejanje 
ne samo iz 103. in 105. člena, temveč tudi iz 104. člena. Ta kazen je pomotoma 
izostala. Ostale spremembe so redakcijskega značaja. 

K 106. členu: V četrti vrsti prvega odstavka se besedilo »-če imajo 
najmanj 30 let (varianta 25 let) pokojninske dobe« nadomesti z besedilom »če 
imajo najmanj 30 let (moški) oziroma 25 let (ženske) pokojninske dobe«. 

Sprememba je potrebna, da se odpravi očitna napaka, ki je nastala pri 
izdelavi predloga zakona. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Osebe, ki po 31. decembru 1972 nimajo lastnosti zavarovanca, pa so jo 

imele po 1. januarju 1965 in so postale invalidi po 1. januarju 1973, pridobijo 
pravice po tem zakonu, če izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje.« 

Po pojasnilu predstavnika predlagatelja se le osebam, ki po 31, decembru 
1972 nimajo lastnosti zavarovanca, pa so jo imele po 1. januarju 1965, invalidi 
pa bodo postale po 1. januarju 1973, bodo dobile pravico po tem zakonu. 

K 107. členu: V peti vrsti prvega odstavka naj se za besedo »delu« 
postavi pika in črta preostalo besedilo. 

Po mnenju komisije ni sprejemljiva predlagana rešitev, da bi samo neka- 
teri zaporniki bili zavarovani za primer invalidnosti in to, če opravljajo delo 
na določenih delovnih mestih. Nadalje je komisija opozorila, da z zakonom ni 
nihče pooblaščen za določitev takih delovnih mest. 

V tretji vrsti drugega odstavka naj se za besedo »kazni« črta vejica, sicer 
se lahko določba drugače interpretira, kot jo predlagatelj želi. 

K 108. členu: V deveti, deseti in enajsti vrsti naj se besedilo »stopi 
v delovno razmerje z organizacijo združenega dela ali se v tem roku prijavi 
službi za zaposlovanje za zaposlitev« nadomesti z besedilom »nastopi delo v 
organizaciji združenega dela ali se v tem roku prijavi za zaposlitev službi za 
zaposlovanje«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 109. členu : Ptvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Določba 14. člena tega zakona se uporablja tudi za upokojence, upokojene 

po predpisih, ki so veljali do 31. decembra 1972.« 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 110. členu : V prvi vrsti se besedilo »se uporablja za oškodovance« 

nadomesti z besedilom »se uporablja tudi za osebe«. 
Ta sprememba je redakcijskega značaja. 
K 113. členu : Doda se nov drugi odstavek, ki naj se glasi: 
»Skupnost prilagodi svojo organizacijo in delo določbam tega zakona naj- 

kasneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona.« 
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Dopolnitev je utemeljena, ker je treba že z zakonom določiti rok, v katerem 
mora skupnost prilagoditi organizacijo in delo določbam tega zakona. 

K 115. čl e n u : Določba tega člena naj se črta. 
Takšna določba v zakonu ni potrebna, ker ni dvoma o tem, da se premo- 

ženje sedanje skupnosti prenese na novo skupnost. 
K 116. členu : Določba tega člena naj se iz zakonodajno-tehničnih raz- 

logov prenese v 119. člen zakona. 
K 117. členu : Za 117. členom naj se doda nov 117. a člen, ki se glasi: 
»Komisija, ustanovljena po uredbi o ustanovitvi komisije SR Slovenije po 

195. členu temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju (Uradni list SRS, 
št. 13-142/65), nadaljuje deio kot posebna komisija za izjemno priznanje pravice 
do pokojnine po 36. in 41. členu zveznega zakona.« 

Upoštevajoč amandma izvršnega sveta, da se doda nov 38. a člen, je komi- 
sija sprejela svoj amandma, s katerim se jasneje opredeljuje status komisije, 
ki naj bi tudi v prihodnje odločala o izjemnem priznanju pravice do pokojnine. 

K 118. č 1 e n u : Ta člen naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Z 31. decembrom 1972 prenehajo veljati: 
1. zakon o natančnejših pogojih, kdaj se šteje, da zavarovanec preživlja 

določene družinske člane (Uradni list SRS, št. 10-85/65); 
2. zakon o pogojih za uveljavljanje in uživanje oskrbnin za vdovo, ki ni 

pridobila pravice do družinske pokojnine (Uradni list SRS, št. 10-87/65); 
3. zakon o izplačevanju začasne pokojnine ali invalidnine jugoslovanskim 

državljanom, ki so pridobili pravico pri tujem nosilcu socialnega zavarovanja 
(Uradni list SRS, št. 20-88/65).« 

Sprememba je utemeljena, ker je treba v zakonu navesti vse republiške 
predpise, ki prenehajo veljati z uveljavitvijo tega zakona. 

K 119. členu : Določba tega zakona se spremeni tako, da se glasi: 
»Določbe devetega dela zakona (družbeni dogovori) začnejo veljati osmi dan 

po objavi zakona v Uradnem listu SRS, vse druge določbe zakona pa začnejo 
veljati 1. 1. 1973, določba 23. člena tega zakona pa se uporablja od 1. aprila 
1973.« 

Upoštevajoč amandma izvršnega sveta je komisija sprejela svoj amandma, 
ker je treba že v letošnjem letu skleniti družbeni dogovor o izhodiščih za finan- 
ciranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Komisija ni imela pripomb k naslednjim amandmajem izvršnega sveta 
k 45., 46., 3. točki 49., 50., 54., 89., 91. in 93. členu predloga zakona. 

Komisija pa ni sprejela ostalih amandmajev, ker je, upoštevajoč amand- 
maje izvršnega sveta, sprejela svoje amandmaje, ki so razvidni iz poročila. 

Komisija je sprejela naslednje pripombe: 
K 19. čl e n u : Po mnenju komisije ni sprejemljiva predlagana rešitev, po 

kateri pravice do varstvenega dodatka nima zavarovanec iz 7. člena, to je 
oseba, ki opravlja z osebnim delom kmetijsko dejavnost, pa se zavaruje po do- 
ločbah tega zakona. Ze v zakonu o združevanju kmetov (Uradni list SRS, št. 
22/72) je določeno (4. člen), da ima kmet pravico do invalidskega in starostnega 
zavarovanja kot oseba v delovnem razmerju, če izpolnjuje določene pogoje. 
Zaradi uskladitve določbe 7. člena tega zakona z določbo 4. člena zakona o zdru- 
ževanju kmetov je komisija sprejela amandma k prvemu odstavku 7. člena, kot 
je razvidno iz poročila. Glede na navedeno naj predlagatelj ponovno prouči 
omenjeno rešitev v 19. členu. 
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K 23. č 1 e n u : Po mnenju nekaterih članov komisije ni sprejemljiva pred- 
lagana rešitev, po kateri bi tudi dohodki iz avtorske pogodbe vplivali na pre- 
jemanje pokojnine. Poudarili so, da je avtorska storitev strogo osebna storitev 
in na dohodke iz te storitve lahko posegamo le z davčno, ne pa s pokojninsko 
zakonodajo. Nadalje so poudarili, da republika tega vprašanja ne more rešiti 
s svojim zakonom, ker po XXX. ustavnem amandmaju k ustavi SFRJ fede- 
racija ureja avtorske pravice in se s predlagano rešitvijo posredno posega v 
režim avtorske pravice. Opozorili so tudi, da bi taka rešitev lahko povzročila 
dalekosežne negativne posledice glede nadaljnjega razvoja avtorstva, ker bi 
odvračala zlasti visoke strokovnjake — kulturne, znanstvene in druge — od 
ustvarjalnega dela. Tudi ni prezreti, da občani, ki ustvarjajo dohodek iz avtor- 
skih storitev, ne bodo v enakopravnem položaju na območju Jugoslavije, kolikor 
druge republike ne bodo sprejele take rešitve. 

V razpravi je bilo nadalje opozorjeno, da predlagatelj ni zajel vseh do- 
hodkov, ki temeljijo na delu. Tako niso zajeti dohodki od izumov, vzorcev 
modelov, blagovnih znamk in drugih dohodkov. Prav tako iz zakona ni dovolj 
jasno razvidno, kaj se šteje za samostojno dejavnost. Postavlja se vprašanje, ali 
je pod to dejavnostjo razumeti tudi opravljanje kmetijske dejavnosti. 

K 61. členu : Izražen je bil pomislek o tem, ali navedeni določbi sodita 
v sistem invalidskega in pokojninskega zavarovanja. Razmerja, ki ju obrav- 
navata določba prvega in drugega odstavka tega člena, bi lahko uredile občinske 
skupščine in skupnost na podlagi pogodbe. Ni umestno že z zakonom zavezovati 
skupnosti za izvajanje v tem členu predvidenih nalog. 

St.: 191-27/72 
Ljubljana, 24. 11. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 27. no- 
vembra 1972 obravnavala amandmaje k predlogu zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ki sta jih skupščini SR Slovenije predložila odbor 
republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo ter odbor socialno-zdrav- 
stvenega zbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo. 

Komisija ni imela pripomb k amandmajem odborov k 10., 59. in 107. členu 
predloga zakona. 

V zvezi z amandmajem odborov k 11. členu predloga zakona naj se doda 
pred dosedanjo prvo točko nova točka, je komisija menila, da predlagana dopol- 
nitev ni nujna, ker so pripadniki partizanskih enot že zajeti v okviru četrte 
točke in sicer ko opravljajo na poziv državnih organov določene javne funk- 
cije ali državljanske dolžnosti. 

Komisija ni imela pripomb k amandmaju odborov, da se v prvi vrsti 
sedme točke 12. člena beseda »zavarovanke« nadomesti z besedo »zavarovanci«, 
menila pa je, da bi bilo treba zaradi večje jasnosti določbe same ločiti pogoje, 
ki veljajo tako za zavarovance in zavarovanke od primerov, ki veljajo samo za 
zavarovanke. Zadnji pogoj »dokler imajo tri otroke, ki izpolnjujejo pogoje za 
pridobitev in uživanje družinske pokojnine« se lahko nanaša le na zavarovanke. 

St.: 191-27/72 
Ljubljana, 27. 11. 1972 
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 12. de- 
cembra 1972 obravnavala amandmaje k predlogu zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ki so jih predložili: gospodarski zbor skupščine 
SR Slovenije, odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo, odbor 
socialno-zdravstvenega zbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter 
invalidsko varstvo, komisija skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV, 
poslanec republiškega zbora, poslanci socialno-zdravstvenega zbora in pred- 
lagatelj. 

Komisija ni imela pripomb k amandmajem predlagatelja k 14., 91., 106., 
108. in 111. členu, ki so razvidni iz poročila predlagatelja z dne 9. 12. 1972. 

Komisija je sprejela amandmaje odbora republiškega zbora za socialno poli- 
tiko in zdravstvo ter odbora socialno-zdravstvenega zbora za invalidsko in 
pokojninsko ter invalidsko varstvo k 23., 24., 25., 106. a in 119. členu predloga 
zakona, ki so razvidni iz dodatnega poročila navedenih odborov. 

Komisija je nadalje sprejela amandma poslanca socialno-zdravstvenega 
zbora Franca Kosmača k 42. členu in sicer, da se doda nov drugi odstavek 
v predlaganem besedilu. 

Komisija z ustavno-pravnega vidika ni imela pripomb k amandmajem 
omenjenih odborov, da se doda nov 42. a in nov 108. a člen, opozorila pa je, 
da bi bili s sprejetjem take rešitve vojaški obvezniki na območju Jugoslavije 
v neenakopravnem položaju, ker v ostalih republikah ne predvidevajo vštetje 
vojaškega roka v pokojninsko dobo in na finančne posledice, ki bi jih reali- 
zacija te rešitve povzročila, a sedaj še niso povsem znane. 

Komisija ni imela pripomb k amandmaju poslanke republiškega zbora 
Ele Ulrih-Atene in poslanke socialno-zdravstvenega zbora Anice Okršlar k 
88. členu. (Amandmaja, ki zasledujeta isti namen, se po vsebini nekoliko razli- 
kujeta. Po mnenju komisije sta z ustavnopravnega vidika možni obe predlagani 
rešitvi, in naj zbora ocenita umestnost ene ali druge rešitve. V zvezi s tem je 
tudi komisija poudarila, da problem, na katerega poslanki opozarjata, lahko 
reši skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja s svojim statutom. 

Komisija ni sprejela amandmaja komisije skupščine SR Slovenije za vpra- 
šanja borcev NOV k 22. členu, ker je sprejela amandma uvodoma omenjenih 
odborov k 106. a členu. 

Komisija nadalje ni sprejela amandmaja gospodarskega zbora, poslanca 
Franca Kosmača, komisije skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV 
in predlagatelja k 23. členu, ker je sprejela amandma odborov k 23. členu. 

Komisija ni sprejela amandma poslanca Franca Kosmača, da se doda nov 
tretji odstavek k 42. členu iz razlogov, zaradi katerega ga tudi ni sprejel pred- 
lagatelj. 

Glede na to, da se je komisija strinjala z amandmajem predlagatelja k dru- 
gemu odstavku 106. člena, je umaknila svoj amandma k 106. členu. Ker se je 
strinjala z amandmajema obeh odborov k svojemu amandmaju k 119. členu, 
umika iz svojega amandmaja del besedila in sicer »določba 23. člena tega za- 
kona pa se uporablja od 1. aprila 1973«. 

Upoštevajoč amandma predlagatelja k 7. točki 12. člena, ki je razviden iz 
poročila predlagatelja, je komisija predlagala, da se ta točka redakcijsko spre- 
meni tako, da se glasi: »dokler imajo zavarovanci, ki so zaradi nege otroka 
prekinili delovno razmerje, otroka, ki še ni star 15 let, ali starejšega otroka, ki 
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mu je zaradi popolne in trajne nezmožnosti za delo potrebna tudi stalna po- 
strežba in pomoč, ali zavarovanka, dokler ima tri otroke, ki izpolnjujejo pogoje 
za pridobitev in uživanje družinske pokojnine«. 

Št.: 191-27/72 
Ljubljana, 12. 12. 1972 

Skupna komisija republiškega, gospodarskega in socialno-zdravstvenega 
zbora za sestavo predloga za rešitev spornih vprašanj v predlogu zakona o po- 
kojninskem in invalidskem zavarovanju je na sejah dne 20. in 26. decembra 
1972 obravnavala sporna vprašanja predloga zakona o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju. 

Uvodoma je bilo ugotovljeno, da pristojna zbora na sejah dne 12. decembra 
1972 nista sprejela predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
v enakem besedilu v naslednjih členih: 12, 23, 24, 38, 42 a, 91 in 108 a. 

V obravnavi spornih vprašanj po posameznih členih je skupna komisija po 
izčrpni razpravi sprejela naslednji predlog rešitev, ki jih predlaga pristojnima 
zboroma: 

K 12. členu : Sprejme naj se amandma zakonođajno-pravne komisije 
skupščine SR Slovenije, da se 7. točka tega člena glasi: 

»dokler imajo zavarovanci, ki so zaradi nege otroka prekinili delovno raz- 
merje, otroka, ki še ni star 15 let, ali starejšega otix>ka, ki mu je zaradi po- 
polne in trajne nezmožnosti za delo potrebna tudi stalna postrežba in pomoč, 
ali zavarovanka, dokler ima 3 otroke, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev in 
uživanje družinske pokojnine.« 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je k temu členu republiški zbor sprejel 
amandma zakonodajno-pravne komisije, socialno-zdravstveni zbor pa amandma 
predlagatelja, ki sta vsebinsko popolnoma enaka, različna pa le po formulaciji 
besedila. Komisija je soglasno sprejela predlagano rešitev. 

K 23. č 1 e n u : Besedilo prvega odstavka tega člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

»Upokojencu, ki je uveljavil starostno pokojnino s pokojninsko dobo 40 let 
(moški) oziroma 35 let (ženska), pa je ponovno stopil v delovno razmerje, začel 
opravljati samostojno dejavnost ali začel delo na podlagi pogodbe o delu, se 
pokojnina izplačuje nezmanjšana, če njegova pokojnina in dodatni dohodek 
skupaj ne presegata dvojnega zneska poprečnega osebnega dohodka vseh zapo- 
slenih iz prejšnjega leta v SR Sloveniji. Če presegata to mejo, se za ta čas 
izplačuje le del pokojnine, ki je odvisen od višine skupnega dohodka upoko- 
jenca in od razmerja med višino pokojnine in višino dodatnega dohodka, vendar 
pokojnina ne sme biti zmanjšana za več kot 50 °/o. Z družbenim dogovorom, 
ki ga sklenejo skupnost,' izvršni svet skupščine SR Slovenije, republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije, gospodarska zbornica SR Slovenije in republiška 
skupnost za zaposlovanje, se določi način zmanjševanja pokojnin.« 

Drugi in četrti odstavek tega člena se črtata. 
V prehodnih in končnih določbah naj se na ustrezno mesto vnese naslednja 

določba: 
»Družbeni dogovor iz 23. člena tega zakona mora biti sklenjen do 31. marca 

1973.« 
25 
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V obširni in vsestranski razpravi, v kateri so sodelovali tudi predstavniki 
republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva, republiškega sveta 
sindikatov, skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, društva upo- 
kojencev SR Slovenije in skupne komisije zborov skupščine SR Slovenije za 
pripravo zakona je bilo ugotovljeno, da obstajajo poleg formalnih tudi vse- 
binski razlogi za spremembo tega člena. 

Med formalnimi razlogi je bila komisija posebej pozorna na dejstvo, da 
besedilo ni bilo usklađeno z gospodarskim zborom. 

V razpravi so se ponovno odprla nekatera pomembna vsebinska vprašanja, 
ki naj bi jih urejal ta člen. Komisija je ugotovila, da s predlaganim besedilom 
23. člen ne bo dosežen tisti cilj, ki ga je predlagatelj želel doseči. Med drugim 
je bil pomemben cilj zmanjšati socialne razlike med upokojenci, ki prejemajo 
samo pokojnino in tistimi, ki se ponovno zaposlijo. Konkretni primeri kažejo, 
da bi s predlagano rešitvijo v 23. členu bili upokojenci postavljeni v neenako- 
praven položaj. Cim večja bi namreč bila razlika med višino pokojnine in 
dodatnim dohodkom, tem večji bi bil skupni čisti dohodek, ki bi ga upokojenec 
dejansko dobil. Na primer upokojencu, ki bi prejemal skupno 800 000 S din 
(pokojnina in dodatni dohodek), bi prejeli različne zneske od 600 000 do 750 000 
S din, kar je razvidno iz naslednje tabele: 

„ . Cisti 
Pokojnina PA'SSt Skupaj ST J™' dohodek 

400 400 800 200 600 
S00 300 800 150 650 
600 200 800 100 700 
700 100 800 50 750 

Nadalje je komisija ugotovila, da bi bil v primeru, če bi bil 23. člen sprejet 
v prvotno predlaganem besedilu, status nekaterih upokojencev popolnoma ne- 
jasen. Gre za primer, ko se zaradi dodatne zaposlitve pokojnina močno zniža 
ali v celoti ukine. Upoštevati je treba, da mora skupnost pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja za vsakega upokojenca plačevati določene prispevke (sta- 
novanjski, za otroško varstvo, zdravstveno varstvo itd.), ki so odvisni od višine 
pokojnine. Postavlja se torej vprašanje, kaj naj bo osnova za te prispevke in 
kakšne posledice ima to na konkreten položaj takšnega upokojenca. 

V razpravi so bili ponovno izraženi pomisleki, če je sploh mogoče v skladu 
z najnovejšimi spremembami ustave zmanjševati ali celo ukiniti pokojnino, ki se 
oblikuje na podlagi minulega dela; ali s tem upokojencev ne postavljamo v 
drugačen položaj kot ga imajo aktivni zavarovanci; ali s tem ne zaviramo po- 
novne zaposlitve tistih strokovnih kadrov, ki jih naše gospodarstvo ali družbene 
službe nujno potrebujejo; ali taka rešitev ne prispeva med drugim tudi k zapo- 
slovanju v tujini? Prav tako bi izvajanje spornega 23. člena zahtevalo veliko ad- 
ministrativnega dela in s tem precejšnja finančna sredstva. Iz vseh navedenih 
razlogov so se nekateri dani komisije zavzemali, da bi bilo treba sporno vpra- 
šanje urediti z ustrezno davčno politiko. 

Glede na pojasnilo predsednika skupne komisije, ki je pripravila predlog 
zakona in na pojasnila predstavnikov družbenopolitičnih organizacij, da so 
javna razprava in družbenopolitične organizacije v načelu podprle možnost za 
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omejevanje pokojnin, kar je tudi v skladu z zakonom o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je komisija sprejela kompromisno 
rešitev v besedilu kot ga predlaga. Komisija vidi v svojem predlogu pomembno 
vsebinsko razliko v tem, da se določa način zmanjšanja pokojnin z družbenim 
dogovorom, kot novo pomembno obliko odločanja na tistih področjih, kjer ni več 
potrebna zakonska prisila. S takšno obliko je omogočeno prilagajanje konkretno 
nastali situaciji, ki se z leta v leto spreminja, kar s sistemskim zakonom ni 
mogoče. 

S predlagano rešitvijo se nista strinjala predstavnika gospodarskega zbora. 
Predlagala sta, da se amandma gospodarskega zbora vključi v novo predlagano 
besedilo 23. člena. Tega predloga pa komisija ni sprejela, ker je menila, da je 
smisel njihovega amandmaja že upoštevan v novi formulaciji tega člena, ki 
posebej poudarja pomen družbenega dogovora. 

V predlaganem novem besedilu 23. člena zakona ne določa več najvišjega 
limita glede pokojnine in dodatnega dohodka upokojenca. V vsakem primeru je 
upokojencu zagotovljena 5041/« pokojnina. 

Komisija je končno menila, da bo mogoče z družbenim dogovorom konkret- 
neje opredeliti pravice in obveznosti skupnosti, oziroma upokojenca, ki izhajajo 
iz dejstva, da bo pokojnina v določenih primerih lahko zmanjšana. 

Iz vseh navedenih razlogov je komisija mnenja, da je novo predlagano 
besedilo 23. člena dovolj utemeljeno. 

K 24. členu: Socialno-zdravstveni zbor naj sprejme amandma pristojnih 
odborov, ki se glasi: 

»Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za upokojenca, ki je kot 
borec NOV pred 9. 9. 1943 uveljavil starostno pokojnino s pokojninsko dobo 
35 oziroma 30 let.« 

Po vsestranski obravnavi in obrazložitvi, da predlagani amandma ni v zvezi 
s 23. členom ter ga je treba sprejeti ne glede na 23. člen, je komisija sprejela 
rešitev, naj tudi socialno-zdravstveni zbor sprejme amandma k 24. členu. 

K 38. členu : Komisija je ugotovila na podlagi izjave predlagatelja, da je 
predstavnik predlagatelja v republiškem zboru pomotoma predlagal amandma 
k temu členu, da se besedica »do« črta. Ostane naj torej prvotno predlagano be- 
sedilo. 

K 42. a in 108. a členu : Socialno-zdravstveni zbor naj odstopi od 
amandmajev k tema členoma. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da republiški zbor ni sprejel amandmajev 
pristojnih odborov k 42. a in 108. a členu, ki predvidevata vštevanje kadrovskega 
roka v pokojninsko dobo, socialno-zdravstveni zbor pa je ta amandma sprejel. 

V tej zvezi je bilo poudarjeno, da iz načelnih razlogov ne bi bilo mogoče 
ugovarjati umestnosti predlaganih amandmajev, da pa v sedanji družbenoeko- 
nomski situaciji in predvidenih stabilizacijskih ukrepih za leto 1973 realizacija 
teh amandmajev finančno ni sprejemljiva. Predlog naj ostane kot program za 
ureditev tega vprašanja v prihodnosti, ko bodo ekonomsko-finančne razmere 
naše družbe to omogočile. Zato bi morali pristojni organi čimprej preučiti mož- 
nost vštetja kadrovskega roka v pokojninsko dobo, predvsem za tiste primere, 
ko so morali vojaški obvezniki služiti nadpoprečni kadrovski rok. Hkrati s tem 
je treba preučiti še umestnost pogostih predlogov, danih v javni razpravi, ki se 
nanašajo na priznanje pokojninske dobe nekaterim kategorijam prebivalstva. 

25* 
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Vsekakor pa je treba to vprašanje reševati sporazumno in v sodelovanju z dru- 
gimi republikami. 

K 91. členu: Socialno-zdravstveni zbor naj sprejme amandma pred- 
lagatelja, da se 3. točka tega člena spremeni tako, da se glasi: 

»3. Izhodišča, osnove in merila za določitev stopenj prispevkov za finan- 
ciranje in za povečanje pokojnin v zvezi s porastom družbene produktivnosti 
dela, nastale iz naslova minulega dela zavarovancev, odvisno od porasta osebnih 
dohodkov ter za odpravljanje razlik med poprej in pozneje odmerjenimi pokoj- 
ninami.« 

Ponovno so bili poudarjeni vsi tisti razlogi, zaradi katerih je potrebno spre- 
meniti prvotni tekst predloga zakona in upoštevati omenjeni amandma. Formu- 
lacija določbe kot jo predlaga predlagatelj v amandmaju k 91. členu, je po 
mnenju komisije preciznejša. 

Povečanje pokojnin v zvezi s porastom življenjskega standarda aktivnih 
zavarovancev je potrebno izvajati v skladu z ekonomsko politiko republike. Ta 
vidik usklajevanja pokojnin namreč ustvarja odnose, katerih učinki presegajo 
okvire notranjih odnosov same interesne skupnosti. Glede na to je potrebno ne 
samo način, temveč tudi obseg povečanja pokojnin opredeliti z družbenim do- 
govorom, pri katerem sodelujejo tudi drugi družbeni dejavniki. 

Komisija predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta predlagane rešitve 
in tako dosežeta potrebno soglasje in uskladitev besedila v zakonu o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju. 

Za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora je komisija določila 
poslanca Jožeta Nereda, za poročevalko na seji republiškega zbora pa poslanko 
Magdo Mihelič. 

St.: 191-27/72 
Ljubljana, 26. 12. 1972 

PREDLOG ZAKONA 

o poravnalnih svetih 

1. člen 

Poravnalni sveti so družbeni organi, ki pomagajo pri razvijanju dobrih od- 
nosov med občani, člani delovnih skupnosti, organizacijami in občani ter med 
organizacijami (v nadaljnjem besedilu: stranke), s tem, da posredujejo pri spo- 
razumnem razreševanju sporov v njihovih medsebojnih razmerjih. 

2. člen 

Pri razvijanju dobrih odnosov med strankami obravnavajo poravnalni sveti 
vse spore, razen če gre za zahtevke, s katerimi stranke po veljavnih predpisih ne 
morejo prosto razpolagati. 

3. člen 

Poravnalni svet se lahko ustanovi pri krajevni skupnosti, za posamezno ob- 
močje, pri organizaciji združenega dela ali drugi organizaciji. 
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4. člen 

Poravnalni svet deluje v sestavi najmanj treh članov. 
Funkcija članov poravnalnega sveta je častna. 

5. člen 

Poravnalni svet posreduje na predlog strank ali na lastno pobudo. 
Udeležba v postopku pred poravnalnim svetom je prostovoljna. V tem 

postopku ni mogoče proti nikomur uporabiti nikakršnih prisilnih ukrepov in 
tudi ne izreči kazni, če se vabilu ne odzove ali noče dati izjave. 

6. člen 

Poravnalni svet sme posredovati le v navzočnosti obeh prizadetih strank ali 
njunih zakonitih zastopnikov. 

Pred poravnalnim svetom lahko dajejo poleg prizadetih strank pojasnila 
tudi drugi, če utegne to omogočiti sporazumno odpravo spora. 

7. člen 

Posredovanje poravnalnega sveta ne vpliva na tek zastaralnih in prekluziv- 
nih rokov. 

8. člen 

Obravnavanje pred poravnalnim svetom je javno, razen če katera od strank 
temu ne ugovarja. 

9. člen 

Postopek pred poravnalnim svetom je neposreden, usten, hiter in brez- 
plačen. 

■ V postopku pred poravnalnim svetom se ne plačuje taks. 

10. člen 

Ce se prizadeti stranki pred poravnalnim svetom sporazumeta, kako bosta 
odpravili spor, se na njuno zahtevo napravi o takem sporazumu listina. 

Sporazum pred poravnalnim svetom ima pomen izvensodne poravnave. 

11. člen 

Pogoje za delo poravnalnega sveta zagotavlja ustanovitelj. 
Poravnalni svet obvešča ustanovitelja o problematiki, ki jo opaža pri svojem 

delu in o obsegu svojega dela. 
12. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o poravnalnih 
svetih (Uradni list SRS, št. 36/67). 

13. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi 10. točke 19. a člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije je treba do 31. 12. 1972 uskla- 
diti sedanji zakon o poravnalnih svetih (Ur. 1. SRS, št. 36/67) z določbo četrtega 
odstavka amandmaja XLIII k ustavi SR Slovenije. Po tej določbi se glede orga- 
nizacije in delovanja poravnalnih svetov lahko z zakonom določijo ta temeljna 
načela. Sedanji zakon o poravnalnih svetih je širše zasnovan, saj vsebuje po- 
drobnejše določbe o organizaciji in delu poravnalnih svetov, o načinu volitev 
in sestavi poravnalnih svetov, o mandatni dobi članov itd. 

Predlog zakona je pripravljen v skladu s sklepom, ki ga je sprejel republiški 
zbor skupščine SR Slovenije na 46. seji dne 29. septembra 1972. 

Zakon vsebuje enaka načela kot doslej in ne prinaša novot, ki so bile često 
poudarjene ob dosedanjem delu poravnalnih svetov in na katere so ponovno 
opozorili tudi delegati občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije (obvezna 
udeležba strank pred poravnalnimi sveti, pretrganje zastaralnih in prekluzivnih 
rokov, izvršilni naslov poravnave). Takih sprememb ne dopušča obstoječi pravo- 
sodni sistem oziroma procesni predpisi, ki so v pristojnosti federacije. Zato po- 
meni predloženi zakon predvsem formalno uskladitev s sprejetimi ustavnimi 
dopolnili. 

Poravnalni sveti naj tudi v prihodnje poslujejo kot družbeni organi, ki sode- 
lujejo pri poravnavanju sporov bodisi na iniciativo občanov ali na lastno inicia- 
tivo. Strankam je prepuščeno, da zahtevajo izločitev javnosti. 

Poravnalni sveti naj bi tudi v prihodnje delovali zborno, vendar pri tem 
način volitev, mandatna doba in sestava poravnalnega sveta ni več predmet 
republiškega zakona, ampak se ta vprašanja urejajo v statutih ustanoviteljev. 

Zakon ne precizira, kdo sme ustanavljati poravnalne svete. V 3. členu z 
ohlapno dikcijo nakazuje na številne možnosti ustanovitve poravnalnih svetov. 
Posebej je poudarjena ustanovitev poravnalnih svetov pri krajevnih skup- 
nostih, kjer je bilo doslej ustanovljenih največ poravnalnih svetov, pri organi- 
zacijah združenega dela in drugih organizacijah. Omogočena pa je ustanovitev 
poravnalnih svetov tudi za območja, ki so ožja (vas, naselje) oziroma širša od 
območja krajevne skupnosti. Ustanovitelji so dolžni zagotoviti pogoje za delo 
poravnalnih svetov. 

Med načeli postopka poudarja zakon javnost, neposrednost, ustnost, brez- 
plačnost. 

Ker so poravnalni sveti družbeni organi, ne pa podaljšana roka sodišč, je 
udeležba strank pred poravnalnimi sveti prostovoljna in zoper nikogar ni mogoče 
uporabiti prisilnih sredstev. Zato tudi ni sprejemljiva sugestija, iznesena na za- 
sedanju delegatov občin v skupščini SR Slovenije, naj bi bila udeležba pred 
poravnalnim svetom obvezna za tistega, ki sproži postopek. 

Posredovanje poravnalnih svetov ne vpliva na tek zastaralnih in prekluziv- 
nih rokov. Zato morajo stranke, ki dopuščajo možnost, da posredovanje porav- 
nalnih svetov ne utegne biti uspešno, paziti na roke za eventualno vložitev tožbe 
oziroma predloga za kazenski pregon. Obstoječi procesni predpisi (o kazenskem 
in pravdnem postopku) ne dopuščajo realizacije predloga delegatov občin, po 
katerem naj bi posredovanje poravnalnega sveta vplivalo na mirovanje zasta- 
ralnih in prekluzivnih rokov največ do treh mesecev. 
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Kot pomemben razlog, da poravnalni sveti niso v celoti odigrali svoje vloge 
in širše zaživeli zlasti v večjih središčih, se često poudarja, da poravnave, skle- 
njene pred poravnalnimi sveti, ne predstavljajo izvršilnega naslova. To nekatere 
stranke zelo moti, saj morajo, če nasprotna stranka ne realizira poravnave, 
sprožiti spor pred sodiščem in šele na podlagi sodne odločbe predlagati izvršbo. 
To pa v celoti postopek zavleče. Ob sedanjih procesnih predpisih ni mogoče v 
tem pogledu ničesar spremeniti. Zato tudi ni mogoče upoštevati predloga dele- 
gatov občin, naj bi bil sporazum pred poravnalnim svetom izvršilni naslov. 

V primerjavi z osnutkom zakona je v predlogu zakona izpadla določba 
drugega odstavka 2. člena, po katerem ne bi bila dopustna pravdna pot, dokler 
spora ne obravnavata pred poravnalnim svetom stranki, ki sta se s pogodbo 
dogovorili, da bosta v primeru spora predložili zadevo poravnalnemu svetu. Do 
take določbe so zavzeli odklonilno stališče: odbor republiškega zbora za družbe- 
nopolitični sistem in notranjo politiko, komisija za pravosodje in zakonodajno- 
pravna komisija skupščine SR Slovenije. Predlagatelj zato opušča to določbo, 
ki bi imela vpliv na pravdni postopek, urejen z zveznim zakonom. Manjše redak- 
cijske spremembe so vnesene še v 1., 5. in 7. členu predloga zakona. 

V pripravah za nov pravosodni sistem je močno podčrtano prilagajanje 
pravosodnega sistema odnosom, ki se porajajo v razvoju samoupravnega socia- 
lizma. Prihodnja vloga pravosodja kot sredstva za reševanje konfliktnih situacij 
v družbi mora biti usmerjena k samoupravni socialistični opredelitvi in značaju 
naše družbe, kar pomeni, da je potrebno sedanji pravosodni sistem zboljšati in 
ga uskladiti z razvojem samoupravnega socializma. Zato se vse bolj uveljavljajo 
ideje, naj bi sodno funkcijo ne opravljala le sodišča, temveč tudi drugi družbeni 
organizmi, ki bi reševali individualne in kolektivne spore iz medsebojnih raz- 
merij, ki jih samostojno urejajo delovni ljudje in občani v organizacijah združe- 
nega dela, interesnih skupnostih in drugih samoupravnih skupnostih. Urejali 
bi tudi spore, ki izhajajo iz pravic, s katerimi prosto razpolagajo. To svojo 
funkcijo bi opravljali v mejah pooblastil, ki jih dobe od delovnih ljudi in 
občanov. Glede na navedeno lahko ocenimo, da bo predloženi zakon prehodnega 
značaja, saj bosta vloga in položaj poravnalnih svetov dobila novo vsebino 
z izpopolnitvijo pravosodnega sistema v drugi fazi ustavnih sprememb. Krepitev 
teh nesodnih institucij pa v sedanji fazi pomeni nadaljnji korak k samouprav- 
nemu urejanju družbenih odnosov in s tem solidno pripravo na novo ustavno 
ureditev na področju pravosodja. 

Predlagani zakon za SR Slovenijo ne bo imel nobenih finančnih posledic. 

POROČILA 

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
— poročilo z dne 27. 11. 1972, št. 732-3/72. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
16. 11. 1972, št. 732-3/72. 
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PREDLOG ZAKONA 

o obveznem pošiljanju tiskov 

1. člen 

Da bi bila zagotovljena ohranitev vseh tiskov kot narodnih kulturnih vred- 
not in dostopnost teh tiskov za proučevanje in uporabo, morajo tiskarne oziroma 
drugi zavezanci po tem zakonu na območju SR Slovenije pošiljati brezplačno 
in na svoje stroške določeno število izvodov vsakega svojega tiska (v nadaljnjem 
besedilu: obvezni izvodi Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. 

2. člen 

Za tiskarne po tem zakonu se štejejo poleg organizacije združenega dela in 
drugih organizacij, ki se ukvarjajo s tiskom, tudi civilnopravne osebe in fizične 
osebe, ki s tiskarskimi stroji ali na drug način razmnožujejo tisk. 

3. člen 

S tiskom so po tem zakonu mišljene vse publikacije (knjige, brošure, sepa- 
rati, muzikalije, revije, časniki, zemljevidi, atlanti vseh vr§t, umetniške repro- 
dukcije, katalogi, programi, razglednice in pod.) in njihove priloge (tabele, grafi- 
koni, obrazci in pod.), kakor tudi gramofonske plošče, glasbene razglednice, 
tonske kasete in video kasete in podobno, ki so namenjene za razširjanje oziroma 
za prodajo. 

4. člen 

Obvezne izvode tiska, ki se izdaja v različnih jezikih ali v različnih črko- 
pisih, je treba pošiljati od izdaje v vsakem jeziku in v vsakem črkopisu; prav 
tako je treba pošiljati obvezne izvode od vsake nove izdaje in od vsakega po- 
novnega natiska oziroma dotiska. 

Za novo izdajo oziroma hatisk ali do tisk šteje tudi vsaka izdaja istega tiska 
s spremenjeno naslovno stranjo, z dopolnjenim ali spremenjenim besedilom, z 
novimi slikami, kartami, tabelami, prilogami in podobnim, ž drugačnimi plat- 
nicami in na drugačnem papirju. 

5. člen 

Če sodeluje pri tiskanju publikacije več tiskarn, mora obvezne izvode po- 
slati tiskarna, ki je označena na publikaciji. Če je na publikaciji označenih več 
tiskarn, mora poslati obvezne izvode tiskarna, ki je natisk dovršila. Tiskarna je 
dolžna poslati obvezne izvode tudi, če na publikaciji ni označena. 

6. člen 

Če je bil tisk izdelan izven območja SR Slovenije za založnika, ki ima 
sedež v SR Sloveniji, je le-ta dolžan poslati obvezne izvode takšnih svojih 
tiskov. 

7. člen 

Vojaške enote in vojaške ustanove, ki še ukvarjajo s tiskanjem, pošiljajo 
obvezne izvode na način, ki ga predpiše zvezni sekretar za narodno obrambo 
na podlagi zveznega zakona o narodni obrambi. 
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8. člen 

Obvezne izvode je treba poslati takoj po izdelavi prvih izvodov. Biti morajo 
brezhibni in v takšnem stanju,- v kakršnem se nameravajo razširjati. 

Obvezne izvode iz 6. člena je založnik dolžan poslati takoj, čim prejme tisk. 

9. člen 

Ce s tem zakonom ni drugače določeno (11. in 12. čl^n), je treba pošiljati 
Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani po 22 obveznih izvodov tiska. 

Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani od prejetih 22 obveznih 
izvodov tiska obdrži zase 2 izvoda, od ostalih 20 izvodov pa pošlje 2 izvoda 
Visokošolski in študijski knjižnici v Mariboru, 2 izvoda slovenskim študijskim 
knjižnicam v zamejstvu ter po 1 izvod narodnim (centralnim) knjižnicam drugih 
republik in avtonomnih pokrajin v SFR Jugoslaviji, Jugoslovanskemu biblio- 
grafskemu inštitutu v Beogradu in študijskim knjižnicam oziroma študijskim 
oddelkom knjižnic v Celju, Kopru, Kranju, Murski Soboti, Novi Gorici, Novemu 
mestu, Ptuju in na Ravnah na Koroškem. 

10. člen 

Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani in Visokošolska in študijska 
knjižnica v Mariboru sta dolžni po 1 obvezni izvod ohraniti kot arhivski pri- 
merek, da je zagotovljena ohranitev vseh tiskov kot narodnih kulturnih vrednot. 

Z drugimi obveznimi izvodi iz 9. člena tega zakona je zagotovljena dostop- 
nost tiskov za proučevanje in uporabo. 

11. člen 

Poleg obveznih izvodov tiska iz prvega odstavka 9. člena tega zakona mo- 
rajo založniki (izdajatelji) uradnih publikacij pošiljati Narodni in univerzitetni 
knjižnici v Ljubljani za mednarodno menjavo uradnih publikacij največ 15 
obveznih izvodov vsakega tiska, ki ima značaj uradne publikacije. .Število teh 
obveznih izvodov določi v začetku vsakega leta Narodna in univerzitetna knjiž- 
nica v Ljubljani. 

Za uradno publikacijo šteje po tem zakonu vsak tisk, ki ga izda organ 
družbenopolitične skupnosti kot svojo uradno izdajo. 

12. člen 

Obvezni izvodi internih publikacij, službenih in trgovskih obrazcev,. letakov, 
reklamnih objav (plakatov), kratkih oglasov in zasebnih sporočil, ponovnih na- 
tiskov oziroma dotiskov ter obvezni izvodi tiskov na drugačnem papirju in z 
drugačnimi platnicami, kot so namenjeni za splošno razširjanje, se pošiljajo v 
2 izvodih Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. 

Obvezne izvode tiskov zaupne narave pošiljajo njihovi naročniki (založ- 
niki, izdajatelji) v 2 izvodih Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, ki 
jih hrani in daje v uporabo pod posebnimi pogoji, ki jih sprejme v dogovoru 
s pošiljatelji. Zaupnost označi naročnik na tisku. 

Obvezni izvodi gramofonskih plošč, glasbenih razglednic, tonskih kaset in 
video kaset se pošiljajo Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani v 11 izvo- 
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dih, od katerih po 1 izvod odstopi Visokošolski in študijski knjižnici v Mariboru, 
narodnim (centralnim) knjižnicam drugih republik in avtonomnih pokrajin in 
Jugoslovanskemu bibliografskemu inštitutu v Beogradu. 

13. člen 

Tiskarne in založniki (izdajatelji) morajo pošiljati Narodni in univerzitetni 
knjižnici v Ljubljani zadnjega dne v mesecu poročilo v dveh primerkih o vseh 
tiskih, ki so jih natisnili oziroma založili (izdali) v tistem mesecu. 

Republiški sekretar za prosveto in kulturo izda na predlog Narodne in 
univerzitetne knjižnice v Ljubljani natančnejše predpise o tem, katere podatke 
mora obsegati to poročilo. 

Vojaške enote in vojaške ustanove, ki se ukvarjajo s tiskanjem, pošiljajo 
ta poročila na način, ki ga predpiše zvezni sekretar za narodno obrambo na pod- 
lagi zveznega zakona o narodni obrambi. 

14. člen 

Tiskarne oziroma založniki (izdajatelji) morajo dovoliti predstavniku Na- 
rodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani pregled evidence o natisnjenih 
oziroma izdanih publikacijah, da se prepriča, ali se tiskarna oziroma založnik 
(izdajatelj) ravna po določbah tega zakona. 

15. člen 

Tiskarne in založbe morajo vsako spremembo v svojem pravno-organizacij- 
skem statutu v 15 dneh od vpisa v ustrezni register sporočiti Narodni in univerzi- 
tetni knjižnici v Ljubljani. 

16. člen 

Z denarno kaznijo od 2000 do 10 000 din se kaznuje za prekršek organizacija 
združenega dela in druga pravna oseba, če ne pošlje takoj po izdelavi prvih 
izvodov v tem zakonu določenega števila brezhibnih obveznih izvodov tiska. 

Z denarno kaznijo od 50 do 500 din se kaznuje tudi odgovorna oseba organi- 
zacije združenega dela oziroma fizična oseba, ki je zavezana po tem zakonu, če 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

17. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o obveznem poši- 
ljanju tiskov (Uradni list SRS, št. 21.-136/71); v skladu s 4. točko 11. člena ustav- 
nega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil (Uradni list SRS, 
št. 51-287/71) se v SR Sloveniji s tem dnem prenehajo uporabljati tudi določbe 
1., 8. in 10. člena temeljnega zakona o pošiljanju tiskov določenim zavodom 
(Uradni list SFRJ, št. 15-305/65). 

18. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1973. 
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OBRAZLOŽITEV 

I. Razlogi za izdajo zakona 

Dopolnila k ustavam SFR Jugoslavije in SR Slovenije med drugim določajo 
samostojen državnopravni položaj posameznih republik in prenašajo nanje, ra- 
zen nekaterih za federacijo pomembnih zadev, izključno zakonodajno pravico. 
N<a področju kulture je ta pristojnost v celoti prenesena na republike. 

Kar zadeva materijo obveznega pošiljanja tiskov, prenehajo po 11. členu 
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev X|XV do Lil k ustavi SR 
Slovenije veljati določbe temeljnega zakona o pošiljanju tiskov določenim zavo- 
dom (Uradni list SFRJ, št. 15/65), razen določb 1., 8. in 10. člena tega zakona, ki 
se do izdaje ustreznega republiškega zakona uporabljajo kot določbe republiških 
zakonov in morajo biti usklađene z ustavnimi amandmaji do 31. 12. 1972. Do 
navedenega datuma se morajo uskladiti z ustavnimi amandmaji tudi določbe 
republiškega zakona o obveznem pošiljanju tiskov (Uradni list SRS, št. 21/71). 

Temeljni zakon o pošiljanju tiskov določenim zavodom je v smislu očuvanja 
tiskov kot kulturnih vrednot in dostopnosti tiskov za preučevanje in uporabo 
zavezoval tiskarne, da so morale določeno število tiskov brezplačno pošiljati cen- 
tralnim knjižnicam posameznih republik in avtonomnih pokrajin, le-te pa so 
morale vsak tisk v enem izvodu poslati centralnim knjižnicam drugih republik 
in avtonomnih pokrajin. Zaradi takšne dosedanje medrepubliške obveznosti je 
bil za prihodnjo ureditev te zadeve organiziran 23. novembra 1971 medrepubliški 
koordinacijski sestanek predstavnikov republiških in pokrajinskih sekretariatov 
za prosveto in kulturo, na katerem je bilo soglasno ugotovljeno, da je v interesu 
vsake republike (pokrajine) in naroda prisotnost njegove tekoče znanstvene, 
strokovne, umetniške in leposlovne tvornosti med pripadniki drugih narodov, 
kar je še posebej pomembno pri medsebojni povezanosti in spoznavanju jugo- 
slovanskih narodov in narodnosti, ki so združeni v enotni socialistični federativni 
državi. Doseženo je bilo soglasje, da se dosedanji sistem obveznega pošiljanja 
tiskov obdrži tudi v prihodnje v novih zadevnih zakonih republik in avtonomnih 
pokrajin. Poleg tega so bile dogovorjene še druge potrebne uskladitve obveznosti 
in postopka, ki izvirajo iz tega zakona. Glede na to republike in pokrajine ali 
podaljšujejo veljavnost zveznega zakona za določen čas ali pa v svojih novih 
republiških zakonih o tej materiji prevzemajo določila ukinjenega zveznega 
zakona z določenimi dopolnitvami in potrebnimi terminološkimi prilagoditvami. 

Tudi v SR Sloveniji prevladuje prepričanje, da je ustrezna ureditev ohra- 
nitve slovenskih tiskov kot nacionalnih kulturnih vrednot in dostopnost sloven- 
skih tiskov za proučevanje in uporabo eden temeljnih interesov slovenske nacio- 
nalne kulture. Splošna je tudi ocena, da je bila ta zadeva doslej v osnovi dobro 
urejena z dosedanjim zveznim zakonom. Poleg določb zveznega temeljnega za- 
kona, katerih veljavnost podaljšuje republiški ustavni zakon za izvedbo ustavnih 
amandmajev, pa je v SR Sloveniji v veljavi republiški zakon o obveznem po- 
šiljanju tiskov (Uradni list SRS, št. 21/71), ki razširja obveznost pošiljanja tiskov 
in podrobneje ureja njihovo namembnost na območju SR Slovenije. Vsebini 
zveznega in republiškega zakona se med seboj dopolnjujeta in ju je brez bistve- 
nih dopolnitev in večjih težav mogoče preoblikovati v nov republiški zakon o ob- 
veznem pošiljanju tiskov. Gre predvsem za ustrezno prevzemanje in zlitje do- 
ločb ukinjajočega zveznega zakona in obstoječega republiškega zakona, za uskla- 
ditev in poenotenje njunih določil, za natančnejše in razumljivejše oblikovanje 
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le-teh, za nekaj nujnih dopolnitev in za terminološke prilagoditve, pri čemer 
je treba upoštevati nov državnopravni položaj SR Slovenije kot suverene države. 
Glede na ugotovljeno potrebo po nadaljnji takšni zakonski ureditvi obsežnega 
pošiljanja tiskov, zaradi kontinuitete pri zagotavljanju ohranitve in dostopnosti 
slovenskih tiskov in ker ne gre za bistveno vsebinsko spreminjanje pravno- 
veljavnega stanja, predlagamo, da se novi republiški zakon o obveznem poši- 
ljanju tiskov čimprej sprejme. 

II. Vsebina zakona 

Predlog zakona izhaja iz namena dosedanje zvezne in republiške zakonske 
ureditve te zadeve, da mora biti zagotovljena ohranitev in dostopnost vseh 
tiskov. Pri tem se predlog določneje opredeljuje, da gre za ohranitev vseh tiskov 
kot narodnih kulturnih vrednot in za dostopnost tiskov za proučevanje in upo- 
rabo (1. člen). Obstoječi republiški zakon nadalje natančneje določa, kdo je 
zadolžen za ohranitev tiskov in na kakšen način ter kateri obvezni primerki 
tiskov so namenjeni dostopnosti za proučevanje in uporabo. Predlog zakona 
(10. člen) razširja obveznost hranitve 1 izvoda tiskov kot arhivskega primerka za 
Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani, ki je že doslej to opravljala bre;z 
zakonske obveznosti; nadalje opredeljuje dostopnost za proučevanje in uporabo 
tudi za izvode obveznih tiskov, ki so odstopljeni centralnim knjižnicam drugih 
republik in avtonomnih pokrajin (doslej je to določal samo republiški zakon za 
dodatne obvezne izvode na območju SR Slovenije). Takšnih opredelitev zvezni 
zakon ne vsebuje, vendar so v praksi vse narodne (centralne) knjižnice tako 
ravnale. 

Predlog zakona prevzema število obveznih izvodov, ki so jih tiskarne dolžne 
pošiljati brezplačno in na svoje stroške, iz zveznega (10 izvodov) in republiškega 
(10 izvodov) zakona ter dodaja po predlogu odbora za kulturne dejavnosti pro- 
svetno-kulturnega zbora še 2 izvoda za zamejstvo ter ga združuje v številu 22 
izvodov (9. člen). Pti opredelitvi, kdo šteje po tem zakonu za tiskarno, je do- 
sedanji izraz »podjetje« nadomeščen z izrazom »organizacija združenega dela« 
(2. člen). Sicer pa so določila, kdo je dolžan pošiljati obvezne izvode tiskov 
(1., 5., 6. člen), kdaj in v kakšnem stanju (8. člen), enaka dosedanjim s tem, da so 
zajeti obvezni izvodi tudi tistih tiskarn, ki na publikaciji niso označene. Spreme- 
njena je samo dosedanja določba, da vojaške tiskarne pošiljajo obvezne izvode 
tiskov prek državnega sekretariata za narodno obrambo. Na predlog zveznega 
sekretariata za narodno obrambo bodo vsi republiški zakoni to določbo vnesli v 
enaki formulaciji (7. člen), pri čemer so vojaške tiskarne (ki jih praktično ni) 
zamenjanexs poimenovanjem »vojaške enote in vojaške ustanove, ki se ukvarjajo 
s tiskanjem«, postopek pa prepuščen načinu, ki ga predpiše zvezni sekretar za 
narodno obrambo na podlagi zveznega zakona o narodni obrambi (enaka pre- 
formulacija besedila je vnesena tudi v 13. člen). Predpis zveznega sekretariata 
za narodno obrambo bo upošteval določila republiških zakonov o obveznem 
pošiljanju tiskov. 

Predlog zakona prevzema dosedanjo opredelitev, kaj po tem zakonu šteje 
za tisk, kaj šteje tudi med obvezne izvode in kako zakon uveljaviti pri nekaterih 
posebnih vrstah tiskov. 

Predvsem zaradi natančnejšega formuliranja in jasnosti določbe so med 
tiski, ki zapadejo obveznemu pošiljanju (3. člen), posebej navedene umetniške 
reprodukcije in glasbene razglednice, ki so se šele v času po sprejetju zveznega 
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zakona pri nas pojavile kot nove vrste tiska. Obveznost pošiljanja tudi takšnih 
tiskov se je sicer mogla uveljavljati že po dosedanjem duhu zakona, vendar je 
zaradi pomanjkanja določenejše navedbe med naštetimi' oblikami (vrstami) pu- 
blikacij prihajalo do neenakega tolmačenja in neusklađenega izvajanja zakona. 
Isto velja tudi za vsako izdajo istega tiska na drugačnem papirju in z drugačnimi 
platnicami (4. člen). Na novo so med tiske po tem zakonu — kot je to običaj v 
tujini — uvrščene tonske kasete in video kasete (3. člen), ki so se kot nova 
oblika reproduciran j a in razširjanja glasbenih del uveljavile po sprejetju zvez- 
nega zakona; uvrstitev le-teh med obveznosti po tem zakonu je bila sprožena 
s strani predstavnika njihovega proizvajalca (RTV Ljubljana) že med razpravo v 
pristojnem skupščinskem odboru prosvetno-kulturnega zbora ob zadnjem spre- 
jemanju republiškega zakona. 

Glede dodatnega števila obveznih izvodov uradnih publikacij in njih opre- 
delitve (11. člen) so prevzeta določila sedanjega zveznega zakona. Uveljavljena 
je le sprememba, da se ti izvodi pošiljajo Narodni in univerzitetni knjižnici v 
Ljubljani in prek nje v mednarodno menjavo teh publikacij in ne Jugoslovan- 
skemu bibliografskemu inštitutu v Beogradu; pri opredelitvi izvora uradne pu- 
blikacije je za naslov »državni organ« predlagano poimenovanje »organ družbe- 
nopolitične skupnosti«. 

Tiski zaupne narave so bili doslej izvzeti od obveznega pošiljanja in jih je 
moral hraniti organ oziroma delovna ali druga organizacija, ki je dala nalog za 
natisk. Po predlogu zakona (12. člen) zaupni tiski niso več izvzeti od obveznega 
pošiljanja, ampak jih pošiljajo njihovi naročniki (založniki, izdajatelji) v 2 iz- 
vodih Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, ki jih hrani in daje v 
uporabo pod posebnimi pogoji, ki jih sprejme v dogovoru s pošiljatelji. Takšna 
rešitev je utemeljena s prepričanjem, da je edino na ta način resnično zagotov- 
ljena trajna ohranitev teh tiskov. Slovenska nacionalna knjižnica že doslej zbira 
in hrani nekatere tiske podobne ali enake narave (npr. uradno zaplenjena litera- 
tura, emigrantski tisk), nahajanje zaupnih tiskov samo v tem zavodu in njih 
posebni režim, ki je za gradivo take vrste v knjižnicah že običajen, pa jamčita 
za izjemnost in diskretnost pri njih uporabi. 

Določbe, ki obravnavajo število obveznih izvodov službenih in trgovskih 
obrazcev, letakov- itd. (12. člen) so enake kot doslej. Dodatno so sem uvrščeni 
obvezni izvodi internih publikacij ter istih tiskov na drugačnem papirju in z 
drugačnimi platnicami, kdt sta namenjena za splošno razširjanje. Po besedilu 
tega člena pošiljajo proizvajalci gramofonske plošče in sem dodatno uvrščene 
glasbene razglednice, tonske kasete in video kasete Narodni in univerzitetni 
knjižnici v Ljubljani, v 11 izvodih (zanjo, za centralne knjižnice drugih republik 
in avtonomnih pokrajin in za visokošolsko in študijsko knjižnico v Mariboru). 
Tolikšno število obveznih izvodov gramofonskih plošč so proizvajalci pošiljali že 
doslej zaradi medrepubliške izmenjave. 

Kar zadeva način pošiljanja obveznih izvodov, obstaja po sedanjih pred- 
pisih dvojnost pri njegovern izvajanju: tiskarne pošiljajo obvezne izvode knjiž- 
nicam v SR Sloveniji in Jugoslovanskemu bibliografskemu inštitutu v Beogradu 
direktno, centralnim knjižnicam drugih republik in avtonomnih pokrajin pa 
prek Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Po predlogu zakona (9. člen) 
pa naj bi pošiljanje vseh obveznih izvodov teklo prek Narodne in univerzitetne 
knjižnice v Ljubljani. Ta rešitev vzpostavlja enotni sistem pošiljanja obveznih 
izvodov, razbremenjuje tiskarne, poenostavlja kontrolo nad izvajanjem zakona, 
omogoča poenoteno reklamiranje, dodatno pa obremenjuje s pristojnostmi in 
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delom Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani. Samo terminološke narave 
je sprememba dosedanje oznake »centralne knjižnice drugih republik in avto- 
nomnih pokrajin« z ustreznejšim poimenovanjem »narodne (centralne) knjižnice 
v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah v SFR Jugoslaviji«, ker imajo 
osrednje knjižnice v vseh republikah, razen v avtonomnih pokrajinah, v svojem 
uradnem imenu poudarek na naslovu »narodna knjižnica«, dodatek »v SFR 
Jugoslaviji« samo določneje opredeljuje. 

Naslednji členi (13., 14., 15. člen) prevzemajo dosedanja določila o obveznem 
poročanju o izdelanih tiskih s strani njih proizvajalcev in o nadzorstvu nad iz- 
vajanjem zakona. Besedilo je spremenjeno toliko, da se določene pristojnosti, ki 
so bile doslej poverjene Jugoslovanskemu bibliografskemu inštitutu v Beogradu, 
prenašajo na Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani; glede vojaških 
enot in ustanov so določila usklađena z osnovnim tretmanom do njihove tiskarske 
dejavnosti (prim. 7. člen). Poleg tega je dodano, da izda republiški sekretar za 
prosveto in kulturo natančnejše predpise, ki zadevajo poročila tiskarn, na predlog 
Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Pri tem je bilo upoštevano 
kot izhodišče, da opravlja ta knjižnica vse strokovne posle v zvezi s sprejema- 
njem in distribucijo obveznih izvodov ter z izvajanjem zakona in da je potrebna 
usklađena evidenca o izdelovanju tiskov v vsej Jugoslaviji, zaradi česar so pred- 
vsem narodne (centralne) knjižnice republik in avtonomnih pokrajin zaintere- 
sirane za sporazumno strokovno pripravo in oblikovanje takšnega predpisa. 

Predlog zakona predvideva razpon denarnih kazni za kršilce tega zakona, 
in sicer za pravne osebe od 2000 do 10 000 din in za fizične osebe od 500 do 
1000 din. 

Končno predlog zakona predvideva, da začne zakon veljati osmi dan po 
objavi v Uradnem listu SRS in da se uporablja od 1. januarja 1973. To se zdi 
potrebno, ker bi uveljavljanje novosti, ki bi jih prinesel ta zakon med letom, 
povzročilo motnje pri izvajanju zakona tako na strani proizvajalcev kot na strani 
prejemnikov obveznih izvodov. 

V predlogu zakona so upoštevana stališča in pripombe, ki so jih podali k 
posameznim členom predloga odbor za kulturne dejavnosti prosvetno-kultur- 
nega zbora, odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora ter zakonodajno- 
pravna komisija. Sledeč pripombam je 1. člen predloga zakona splošneje formu- 
liran, tako da so zajeti vsi dejavniki, ki so po zakonu obvezni pošiljati obvezne 
izvode tiska Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani; število obveznih iz- 
vodov pa se povečuje za dva primerka. Le-ta naj bi prejemali slovenski študijski 
knjižnici v Avstriji in Italiji (9. člen). O povečanem številu obveznih primerkov 
za 2 izvoda smo seznanili tudi odbor za založništvo in knjigotrštvo pri gospo- 
darski zbornici SRS in se s tem predlogom strinja. Pojmi nova izdaja, ponovni 
natisk ali dotisk, ki so našteti v 4. členu, so običajno strokovni pojmi na področju 
založništva in tiskarstva in zato sodimo, da jih v zakonu ni treba posebej po- 
jasnjevati. V vsakem primeru gre za izid publikacije ob različnem časovnem ob- 
dobju. Nova izdaja je lahko deloma spremenjena, lahko pa je vsebina povsem 
ista, le da ima izdaja kasnejšo letnico. Ponovni natisk je v vsakem primeru ista 
vsebina in je le čas izida drug. Dotisk pa je ista vsebina in isto leto izdaje, ven- 
dar dodatno povečano število naklade. Ker gre v vsakem primeru za dokumente 
kulturno-zgodovinskega dogajanja v določenem času, morajo biti kot taki ohra- 
njeni. Zato jih ,ni mogoče izločiti, vendar je dovolj, če se ohranijo samo v Narodni 
in univerzitetni knjižnici v Ljubljani (12. člen). Kriterijev za tisk zaupne narave 
ni mogoče na splošno določiti. O tem odloča vsak naročnik glede na zaupnost 
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svojega področja dela in je v tem smislu dopolnjeno besedilo drugega odstavka 
12. člena predloga zakona. V besedilu predloga sta tudi upoštevani pripombi k 
3. in 15. členu zakonodajno-pravne komisije. 

III. Materialne posledice zakona 

Predlog zakona ne nalaga tiskarnam in izdelovalcem gramofonskih plošč 
novih obremenitev. Na novo je obremenjena samo RTV Ljubljana kot sedanji 
edini izdelovalec tonskih in video kaset (sedaj prvič zaobseženih s tem pred- 
logom zakona), ki se s takšno rešitvijo strinja. Določba, da se vsi obvezni tiski 
pošiljajo narodni in univerzitetni knjižnici in prek nje drugim knjižnicam (1., 9., 
11. in 12. člen) in da se na narodno in univerzitetno knjižnico prenašajo poobla- 
stila iz 13. do 15. člena, nalagajo tej knjižnici nove obveznosti, ki bodo morale 
biti upoštevane pri financiranju njene dejavnosti kot nacionalne knjižnice. 

POROČILA 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora — poročilo z dne 27. 11. 
1972, št. 65-27/72. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
16. 11. 1972, št. 65-27/72. 

Odbor za kulturne dejavnosti prosvetno-kulturnega zbora — poročilo z dne 
18. 12. 1972, št. 65-27/72. 

OSNUTEK ZAKONA 

o javnih shodih in javnih prireditvah 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Da bi razvijali politično zavest in aktivnost, imajo občani in njihove orga- 
nizacije pravico sklicevati in prirejati zborovanja, mitinge, ulične sprevode, de- 
monstracije, manifestacije in druge javne shode in se udeleževati javnih shodov 
(zborovalna svoboda). 

Vsakdo ima pravico organizirati javno prireditev in se udeležiti take prire- 
ditve. 

2. člen 

Javni shod je zbor občanov, ki so se zbrali na podlagi vabila ali brez njega 
z namenom, da na temelju prostovoljne udeležbe pod enotnim vodstvom izražajo 
svoja mnenja in stališča o vprašanjih družbenopolitične narave. 
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3. člen 

Za javno prireditev se štejejo športne in druge igre, predstave, razstave, 
veselice in druga zbiranja občanov zaradi razvijanja telesnovzgojne, kulturne, 
znanstvene, tehnične, zabavne ali druge aktivnosti tako, da je dostop k prireditvi 
dovoljen vsakomur. 

4. člen 

Ne štejejo se za javni shod oziroma za javno prireditev po tem zakonu: 
1. verski obredi in verska opravila, ki se opravljajo v skladu s posebnimi 

predpisi v cerkvah in drugih javnih prostorih, ki jih je verska skupnost določila 
za opravljanje verskih obredov, ali se opravljajo na drugih javnih prostorih, ki 
so zvezani s cerkvijo; 

2. svečanosti ob rojstvu, poroki in smrti, pogrebni sprevodi, jubileji, dru- 
žinski prazniki in podobno; 

3. kongresi, občni zbori in drugi zbori, ki pomenijo' opravljanje dela kole- 
gijskih teles v delovnih in drugih samoupravnih organizacijah, društvih in nji- 
hovih zvezah ter v državnih organih, ali so zborno delo šol in drugih oblik 
izobraževanja; 

4. prireditve na javnem kraju, za katere veljajo posebni predpisi. 

5. člen 

Prepovedano je sklicevati'javne shode oziroma organizirati javne prireditve 
z namenom, da bi se na njih razvijala aktivnost: 

1. ki meri na nasilno rušenje z ustavo določenega reda; 
2. ki meri na razpihovanje nacionalne, rasne ali verske nestrpnosti ali na 

razbijanje bratstva in enotnosti ali enakopravnosti narodov in narodnosti Jugo- 
slavije; 

3. ki je naperjena zoper neodvisnost in teritorialno neokrnjenost, ali se z njo 
ogrožata mir in enakopravno mednarodno sodelovanje; 

4. ki meri na kazniva dejanja, ali se z njo taka dejanja podžigajo; 
5. ki meri na nasilen potek javnega shoda oziroma javne prireditve, motenje 

javnega reda in mira ali žalitev javne morale. 

6. člen 

Javnega shoda ne more sklicati in nastopati na njem kot govornik, vodja 
shoda ali reditelj, komur je sodišče izreklo varnostni ukrep prepovedi javnega 
nastopanja, dokler traja ta varnostni ukrep. 

Prav tako ne more biti med trajanjem varnostnega ukrepa iz prejšnjega 
odstavka organizator javne prireditve ali na njej nastopati kot govornik ali vodja 
prireditve nekdo, ki mu je bil izrečen tak varnostni ukrep. 

7. člen 

Tuja organizacija ali tujec lahko dobi dovoljenje za javni shod oziroma 
javno prireditev, če je zagotovljena enaka pravica jugoslovanskim državljanom 
oziroma organizacijam v državi, kateri pripada tujec oziroma tuja organizacija. 
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8. člen 

Posamezni v tem zakonu uporabljeni izrazi imajo tale pomen: 
1. javni shod na prostem je shod na javni cesti ali drugi odprti površini; 
2. zaprt prostor so zgradbe, stanovanjski in poslovni prostori, skedn j i, ba- 

rake, garaže, funkcionalno zemljišče stanovanjskih in drugih zgradb, dvorišča 
in druge ograjene površine; 

3. javni kraj je kraj, ki je dostopen nedoločenemu številu ljudi. 

II. JAVNI SHODI 

9. člen 

Sklicatelj je dolžan javni shod priglasiti najmanj tri dni pred časom, za 
katerega je shod napovedan. 

Za javni shod na javni cesti in za shod, ki ga skliče tuja organizacija ali 
tujec, je potrebno poprejšnje dovoljenje. 

10. člen 

Sklicatelj mora kraj, začetek in predlog dnevnega reda javnega shoda ozna- 
čiti v vabilu, ki mora biti javno objavljeno ali poslano tistim, ki naj se udeležijo 
shoda. 

V vabilu mora biti označen sklicatelj javnega shoda z imenom in naslovom 
ter navedena predlog dnevnega reda in oseba, ki je določena za vodjo shoda. 

III. JAVNE PRIREDITVE 

11. člen 

Organizator mora javno prireditev, za katero po tem zakonu ali posebnem 
predpisu m potrebno dovoljenje, priglasiti najpozneje pet dni pred nameravano 
prireditvijo. 

Ni potrebno priglasiti javnih prireditev, ki jih organizirajo organizacije 
združenega dela in druge organizacije ter državni organi v svojih poslovnih pro- 
storih v kraju, kjer je njihov sedež, v izvrševanju pravic in dolžnosti, določenih 
s predpisom, statutom ali pravili. Prav tako ni potrebno priglašati prireditev, 
ki jih organizirajo učenci, dijaki ali študenti v šolskih prostorih v mejah šol- 
skega hišnega reda. 

Priglasitev je potrebna, če organizatorji iz prejšnjega odstavka prirejajo 
telesnovzgojne ali zabavne prireditve. 

12. člen 

Poprejšnje dovoljenje je potrebno za naslednje javne prireditve: 
1. baklade, ognjemete, vžiganje kresov in raket ter prirejanje drugih po- 

dobnih prireditev, na katerih se uporabljajo predmeti, zaradi katerih je lahko 
ogroženo življenje, zdravje in premoženje ljudi; 

23 
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2. cirkuške predstave, predstave artistov in glumačev ter za obratovanje 
z napravami za ljudsko zabavo, kot so vrtiljaki, gugalnice, avtodromi, razstav- 
nice voščenih figur, strelišča in podobno; 

3. za prireditev, ki jo organizira tujec ali tuja organizacija. 
Dovoljenje za prireditev iz druge točke prejšnjega odstavka ni potrebno, 

če je organizator prireditve organizacija združenega dela ali druga organizacija, 
ki so ji take prireditve glavni predmet njenega dela, če je prireditev v kraju, 
kjer je sedež organizacije, ali v zaprtem prostoru. 

IV. RED NA JAVNEM SHODU IN JAVNI PRIREDITVI 

13. člen 

Sklicatelj javnega shoda in organizator javne prireditve mora določiti osebo, 
ki bo vodila javni shod oziroma javno prireditev, in organizirati rediteljsko 
službo, ki je odgovorna za svoje delo vodji shoda oziroma prireditve (v na- 
daljnjem besedilu: vodja shoda). 

14. člen 

Vodja shoda je odgovoren za pravilen potek shoda oziroma prireditve ter 
za red na shodu oziroma prireditvi. 

Vodja shoda skrbi, da poteka shod oziroma prireditev v skladu z napove- 
danim dnevnim redom, programom ali dovoljenjem. 

Vodja shoda ima pravico shod oziroma prireditev prekiniti, nadaljevati ali 
zaključiti in tudi pravico določiti, da se prekinjeni shod oziroma prireditev na- 
daljuje, če je bil vzpostavljen red na shodu oziroma prireditvi. 

Vodja shoda ima pravico izključiti udeležence, ki motijo red. Kdor je 
izključen, se mora takoj odstraniti. 

Vodja shoda mora takoj prekiniti shod oziroma prireditev, če pride do 
nereda, ki ga rediteljska služba ne more odpraviti, ali do nereda, ki ogroža 
osebno varnost ljudi, javni red in mir, varnost prometa ali družbeno in zasebno 
premoženje. 

V primerih iz prejšnjega odstavka mora vodja shoda takoj obvestiti pri- 
stojno postajo milice. 

15. člen 

Prepovedano je motiti ali ovirati potek javnega shoda oziroma javne pri- 
reditve. 

Na javnem shodu oziroma javni prireditvi je prepovedano imeti orožje ali 
orodje, ki je sposobno za napad ali obrambo. 

Udeleženci javnega shoda oziroma javne prireditve so dolžni upoštevati 
ukrepe, ki jih odredijo vodja shoda ali reditelji zaradi vzdrževanja reda. 

16. člen 

Reditelj mora imeti na rokavu znak »reditelj«. 
Reditelji ne smejo biti oboroženi. 
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V. POSTOPEK 

17. člen 

Priglasitve po tem zakonu sprejema in odločbe v upravnem postopku izdaja 
na prvi stopnji za notranje zadeve pristojni upravni organ občine, na območju 
katere se namerava prirediti javni shod oziroma javna prireditev (v nadaljnjem 
besedilu: pristojni organ). 

18. člen 

V priglasitvi oziroma vlogi za izdajo dovoljenja je treba navesti podatke 
o sklicatelju javnega shoda oziroma organizatorju javne prireditve, kraj, čas in 
trajanje javnega shoda oziroma prireditve, ime vodje shoda ter dnevni red 
javnega shoda oziroma program javne prireditve. 

19. člen 

Ce pristojni organ utemeljeno pričakuje, da je javni shod sklican z na- 
menom, da bi se na njem razvijala aktivnost iz 5. člena tega zakona, oziroma 
utemeljeno pričakuje, da je organizirana javna prireditev s takim namenom, 
izda odločbo o prepovedi javnega shoda oziroma prireditve, ki je vezana na 
priglasitev, oziroma zavrne zahtevek za dovoljenje javnega shoda oziroma javne 
prireditve. 

Pristojni organ prepove javni shod oziroma javno prireditev, ki je vezana 
na priglasitev oziroma zavrne zahtevo za, dovolitev javnega shoda oziroma 
javne prireditve tudi v primeru, če to zahteva v mejah z zakonom določenih 
pooblastil za zdravstveno varstvo pristojni upravni organ. 

20. člen , 

V postopku za dovoljenje javne prireditve mora organizator izkazati, ali 
naprave in tehnična sredstva, ki jih uporablja, niso nevarna za življenje in 
zdravje udeležencev ali drugih oseb, ali udeleženci lahko hitro in brez nevar- 
nosti zapustijo prostor, kjer je prireditev, ali obratovanje naprav ne moti oko- 
lice, ne ovira cestnega prometa in, ali je prireditveni prostor zadostno odmaknjen 
od objektov, v katerih se uporablja odprt ogenj ali so spravljene lahko vnetljive 
ali eksplozivne snovi. 

V svojem dovoljenju lahko pristojni organ naloži organizatorju določene 
ukrepe za večjo varnost ljudi in premoženja ter za vzdrževanje reda. 

21. člen 

Dovoljenje velja za čas, ki ga določi pristojni organ. Ta čas praviloma ne 
more biti daljši od šestih mesecev. Dovoljenje se lahko izda tudi za nedoločen 
čas, če obstoja trajna potreba za zabavne prireditve na kraju, ki je namenjen 
za take prireditve. 

22. člen 

Pristojni organ ima pravico preklicati izdano dovoljenje za javno prire- 
ditev: 

1. če organizator prireditve ne izvrši ukrepov, določenih v dovoljenju; 
2. če nastopi primer, zaradi katerega prireditev ne bi smela biti dovoljena 

(5. člen). 
2G* 
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23. člen 

Odločba o prepovedi javnega shoda oziroma odločba o zavrnitvi dovoljenja 
za javno prireditev se mora vročiti organizatorju prireditve najpozneje dva dni 
pred napovedano prireditvijo. 

Ce pristojni organ v roku iz prejšnjih odstavkov ne vroči sklicatelju javnega 
shoda oziroma organizatorju javne prireditve odločbe, se šteje, da ni ovire za 
javni shod oziroma javno prireditev. 

Pritožba zoper odločbo nima odložilne moči. 

VI. VZDRŽEVANJE REDA IN MIRA NA JAVNIH SHODIH 
IN JAVNIH PRIREDITVAH 

24. člen 

Postaja milice sodeluje s sklicateljem javnega shoda oziroma organizatorjem 
javne prireditve ter skrbi s potrebnimi ukrepi za vzdrževanje 'javnega reda in 
mira na javnem shodu oziroma javni prireditvi. 

25. člen 

Postaja milice mora po uradni dolžnosti omogočiti neoviran javni shod ozi- 
roma javno prireditev in skrbeti za varnost ljudi in premoženja na shodu ozi- 
roma prireditvi ter za vzdrževanje javnega reda in mira: 

1. ob paradah, sprevodih, manifestacijah in demonstracijah, pri katerih 
sodeluje večje ali veliko število občanov; 

2. ob ljudskih svečanostih, mitingih ali drugih javnih shodih, proslavah, na 
sejmih in drugih množičnih prireditvah; 

3. ob množičnih športnih prireditvah, tekmovanjih in drugih podobnih pri- 
reditvah ; 

4. v vseh drugih primerih, kadar se pokaže to za potrebno. 

26. člen 

Ce komandir postaje milice spozna glede na naravo javnega shoda oziroma 
javne prireditve in glede na okoliščine, v katerih poteka shod oziroma prireditev, 
da sta ogrožena javni red in mir, in potrebni ukrepi službe javne varnosti, določi 
potrebno število miličnikov za sodelovanje in pomoč pri vzdrževanju reda na 
shodu oziroma prireditvi. V takem primeru se pristojni starešina sporazume z 
vodjo shoda oziroma prireditve o načinu sodelovanja in pomoči, ki je potrebna za 
vzdrževanje javnega reda in mira. 

27. člen 

Ce pride na javnem shodu oziroma javni prireditvi do hujšega motenja jav- 
nega reda in mira, zahteva starešina enote milice, da vodja shoda pozove na- 
vzoče, naj se mirno razidejo. 

Ce vodja shoda s pozivom iz prejšnjega odstavka ne uspe, ukrene starešina 
enote milice, kar je treba, da se javni shod oziroma javna prireditev razžene, 
proti storilcem prekrškov ah kaznivih dejanj pa ukrene, kar določa zakona. 
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28. člen 

Starešina enote milice na kraju samem razpusti javni shod oziroma javno 
prireditev in pozove udeležence, da se razidejo: 

1. če shod oziroma prireditev ni bil priglašen, ali zanj ni bilo dano do- 
voljenje; 

2. ki se odvija mimo priglašenega dnevnega reda oziroma programa, in 
3. na katerem se razvija dejavnost iz 5. člena tega zakona. 

29. člen 

Ce opravljajo miličniki na zahtevo sklicatelja javnega shoda oziroma orga- 
nizatorja javne prireditve rediteljsko službo, je sklicatelj shoda oziroma orga- 
nizator prireditve dolžan povrniti stroške organu za notranje zadeve, ki je dal 
na razpolago miličnike. 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 

30. člen 

Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev ali z zaporom do 30 dni se kaznuje za 
prekršek: 

1. kdor priredi javni shod ali javno prireditev, ne da bi jo bil poprej 
v predpisanem roku priglasil (prvi odstavek 9. člena in prvi odstavek 11. člena), 
priredi javni shod oziroma javno prireditev brez dovoljenja (drugi odstavek 
9. člena in prvi odstavek 12. člena), priredi javni shod oziroma javno prire- 
ditev, čeprav je bil shod oziroma prireditev prepovedana ali zahteva dovolitev 
shoda oziroma prireditve zavrnjena (19. člen), javni shod oziroma prireditev 
razgnana (drugi odstavek 27. člena) ali razpuščena (28. člen); 

2. kdor dovoli, da je v njegovih prostorih ali na njegovem zemljišču nepri- 
glašen ali prepovedan javni shod ali nepriglašena ali prepovedana javna prire- 
ditev ali javni shod oziroma prireditev, za katero ni bilo dano dovoljenje (9. člen, 
prvi odstavek 11. člena in prvi odstavek 12. člena); 

3. vodja shoda, če izvede javni shod oziroma javno prireditev v nasprotju 
z napovedanim dnevnim redom javnega shoda oziroma programom javne prire- 
ditve (prvi in drugi odstavek 14. člena); 

4. kdor se s silo ali grožnjo, da bo uporabil silo, upira vodji shoda ali 
reditelju, ko le-ta v skladu s pooblastili ukrepa zaradi vzdrževanja reda, ali 
kdor dejansko napade vodjo shoda ali reditelja, ko izvršuje svoje pravice in dolž- 
nosti (14. člen); 

5. udeleženec javnega shoda oziroma prireditve, ki ima pri sebi orožje ali 
nevarno orodje (drugi odstavek 15. člena); 

6. udeleženec javnega shoda oziroma javne prireditve, ki nadaljuje z mo- 
tenjem shoda oziroma prireditve, čeprav mu je vodja shoda ali reditelj to 
prepovedal (tretji odstavek 15. člena); 

7. sklicatelj javnega shoda oziroma organizator javne prireditve, ki ni 
poskrbel, da imajo reditelji označbo »reditelj« (prvi odstavek 16. člena); 

8. vodja shoda, če uporablja kot reditelje osebe, ki so oboroženi (drugi 
odstavek 16. člena), pa ne gre za primer iz 29. člena; 

9. kdor se udeleži prepovedanega javnega shoda oziroma prireditve, čeprav 
je iz danih okoliščin moral ali mogel vedeti za to, da je javni shod oziroma 
javna prireditev prepovedana (19. člen); 
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10. organizator javne prireditve, ki ne izpolni pogojev, ki jih je naložil 
pristojni organ v zvezi z izvedbo javne prireditve (drugi odstavek 20. člena); 

11. kdor poziva udeležence javnega shoda oziroma javne prireditve, ki je 
bila razgnana ali razpuščena, naj se ne razidejo in naj nadaljujejo shod oziroma 
prireditev (drugi odstavek 27. člena in 28. člen). 

Pravna oseba se kaznuje za prekršek iz 1., 2., 7. in 10. točke prejšnjega 
odstavka z denarno kaznijo do 5000 dinarjev. 

Poleg pravne osebe se kaznuje tudi njena odgovorna oseba z denarno kaznijo 
do 1000 dinarjev. 

31. člen 

Z denarno kaznijo do 500 dinarjev ali z zaporom do 15 dni se kaznuje 
za prekršek: 

1. kdor med trajanjem varnostnega ukrepa prepovedi javnega nastopanja 
skliče javni shod, organizira javno prireditev, dovoli, da je priglašen kot skli- 
catelj javnega shoda oziroma organizator javne prireditve, ali nastopa kot vodja 
javnega shoda oziroma javne prireditve ali kot govornik (6. člen); 

2. sklicatelj jevnega shoda oziroma organizator javne prireditve, ki ni do- 
ločil vodje shoda ali ni organiziral rediteljske službe (13. člen); 

3. vodja shoda, ki ne prekine javnega shoda oziroma prireditve, na kateri 
je prišlo do nereda, ali ki ne obvesti o tem takoj pristojno postajo milice (peti 
in šesti odstavek 14. člena); 

4. kdor na zahtevo pooblaščene uradne osebe ali vodje shoda oziroma redi- 
telja ne zapusti javnega shoda oziroma javne prireditve (27. in 28. člen). 

Pravna oseba se kaznuje za prekršek iz 2. točke prejšnjega odstavka z de- 
narno kaznijo do 5000 dinarjev. 

Poleg pravne osebe se kaznuje tudi njena odgovorna oseba z denarno kaznijo 
do 500 dinarjev. 

VIII. KONČNE DOLOČBE 

32. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati 8. in 9. ter 10. člen ter 
11., 15. in 16. točka prvega odstavka 17. člena zakona o prekrških zoper javni 
red in mir (Uradni list LRS, št. 38/59 in SRS, št. 40/71). V drugem odstavku 
17. člena istega zakona se črtajo 11., 15. in 16. točka. 

33. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Vprašanja, ki sodijo v okvir novega republiškega zakona o javnih shodih 
in javnih prireditvah, so urejena v temeljnem zakonu o javnih shodih (Ur. list 
SFRJ, št. 16/65), v republiškem zakonu o prekrških zoper javni red in mir 
(Ur. list LRS, št. 38/59 in SRS, št. 40/71) in v pravilniku o opravljanju zadev 
službe javne varnosti (Ur. list SFRJ, št. 34/70). Ta vprašanja ne nasprotujejo 
odnosom, določenim z ustavnimi dopolnili na področju uresničevanja temeljnih 
svoboščin in pravic občanov. Kritična presoja veljavnih predpisov nakazuje le 
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nekatere spremembe, ki so se izoblikovale v dosedanji praksi in bi jih bilo 
potrebno uzakoniti. Poleg vprašanj iz omenjenih dveh zakonov obsega osnutek 
tudi vprašanja, ki v obstoječih predpisih niso urejena ali niso izčrpno urejena. 

II. Javni shod in javna prireditev sta po temeljnem zakonu o javnih shodih 
in republiškem zakonu o prekrških zoper javni red in mir dva različna pravna 
pojma, čeprav imata nekatere skupne znake (udeležba nedoločenega števila ljudi 
na javnem kraju; priglasitvena dolžnost; dolžnost imeti lastno rediteljsko 
službo; pristojnost organov za notranje zadeve za izvrševanje nadzorstvenih 
nalog itd.). 

Javni shod je značilna označba za politično prireditev, na kateri občani sami 
neposredno in aktivno nastopajo s tem, da manifestirajo svoja prepričanja, sta- 
lišča in mnenja o vprašanjih družbenopolitične narave. Javni shod je politična 
pravica občanov in izraz zborovalne svobode, ki se izraža v mitingih, demon- 
stracijah in drugih podobnih zborih, na katerih občani uresničujejo v obliki 
kolektivnega nastopanja svoje politične pravice. 

Javna prireditev je vprašanje javnega reda in miru. Čeprav gre pri javni 
prireditvi tudi za zbor nedoločenega števila ljudi na javnem kraju, so znaki 
javne prireditve bistveno drugačni od znakov javnega shoda. Tako so npr. 
udeleženci gledališke ali kakšne druge predstave, srečolova, tombole, nogometne 
tekme in podobne prireditve le opazovalci aktivnosti organizatorja prireditve. 

Razlike v tehničnem in pravnem pojmovanju teh dveh inštitutov ne morejo 
biti ovira, da se odnosna vprašanja uredijo v enem Samem zakonu. 

III. Osnutek postavlja načela, ki so značilna za javni shod oziroma javno 
prireditev ter predpisuje za vsakega izmed njih ustrezne ukrepe, ki so odraz 
družbenega nadzorstva nad sklicevanjem in prirejanjem javnih shodov oziroma 
organiziranjem in prirejanjem javnih prireditev. 

Določbe o javnih shodih omogočajo občanom, da izražajo svoja prepričanja, 
stališča in mnenja o političnih in drugih družbeno pomembnih vprašanjih na 
organiziranih zborih, ki so lahko na prostem ali v zaprtem prostoru. Zagotov- 
ljena je zborovalna svoboda, zaradi česar ima občan pravico udeležiti se shoda 
in na njem aktivno sodelovati v mejah sprejetega zborovalnega reda. 

. Pravni red varuje izvrševanje političnih pravic občanov z družbenim var- 
stvom. V ta namen je sklicatelj dolžan shod praviloma priglasiti pristojnemu 
organu, za shod na javni cesti ali drugi površini, po kateri se opravlja promet, 
pa je potrebno dovoljenje. Pristojni organ mora omogočiti neovirano prireditev 
javnega shoda in skrbeti za varnost ljudi in premoženja. 

Družbenopolitične organizacije naj bi priglaševale le tiste javne shode, ki 
jih nameravajo prirediti na trgu, ulici ali na kakšnem drugem kraju, na katerem 
se opravlja javni promet. 

Izhajajoč s stališča, da je za določene vrste javnih prireditev potrebno bolj 
ali manj intenzivno družbeno varstvo, predvideva osnutek prireditve, ki so 
vezane na priglasitev (prvi odstavek 11. člena) in prireditve, za katere je po- 
trebno dovoljenje (prvi odstavek 12. člena). Tujec ali tuja organizacija, ki name- 
rava organizirati javno prireditev, mora imeti dovoljenje. 

Od priglasitvene dolžnosti so izvzete javne prireditve, ki jih organizirajo 
organizacije združenega dela in druge organizacije ter državni organi v svojih 
poslovnih prostorih in v krajih, kjer je njihov sedež, če pomeni javna prire- 
ditev izvrševanje pravic in dolžnosti, določenih s predpisom, statutom ali s pra- 
vili. Tako ne bi bilo potrebno priglašati šolskih razstav, gospodarskih razstav 
in drugih podobnih prireditev, ker v navedenih primerih jamčita notranja ure- 
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ditev in organizacija dela v takih organizacijah, da zbiranje ljudi ne predstavlja 
objektivne nevarnosti za družbene koristi. 

IV. Značilnost osnutka je vpeljava odgovornosti vodstva javnega shoda ozi- 
roma javne prireditve za red in mir na shodu oziroma prireditvi. Roditeljska 
služba je oblika družbene samozaščite, ki dobi z ustreznimi določbami svoj odraz 
tudi na tem področju. Osnutek predvideva obvezno vodstvo shoda oziroma 
prireditve, ki skrbi neposredno na samem kraju za izvedbo shoda oziroma 
prireditve po napovedanem dnevnem redu, vodi delo roditeljske službe in tvori 
zvezo z organi javne varnosti. Predvidena je možnost, da na zahtevo sklicatelja 
javnega shoda ali organizatorja javne prireditve v njihovem imenu in na njihov 
račun opravljajo rediteljsko službo miličniki (npr. ob velikih javnih zborovanjih 
družbenopolitičnih organizacij ali verskih, športnih prireditvah). Rediteljska 
služba ne izključuje pravice, da organi službe javne varnosti po svojih poobla- 
ščenih uradnih osebah nadzorujejo, ali se na shodu oziroma prireditvi upošte- 
vajo predpisi in zborovalna svoboda ne zlorablja za namene, ki niso v skladu 
s pravnim redom. 

Osnutek predvideva ukrepe, ki naj preprečijo uporabo pravice zborovalne 
svobode za rušenje temeljev z ustavo določene ureditve, ogrožanje mednarod- 
nega sodelovanja, razpihovanje nacionalne, rasne ali verske mržnje, razpiho- 
vanje rasnega ali verskega sovraštva ali nestrpnosti, izvrševanje kaznivih dejanj 
oziroma podžiganje takih dejanj, motenje javnega reda in mira ali za žaljenje 
javne morale. Gre za ukrepe, kot so administrativna prepoved javnega shoda 
oziroma prireditve, ki je obvezna v primerih iz 19. člena, pravica službe javne 
varnosti, da razpusti shod ali prireditev (28. člen), pravica, po kateri lahko 
pristojni organ prekliče izdano dovoljenje za javno prireditev (22. člen) in 
pravica službe javne varnosti, da razžene shod ali prireditev, če se udeleženci 
ne razidejo potem, ko je vodja shoda ali prireditve prekinil shod ali prireditev 
in navzoče pozval, naj se mirno odstranijo (27. člen). 

Med represivnimi ukrepi so predvideni prekrški in ustrezne sankcije, ki 
naj zagotovijo pravilno izvrševanje materialnih določb tega zakona. 

Zaščita miličnika kot uradne osebe je predpisana v 291. členu K'Z. Izvrše- 
vanje pravic, ki izvirajo iz ustavno zajamčene zborovalne svobode, je kazensko 
pravno zavarovana v 158. členu KZ. 

POROČILA 

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
je na seji dne 3. novembra 1972 obravnaval osnutek zakona o javnih shodih in 
prireditvah, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi so člani odbora podprli izhodišče predlagatelja, ki je vso 
materijo javnih shodov združil v tem zakonskem osnutku. Poleg tega pa so 
podprli tudi nove rešitve, zlasti pa uvajanje odgovornosti vodstva javnega 
shoda oziroma javne prireditve za red in mir na shodu oziroma prireditvi. 
Družbena samozaščitna dejavnost je dobila z uvedbo rediteljske službe svoj 
odraz tudi na tem področju družbenega življenja, 

Ko so člani odbora obravnavali posamezne določbe osnutka zakona, so 
izrazili naslednje pripombe, predloge in stališča: 

K 1. členu: V četrti in peti vrsti prvega odstavka naj se črtajo besede 
»udeleževati javnih shodov« in nadomestijo z besedami »jim udeleževati«. 
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Tudi v drugem odstavku naj se črtajo besede »udeležiti take prireditve« in 
nadomestijo z besedama »jim udeleževati«. 

Obe pripombi sta redakcijskega značaja. 
E 6. členu: Predlagatelj naj prouči možnost združitve prvega in drugega 

odstavka tega člena, saj v bistvu med njima ni vsebinske razlike. 
K VII. poglavju : Odbor ni imel pripomb k višini zagroženih kazni za 

prekrške iz tega zakona, ugotovil pa je, da predlagatelj ne posveča dovolj 
pozornosti usklajevanju kazenskih določb posameznih zakonov. Zato so člani 
odbora bili mnenja, da bi moral sekretariat za zakonodajo pri izvršnem svetu 
skupščine SR Slovenije skrbeti za enotna stališča pri inkriminaciji in penali- 
zaciji posameznih prekrškov, ki se sankcionirajo v posameznih zakonih. 

Odbor predlaga, da republiški zbor sprejme osnutek zakona o javnih shodih 
in prireditvah, s tem, da predlagatelj pri pripravi predloga zakona upošteva 
izražena stališča odbora. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen član odbora Franc 
Svetel j. 

St.: 06-78/72 
Ljubljana, 7. 11. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 7. no- 
vembra 1972 obravnavala osnutek zakona o javnih shodih in prireditvah, ki ga 
je skupščini predložil izvršni svet. 

Uvodoma je predstavnik predlagatelja pojasnil, da predloženi osnutek ureja 
poleg javnih shodov tudi javne prireditve, ki doslej v zveznem zakonu o 
javnih shodih niso bile zajete. Komisija je soglašala s. stališčem, da se javni 
shodi in prireditve urejajo v istem zakonu in ni imela načelnih pripomb k 
samemu osnutku zakona. 

Pri obravnavi po členih je komisija sprejela naslednje pripombe: 
K 1. členu : Po mnenju komisije naj se prvi odstavek tega člena spre- 

meni tako, da se glasi: »Občani in njihove organizacije imajo pravico sklicevati 
in prirejati zborovanja, mitinge, ulične sprevode, demonstracije in druge javne 
shode in se udeleževati javnih shodov (svoboda zborovanja)«. 

Komisija meni, da mora besedilo »da bi razvijali politično zavest in aktiv- 
nost« odpasti, ker ustavne pravice do svobode zborovanja ni mogoče omejevati 
le na razvijanje politične zavesti in aktivnosti.' 

Načini zborovanja, ki so našteti v prvem delu, pa ne predstavljajo zboro- 
valno svobodo, pač pa obliko svobodnega zborovanja, zato je bilo treba besedilo 
v oklepaju spremeniti. 

K 5. členu: Komisija je menila, da bi kazalo prvi odstavek in 5. točko 
tega člena smiselno urediti tako, kot je to sedaj urejeno v zveznem zakonu o 
javnih shodih (Ur. list SFRJ, št. 16/65). Poudarjeno je bilo tudi, da je treba 
določbe 1. do 4. točke tega člena uskladiti s 40. členom zvezne ustave, 3. točko 
pa še s XXiV. amandmajem k republiški ustavi. 

K 7. členu: Po mnenju komisije besedilo tega člena ne ustreza, ker 
lahko tujec ali tuja organizacija po tej določbi dobi dovoljenje za javni shod 
oziroma javno prireditev samo, če je podana vzajemnost. To pa omogoča, da se 
tujcem odkloni dovoljenje za javni shod ali javno prireditev tudi takrat, ko 
namen javnega shoda oziroma prireditve ni v nasprotju z našimi interesi ali ga 
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celo podpiramo. Zaradi tega bi bilo ustreznejše besedilo veljavnega zveznega 
zakona o javnih shodih, ki pa bi ga bilo treba razširiti še na javne prireditve. 

K 20. členu: V drugi vrsti se beseda »ali« nadomesti z besedo »da«. 
Pripomba je redakcijskega značaja. 
K 22. členu: V 2. točki naj se besedilo v oklepaju črta. 
Po mnenju komisije ima pristojni organ pravico preklicati izdano dovo- 

ljenje v vseh primerih, ko se naknadno ugotovi, da prireditev ni dovoljena in 
ne samo v primerih iz 5. člena. 

K 23. č 1 e n u : V drugem odstavku se besedi »prejšnjih odstavkov« spre- 
menita in se glasita »prejšnjega odstavka«. 

Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Pritožba zoper 
odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.«. 

Spremembi sta redakcijskega značaja. 
K 25. členu: V 4. točki se za vejico besedilo spremeni tako, da se glasi 

»če je to potrebno«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 28. členu: V 2. točki se besedi »se odvija« nadomestita z besedo 

»poteka «. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 30. in 31. členu: Komisija je menila, da naj predlagatelj prekrške 

klasificira po teži posameznih prekrškov, pri čemer naj predpiše za najtežje 
kršitve do 60 dni zapora. Sedanji osnutek na primer v 31. členu predpisuje 
enako kazen za sklicatelja javnega shoda oziroma organizatorja javne prireditve, 
ki ni poskrbel za to, da imajo reditelji označbo »reditelj« — točka 7, kakor za 
tistega, ki priredi javni shod oziroma javno prireditev, čeprav je bil javni shod 
oziroma javna prireditev prepovedana — točka 1. Prekrška iz 1. in 7. točke 
30. člena glede na družbeno nevarnost ni mogoče izenačiti, zato tudi enaka kazen 
ni primerna. Po kriteriju teže prekrška naj se predpišejo kazni tudi za pravne 
osebe in odgovorne osebe tako, da za pravne osebe kazen ne more biti manjša 
kot za odgovorne osebe oziroma ostale kršitelje tega zakona. 

K 32. členu: Predlagatelj naj zadnji stavek tega člena preformulira 
tako, da ne ho dopuščal dvoma glede razveljavljenih zakonskih določb. 

St.: 06-78/72 
Ljubljana, 9. 11. 1972 

OSNUTEK ZAKONA 

o vojaških pokopališčih in grobovih 

1. člen 
Vojaška pokopališča in grobovi na območju SR Slovenije so pod posebnim 

varstvom in se urejajo in vzdržujejo po tem zakonu tako, da se padlim izkazuje 
dolžno spoštovanje in ohrani viden spomin na njihove žrtve. 

2. člen 

Vojaška pokopališča in grobovi po tem zakonu so: 
1. pokopališča in grobovi borcev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije, 

jugoslovanskih vojnih ujetnikov, internirancev in drugih žrtev sovražnikovega 
nasilja iz druge svetovne vojne in iz prejšnjih vojn; 
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2. pokopališča in grobovi pripadnikov zavezniških armad v Jugoslaviji iz 
druge svetovne vojne in iz prejšnjih vojn; 

3. pokopališča in grobovi pripadnikov tujih armad ali odredov, ki so se 
v drugi svetovni vojni borili proti skupnemu sovražniku. 

3. člen 

Vojaška pokopališča in grobovi se morajo redno urejati in dostojno vzdrže- 
vati v skladu s krajevnimi navadami. 

Grobovi morajo biti označeni s spomeniki ali drugimi trajnimi znamenji. 
Za urejanje in vzdrževanje vojaških grobov in za zaščito spomenikov in 

znamenj skrbi skupščina občine, v kateri so taka pokopališča in grobovi. 
Skupščina občine zagotovi finančna sredstva, ki so potrebna za pokop po- 

smrtnih ostankov borcev ter za urejanje in vzdrževanje vojaških pokopališč in 
grobov iz 1. točke 2. člena, republika pa zagotovi finančna sredstva, ki so po- 
trebna za prekop posmrtnih ostankov padlih ter za urejanje in vzdrževanje 
vojaških pokopališč in grobov iz: 2. in 3. točke tega zakona. 

Varianta: 
Skupščina občine zagotovi finančna sredstva, ki so potrebna za pokop po- 

smrtnih ostankov borcev oz. padlih ter za urejanje in vzdrževanje vojaških 
pokopališč in grobov iz 2. člena tega zakona. 

Organizacija zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne in druge 
družbenopolitične organizacije lahko v sporazumu s skupščino občine prevza- 
mejo skrb za pokopališča in grobove borcev narodnoosvobodilne vojne. 

4. člen 

Vojaška pokopališča in grobovi, ki so razglašeni za kulturne spomenike, se 
urejajo in vzdržujejo po predpisih o varstvu kulturnih spomenikov. 

5. člen 

O zbiranju posmrtnih ostankov borcev iz 1. točke 2. člena tega zakona in 
o prekopu v skupne grobnice ali v posamezne grobove na sedanjih pokopališčih 
oziroma na novih za ta namen urejenih pokopališčih, odloča skupščina občine. 

Posmrtnih ostankov padlih, ki so pokopani v urejenih in redno vzdrževanih 
grobovih ali skupnih grobnicah in so označeni s spomeniki ali drugimi trajnimi 
znamenji, se ne sme prekopavati. 

Preden skupščina občine odloči o prekopu v smislu prvega odstavka tega 
člena, zahteva mnenje in predloge organizacije zveze združenj borcev narodno- 
osvobodilne vojne in drugih zainteresiranih družbenopolitičnih organizacij. 

6. člen 

Posmrtni ostanki pripadnikov zavezniških in tujih armad ali odredov iz 
2. in 3. točke 2. člena tega zakona, ki so pokopani v posameznih grobovih in na 
manjših pokopališčih, se lahko zberejo in pokopljejo na sedanjih ali za ta namen 
urejenih novih pokopališčih, če to zahteva dostojnejša ureditev in vzdrževanje. 

O prekopu iz prejšnjega odstavka odloča sekretariat za urbanizem v so- 
glasju s pristojnim uradom za mednarodno sodelovanje izvršnega sveta skup- 
ščine SR Slovenije. 
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Prekop posmrtnih ostankov ter borcev opravi pristojni organ skupščine 
občine, v kateri so posamezni grobovi in manj ga pokopališča teh borcev. 

Prekop in druga vprašanja v zvezi z vojaškimi pokopališči in grobovi iz 
2. in 3. točke 2. člena tega zakona se lahko po načelu vzajemnosti rešujejo tudi 
drugače, če je tako določeno v meddržavnem sporazumu. 

7. člen 

O vojaških pokopališčih in grobovih se hrani dokumentacija in vodi evi- 
denca. 

Način zbiranja in hrambe dokumentacije ter vodenje evidence o pokopa- 
liščih in grobovih borcev narodnoosvobodilne vojne iz 1. točke 2. člena tega 
zakona predpiše skupščina občine. 

Skupščina občine določi tudi organ, ki bo opravljal posle, navedene v 
drugem odstavku tega člena. 

8. člen 

Pokopališča in grobovi pripadnikov tujih armad v Sloveniji, ki jih ne 
obsegajo določbe tega zakona, se vzdržujejo in zaznamujejo v skladu z med- 
narodnimi obveznostmi Jugoslavije. 

9. člen 

Republiški sekretariat za urbanizem izda v sporazumu z uradom za med- 
narodno sodelovanje izvršnega sveta skupščine SR Slovenije navodila o tem 
kako se urejajo in vzdržujejo vojaška pokopališča in grobovi iz 2. in 3. točke 
2. člena tega zakona in kako se o njih vodi evidenca. 

10. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po zveznih ustavnih amandmajih preneha 31. 12. 1972 veljati zvezni zakon 
o pokopališčih borcev, ki je bil objavljen v Uradnih listih št. 52/61 in št. 9/65. 
Ta zakon je urejeval vprašanja urejanja, vzdrževanja in evidentiranja vojaških 
pokopališč in grobov borcev NOV v najširšem smislu v Jugoslaviji in v tujini 
ter pripadnikov zavezniških in drugih armad, pokopanih v Jugoslaviji, tako iz 
zadnje, kot iz prejšnjih vojn. Za vzdrževanje pokopališč in grobov v Jugo- 
slaviji so po tem zakonu skrbele skupščine občin, za tiste v tujini pa naša 
diplomatska in konzularna predstavništva, zvezni sekretariat za zdravstvo in 
socialno politiko pa je vodil evidenco, skrbel za ustrezno politiko in odločal 
o prekopih in prenosih posmrtnih ostankov. Finančna sredstva je zagotavljal 
zvezni proračun. 

Po 13. členu ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do 
Lil k ustavi SRS je prišla pristojnost za vzdrževanje in urejanje vseh vrst 
vojaških pokopališč in grobov v Sloveniji na republiko, v tem ko si je zveza 
pridržala pristojnost glede pokopališč in grobov naših borcev, internirancev in 
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ujetnikov v tujini. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je 
zato pripravil osnutek zakona, ki naj izpolni vrzel, nastalo na tem področju ob 
prenehanju veljavnosti zveznega zakona. . 

Osnutek novega republiškega zakona naj na določenem področju regulira 
obveznosti slovenske družbe do borcev NOV, internirancev in vojnih ujetnikov, 
ki so žrtvovali svoja življenja za osvoboditev domovine. Ker gre za enotno 
področje so v zakon vključeni tudi grobovi pripadnikov zavezniških in drugih 
armad, ki so prispevali delež k osvoboditvi in se borili proti skupnemu sovraž- 
niku ter so pokopani na območju Slovenije (2. člen osnutka). 

Ob tem ni mogoče spregledati problema, ki ga predstavljajo pokopališča 
in grobovi pripadnikov sovražnih armad iz druge svetovne vojne (nemške, 
italijanske in madžarske), ki so v nemalem številu situirana v Sloveniji. Grobovi 
padlih italijanskih vojakov so bili v letih 1963—1969 po prejšnjem sporazumu 
med vladama Jugoslavije in Italije ekshumirani in posmrtni ostanki preneseni 
v Italijo, medtem ko vsi grobovi in pokopališča pripadnikov bivše nemške 
nacistične armade čakajo na rešitev. V ta namen so predvidene določbe 8. člena 
osnutka. 

Glede na obrazloženo stanje bi v Sloveniji kazalo sprejeti za naslov zakona 
»zakon o vojaških pokopališčih in grobovih«, kajti zakon ne zajema samo 
pokopališča in grobov borcev NOV, internirancev in vojnih ujetnikov, temveč 
vrsto drugih pokopališč in grobov pripadnikov najrazličnejših tujih armad. 

V osnutku zakona gre pretežno za dolžno skrb družbe za vzdrževanje in 
oskrbovanje teh grobov, ki je pretežno materialnega značaja. Za vzdrževanje 
pokopališč in grobov borcev NOV in žrtev fašističnega nasilja resda skrbijo 
družbenopolitične organizacije, zlasti organizacije ZZB NOV, deloma tudi za 
grobove padlih vojakov zavezniških armad, vendar pa zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev nihče sistematično in organizirano ne vzdržuje številnih 
pokopališč padlih vojakov iz prve svetovne vojne. Samo iz prve svetovne vojne 
je v Sloveniji okoli 100 pokopališč, na katerih je pokopanih okoli 100 000 vo- 
jakov najrazličnejših nacionalnosti, padlih v prvi svetovni vojni. Po zbranih 
podatkih iz leta 1968 bi občine, v katerih so ta pokopališča, potrebovale za 
obnovo pokopališč skupno 1 335 834 din, za sprotno vzdrževanje pa vsako leto 
89 413 din. 

Osnutek zakona predvideva urejevanje in vzdrževanje pokopališč in grobov, 
eventualne ekshumacije posmrtnih ostankov in njihov prenos ter vodenje evi- 
dence o teh pokopališčih. Urejevanje in vzdrževanje vojaških pokopališč sodi 
v pristojnost občine in sicer njenih organov, pristojnih za komunalne zadeve, 
kot je to urejeno z republiškim zakonom o pokopališčih. V republiškem merilu 
je izhajajoč iz te predpostavke pristojen za urejevanje in vzdrževanje vojaških 
pokopališč in grobov republiški sekretariat za urbanizem. Izhodišča za te pri- 
stojnosti je v dejstvu, da gre pretežno za urejanje, lociranje, oskrbovanje in 
vzdrževanje pokopališč. S tem je tudi povezano evidentiranje vseh vojaških 
pokopališč v Sloveniji. 

V akcijah, kjer gre za kakršnokoli ukrepanje v zvezi s pokopališči in gro- 
bovi pripadnikov zavezniških in drugih armad, ki so se borili proti skupnemu 
sovražniku, zlasti pri obravnavanju pokopališč in grobov pripadnikov sovražnih 
armad, mora biti zagotovljeno sodelovanje izvršnega sveta skupščine SR Slo- 
venije, urada za mednarodno sodelovanje, kajti v vseh teh primerih gre tudi 
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za izpolnjevanje mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na vojaška pokopališča 
in grobove. 

Financiranje, urejevanje in vzdrževanje vojaških pokopališč in grobov je 
takšno breme, da ga tiste občine, na katerih je veliko teh pokopališč in grobov, 
ne bi mogle prenesti. Zato je v osnutku predvideno republiško sofinanciranje 
za vzdrževanje pokopališč pripadnikov zavezniških in drugih armad iz prve in 
druge svetovne vojne. 

POROČILA 

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
je na seji dne 24. novembra 1972 obravnaval osnutek zakona o vojaških poko- 
pališčih in grobovih, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi so člani odbora ugotovili, da že naslov zakona ne ustreza 
njegovi vsebini, saj ne zajema samo vojaških pokopališč in grobov, pač pa tudi 
grobove internirancev, vojnih ujetnikov in drugih žrtev sovražnikovega nasilja 
iz druge svetovne vojne in iz prejšnjih vojn. Ker bi verjetno kazalo v tem 
zakonu urediti tudi urejanje in vzdrževanje spomenikov in drugih obeležij NOB, 
bi morali naslov zakona v tem pogledu dopolniti. Skrb za omenjene objekte 
namreč ni mogoče prepustiti izključno družbenopolitičnim organizacijam, ki 
bodo iz pietetnih razlogov prav gotovo skrbele za te objekte, pač pa je treba 
z zakonom določiti, da pripada osnovna skrb za urejanje in vzdrževanje ome- 
njenih obeležij družbenopolitičnim skupnostim, ki morajo zagotoviti ustrezna 
sredstva, da bodo ti objekti primerno vzdrževani. Na vsak način pa je treba iz 
zakona izločiti možnost prenašanja skrbi na borčevske organizacije, ki bodo 
prav gotovo v okviru svojih možnosti skrbele za urejenost pokopališč in grobov 
borcev NOB ter spomenike in druga obeležja, ki ohranjajo spomin na njihove 
žrtve. Če že obstaja potreba in želja po prevzemanju skrbi za omenjene objekte, 
potem bi lahko to skrb prenesli na določene samoupravne skupnosti, zlasti pa na 
krajevne skupnosti, ki so že dosedaj na tem področju opravljale veliko delo, da 
so se objekti ohranili v primernem stanju. Vsekakor pa je treba tem skupnostim 
zagotoviti primerna sredstva, da bodo te naloge lahko opravljale. V tej zvezi so 
poslanci poudarili, da mora tudi za posamezne grobove borcev NOB in drugih 
žrtev sovražnikovega nasilja prevzeti finančno breme družbenopolitična skup- 
nost, ki bo po zakonu zadolžena zagotavljati finančna sredstva. 

Člani odbora so ugotovili, da osnutek zakona ne obravnava grobov žrtev 
sovražnikovega nasilja v zamejstvu. Zato naj predlagatelj to vprašanje prouči 
in po potrebi predlaga rešitve v tem zakonu. Posebej pa so obravnavali poko- 
pališča in grobove pripadnikov zavezniških armad v Jugoslaviji iz druge sve- 
tovne vojne in iz prejšnjih vojn ter pokopališča in grobove sovražnih enot, ter 
pri tem ugotovili, da mora vse obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb in 
sporazumov, prevzeti federacija. V tej zvezi naj predlagatelj v fazi priprave 
predloga zakona podrobno prouči vse mednarodne pogodbe in sporazume na 
tem področju in v skladu z njimi predlaga ustrezne rešitve. 

V nadaljevanju razprave so poslanci ugotovili, da osnutek zakona ne rešuje 
vprašanja družinskih grobov, v katerih so pokopani tudi borci NOB, njihovi 
svojci pa so skrb za te grobove zanemarili ali pa svojcev ni več. 
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V zvezi z našim pokopališčem na Rabu so se nekateri člani odbora zavzeli 
za sklenitev medrepubliškega dogovora, ki bi tudi na tem področju reševal 
skupne interese in obveznosti. 

Poslanci so posebej razpravljali o problemu pokopališč in grobov borcev 
NOB v Avstriji in pri tem zavzeli stališče, da je SR Slovenija posebej za- 
interesirana, da se ti objekti, zlasti na avstrijskem Koroškem, primemo vzdržu- 
jejo in urejajo. Zato naj predlagatelj temu vprašanju in zakonski ureditvi 
posveti še posebno pozornost. 

Glede na številne pripombe, ki so bile izražene v načelni razpravi, naj 
predlagatelj prouči možnost umika osnutka zakona. 

Ko so člani odbora obravnavali posamezne določbe zakonskega osnutka, so 
izrazili naslednje pripombe, predloge in stališča: 

K 2. členu: Prouči naj se 3. točka 2. člena v tem smislu ali je sploh 
potrebna. Postavljeno je bilo namreč vprašanje ali imamo na področju SR Slo- 
venije pokopališča in grobove pripadnikov tujih armad ali odredov, ki so se 
v drugi svetovni vojni borili proti skupnemu sovražniku, pa niso pripadali 
zavezniškim armadam, to področje pa je že urejeno v 2. točki tega člena. 

K 3. členu: V drugi vrsti tretjega odstavka naj se črta beseda »skup- 
ščina« saj skupščina občine ne more skrbeti za urejanje in vzdrževanje vojaških 
grobov, spomenikov in znamenj. To skrb lahko naložimo občini, ne pa njeni 
skupščini. 

V drugi vrsti četrtega odstavka naj se beseda »pokop« zamenja z besedo 
»prekop«. Posmrtni ostanki že pokopanih borcev se namreč ne pokopljejo, pač 
pa prekopljejo. 

Vsebino predlagane variante je treba vključiti z ustrezno preformulacijo v 
ta člen s tem, da se prvi odstavek variante ne osvoji, v drugem odstavku pa je 
treba izločiti organizacijo Zveze združenj borcev in druge družbenopolitične 
organizacije s tem, da se ustvari možnost, da prevzemajo določeno skrb za 
pokopališča in grobove borcev NOB krajevne skupnosti in druge zainteresirane 
samoupravne skupnosti, zlasti pa mladinske organizacije. 

K 6. členu: V drugem odstavku ni sprejemljiva rešitev, da odloča o ne- 
katerih zadevah v zvezi z vojaškimi pokopališči in grobovi republiški sekretariat 
za urbanizem v soglasju s pristojnim uradom za mednarodno sodelovanje izvrš- 
nega sveta skupščine SR Slovenije. Ta urad namreč nima statusa upravnega or- 
gana po zakonu o organizaciji republiške uprave SR Slovenije. Možna rešitev bi 
bila le, da republiški sekretariat za urbanizem odloča po predhodnem mnenju 
omenjenega urada. 

V prvi vrsti tretjega odstavka naj se črta beseda »ter«. Pripomba je le 
redakcijskega značaja. 

K 7. členu: V drugem odstavku tega člena je treba precizneje določiti 
način zbiranja in hrambe dokumentacije ter vodenje evidence o pokopališčih 
in grobovih. Evidenco je treba namreč poenotiti in tudi jasno določiti, kdo to 
evidenco vodi in na kakšen način. 

K 9. členu : Velja ista pripomba kot k drugemu odstavku 6. člena. 
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen član odbora Janko 

Rudolf. 

Št.: 352-13/72 
Ljubljana, 28. 11. 1972 
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 16. no- 
vembra 1972 obravnavala osnutek zakona o vojaških pokopališčih in grobovih, ki 
ga je predložil izvršni svet skupščine SR Slovenije. 

V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da je zakon potreben, ker v skladu z 
ustavnimi amandmaji in ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev 
XXV do Lil k ustavi SR Slovenije z 31. 12. 1972 preneha veljati na območju 
SR Slovenije zvezni zakon o pokopališčih borcev. V zvezni pristojnosti ostane le 
urejanje in vzdrževanje pokopališč in grobov naših borcev, internirancev in 
ujetnikov v tujini. V zvezi s tem je že v zakonodajnem postopku zvezni zakon 
o pokopališčih in grobovih borcev v tujini. 

V razpravi je bilo nadalje ugotovljeno, da zakonski osnutek prevzema neka- 
tere določbe iz dosedanjega zveznega zakona o pokopališčih borcev. V zvezi s tem 
je komisija opozorila, da bi bilo treba proučiti, če so te določbe ustrezne tudi za 
vojaška pokopališča in grobove v naši republiki (2. člen osnutka zakona). 

Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona so bile dane naslednje 
pripombe: 

K 1. členu: V četrti vrsti naj se kot nepotrebna črta beseda »njihove«. 
K 2. členu : Določba 1. točke je nejasna, zlasti glede pokopališč in gro- 

bov iz prejšnjih vojn. Razvidno tudi ni, če so zajeta vsa pokopališča in grobovi 
žrtev fašističnega nasilja kot tudi grobovi španskih borcev, borcev za severno 
mejo in predvojnih revolucionarjev. Po mnenju komisije bi bilo treba analizirati 
stanje vojaških pokopališč in grobov in to navesti v obrazložitvi, v zakonu pa 
jasno določiti, katera pokopališča in grobove zakon obravnava. 

Nadalje je komisija v skladu z načelno razpravo opozorila, da bi bilo treba 
temeljito proučiti določbi 2. in 3. točke glede pokopališč in grobov pripadnikov 
zavezniških armad v Jugoslaviji iz druge svetovne vojne in iz prejšnjih vojn 
in tujih armad ali odredov iz razlogov, če obstajajo taki grobovi tudi na območju 
naše republike. 

K 3. členu: V četrtem odstavku naj se črta beseda »skupščina«, ker 
urejanje in vzdrževanje vojaških pokopališč in grobov in ostale zadeve v zvezi s 
tem ne sodijo v pristojnost občinske skupščine, temveč v pristojnost občine 
prek njenega organa, ki je pristojen za komunalne zadeve. Ta pripomba naj se 
upošteva tudi pri vseh ostalih določbah, ki govorijo o pristojnostih skupščine 
občine. 

. Komisija je nadalje opozorila, da je četrti odstavek nejasen glede terminu- 
sov »pokop« in »prekop«, zato naj predlagatelj to določbo ponovno prouči. 

V zvezi s predlagano varianto je komisija menila, da ni sprejemljiva, ker ne 
more biti prevaljeno breme na financiranje, urejanje in vzdrževanje vseh vo- 
jaških pokopališč in grobov le na občine, temveč je sprejemljivo republiško fi- 
nanciranje pokopališč in grobov tako kot je določeno v četrtem odstavku tega 
člena. 

K 5. členu : Glede drugega odstavka je bilo izraženo mnenje, da bi bilo 
treba še proučiti, če je prepoved prekopavanja umestna tudi za posamične gro- 
bove v primeru, če bi svojci padlega eventualno želeli prekopati njegove po- 
smrtne ostanke. 

K 6. in 9. členu: Komisija je v zvezi z drugim odstavkom 6. člena in 
9. člena poudarila, naj predlagatelj prouči, če ne bi kazalo na tem področju 
določiti pristojnost republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo. 
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Po dosedanjem zveznem zakonu je bilo to v pristojnosti zveznega sekretariata 
za zdravstvo in socialno politiko. Tudi osnutek zveznega zakona o pokopališčih 
in grobovih borcev v tujini je dal na tem področju pristojnost zveznemu sekre- 
tariatu za delo in socialno politiko. 

Po mnenju komisije ni sprejemljiva predlagana rešitev, da odloča o neka- 
terih zadevah v zvezi z vojaškimi pokopališči in grobovi iz 2. in 3. točke 2. člena 
sekretariat za urbanizem v soglasju s pristojnim uradom za mednarodno sodelo- 
vanje izvršnega sveta, ker ta urad ni v istem položaju kot republiški sekretariat 
in nima statusa upravnega organa po zakonu o organizaciji republiške uprave 
v SR Sloveniji. 

Določbi tretjega in četrtega odstavka vsebinsko ne sodita v ta člen, zato 
jih je treba razmejiti v posebnem členu. 

Četrti odstavek 6. člena je treba ustrezno spremeniti, ker taka določba ni 
ustavnopravno sprejemljiva. Meddržavni sporazum ne more biti v nasprotju z 
republiško zakonodajo, zato naj bi se ta đolćčba smiselno preoblikovala tako kot 
je to urejeno v osnutku zveznega zakona o pokopališčih in grobovih borcev v 
tujini. 

K 8. členu : Določbo tega člena je treba precizirati v tem smislu, da se 
določi konkretna pristojnost vzdrževanja tudi za pokopališča in grobove, ki jih 
ne obsegajo določbe tega zakona. Po mnenju komisije je za to pristojna le repu- 
blika in naj se v tem smislu tudi dopolni določba tega člena. 

K 10. členu: Ta zakon mora vsebovati tudi določbo o prenehanju veljav- 
nosti dosedanjega zakona o pokopališčih borcev, zato naj predlagatelj to vnese 
v predlog zakona. 

St.: 352-13/72 
Ljubljana, 20. 11. 1972 

Komisija za vprašanja borcev NOV — poročilo z dne 6. 12. 1972, št. 
352-12/72. 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 11. 12. 
1972, št. 352-13/72. 

PREDLOG ODLOKA 

o financiranju izgradnje novih objektov ekonomske fakultete v Ljubljani 
iz republiških sredstev 

I. 

S tem odlokom zagotavlja SR Slovenija ekonomski fakulteti v Ljubljani za 
sofinanciranje izgradnje novih objektov sredstva iz republiškega proračuna v 
višini din 94 330 802, od tega: 

— din 49 091 062 za kritje investicijskih stroškov v času gradnje; 
— din 45 239 740 za vračilo kreditov s pripadajočimi obrestmi. 
27 
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II. 

Socialistična republika Slovenija zagotovi ekonomski fakulteti v Ljubljani 
za kritje investicijskih stroškov v času gradnje takole: 

a) znaša dinarjev 49 091 062 

v letu 1973 v višini 7 911 715,00 dinarjev 
v letu 1974 v višini 20 000 000,00 dinarjev 
v letu 1975 v višini 21 179 347,00 dinarjev 

b) za vračilo kreditov ob zapadlosti interkalarnih obresti in posameznih 
anuitet znaša dinarjev: 45 239 740: 

v letu 1972 do višine 76 500,00 dinarjev 
v letu 1973 do višine 1 320 000,00 dinarjev 
v letu 1974 do višine 5 396 710,00 dinarjev 
v letu 1975 do višine 6 947 109,00 dinarjev 
v letu 1976 do višine 7 020 429,00 dinarjev 
v letu 1977 do višine 7 020 429,00 dinarjev 
v letu 1978 do višine 7 020 429,00 dinarjev 
v letu 1978 
do 1984 vsako leto 

do višine 1 713 719,00 dinarjev 
v letu 1985 do višine 155 820,00 dinarjev 

III. 

Za izvajanje tega odloka neposredno skrbita republiški sekrateriat za fi- 
nance in republiški sekretariat za prosveto in kulturo. 

OBRAZLOŽITEV 

Programska zasnova 

Poglavitni motiv za gradnjo je nevzdržna prostorska stiska. V sedanji fa- 
kultetni stavbi, ki ni bila zgrajena za pedagoške namene, je vsega 26 sob in 
5 učilnic s 400 sedeži ter čitalnica s'84 mesti; na sedež je prišlo v zadnjih letih več 
kot trije redni študentje, na rednega študenta pa približno 0,3 m2 prostora v učil- 
nicah. Ob stalnem naraščanju števila rednih študentov — v zadnjih petih letih 
se je povečalo v prvem letniku od 308 (1967/68) na 907 (1971/72) v vseh letnikih 
pa od 750 na 1550 v minulem študijskem letu — in potrebi po novem učnem in 
strokovnem osebju ni več mogoče zagotoviti zadovoljive ravni niti pri rednem 
8-semestrskem pouku. Sploh nemogoče pa je misliti na razvoj pedagoškega 
in raziskovalnega dela z uvajanjem novih disciplin ekonomske vede, raznih oblik 
podiplomskega in dopolnilnega izobraževanje ter z razmahom dejavnosti raz- 
iskovalnega centra ekonomske fakultete, v katerem naj bi bilo osredotočeno raz- 
iskovalno delo fakultete, katero povezuje z gospodarstvom. 
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V sklopu nove gradnje predvideva investitor tudi prostore za samostojni 
inštitut za ekonomska raziskovanja, katerega ustanovitelj je republika. Tudi tam 
je prostorska stiska huda, saj je za 19 raziskovalcev na rapolago le 9 sob. Novi 
prostori inštituta (za 40 raziskovalcev, s pripadajočimi administrativnimi in dru- 
gimi prostori) so planirani v posebnem objektu skupaj s knjižnico ekonomske 
fakultete. 

Gradnjo novega objekta utemeljujemo tudi s kadrovskimi potrebami, ki jih 
sedanja produkcija obeh naših visokošolskih zavodov ne more pokriti. Nasploh 
veljata tako ekonomist z višjo kot z visoko izobrazbo za deficitaren kader, v zad- 
njem času pa je ta poklic med izrazito konjunkturnimi. To je vplivalo seveda 
na število študentov, ki se je v petih letih podvojilo. 

Za presojo kapacitet novega objekta upoštevamo predvideno število štu- 
dentov ekonomije v letu 1985 in se pri tem opiramo na resolucijo o dolgoročnem 
razvoju SR Slovenije. Resolucija računa z okrog 35 000 študenti v letu 1985 ob 
maksimalnem, t. j. 25°/o zajetju ustreznih starostnih generacij med 19 in 24 leti. 
Od tega bi bilo 2500 študentov ekonomske fakultete, če naj bi se do takrat raz- 
merje med ekonomskosocialnimi in prirodoslovno-tehniškimi vedami po zgledu 
ustreznih razmerij v svetu spremenila v prid slednjih, pri tem pa bi ostala 
struktura vpisa po vrstah šol znotraj ekonomskosocialne skupine (ca. 18 "/o 
vse študentske populacije) v glavnem enaka, oziroma: bi bila upoštevana le 
manjša korekcija v prid ekonomskega študija zaradi ekonomizacije dela na raz- 
nih področjih in interdisciplinarnega študija. Če pa računamo le z 20°/o zajetjem 
ustreznih starostnih generacij, bi ob tej prognozi lahko pričakovali do 2000 
študentov ekonomske fakultete, skupaj z visoko ekonomsko-komercialno šolo 
torej okrog 3000 študentov v ekonomiji v Sloveniji (projekcija zavoda SRS za 
planiranje). Pogoj za dosego tega števila je seveda zadostna populacijska osnova, 
še nadaljnja ekonomizacija dela in ustrezno zanimanje za ekonomski študij. 

Investitor sam predvideva na osnovni demografskih prognoz iz resolucije 
ob nespremenjenem deležu študentov ekonomije za leto 1985 do 2000 študentov, 
a omenja možnost, da bi se delež stroke zmanjšal na 1700 študentov. Projektirani 
novi objekti bi imeli 2195 sedežev samo za študente, poleg tega pa pripadajoče 
prostore za učno osebje (66 kabinetov za učitelje in študente), posebne delovne 
prostore za raziskovalni center, prostore za dekanat in administracijo, knjižnico 
z dokumentacijo, prostore za računalnik, druge pomožne prostore in v poseb- 
nem poslopju prostor za inštitut za ekonomske raziskave (skupaj s knjižnico). 

Z zagotovitvijo prostorov za učno osebje bo mogoče zmanjšati sedanjo pre- 
obremenjenost osebja in izboljšati številčna razmerja med njimi in študenti. 

Po gibanju vpisa v zadnjem času bi lahko celo sodili, da bodo projektirane 
kapacitete malo premajhne, vendar pa pričakujemo po nekaterih znakih (šte- 
vilo prijav za vpis idr.) ustalitev pri vpisu pa tudi pri potrebah. 

V novem objektu bi prišlo do 0,8—0,9 m2 čistega učnega prostora na štu- 
denta v Večjih predavalnicah in 1,45 v manjših predavalnicah. Za osnovno šolo 
se računa pri nas normo 2 m2 učnega prostora. Angleške norme za fakultetne 
objekte so v skladu z namembnostjo prostorov od 1 m2 čiste učne površine v 
amfiteatralnih predavalnicah oziroma 2 m2 v običajnih predavalnicah, do 12 m2 

v raziskovalnih prostorih. Ce bi na osnovi norm o dolgoročnem planiranjti 
družbenega razvoja SRS povzeli 16 m2 na študenta, bi morali za 1700 rednih 
študentov ekonomije imeti leta 1985 na razpolago okrog 27 200 m2 bruto etažne 

27* 
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površine (izračun zavoda SRS za planiranje). Glavni elaborat ekonomske fa- 
kultete predvideva 15 748 m2 površin. Po vsem navedenem sodimo, da novi 
objekt glede na pričakovani razvoj ekonomskega študija ne<bo predimenzioniran. 

Po glavnem projektu so štiri programirane gradbene enote oziroma objekti 
zasnovani tako, da omogočajo spremembe v uporabi. Po načrtovanju posameznih 
delov in komunikacij med njimi je bila upoštevana možnost, da bi deloma 
služili tudi drugim uporabnikom, ki so locirani v bližini nove fakultete. 

Izbrana lokacija omogoča takojšen začetek del in cenejšo izvedbo v primer- 
javi z drugimi lokacijskimi možnostmi, ki jih je investitor tudi obravnaval. 

Gradnja je nujna, zato se je bilo najbolje odločiti za to lokacijo, ne glede 
na to, da bo fakulteta ločena od sedanjega univerzitetnega sklopa v mestnem 
centru. Lokacija omogoča tudi kasnejše širjenje in dograjevanje pomožnih ob- 
jektov, možna pa je tudi funkcionalna povezava s fakulteto za sociologijo, poli- 
tične vede in novinarstvo in z višjo upravno šolo (prihodnji družboslovni center). 

PRIPRAVA GRADNJE IN FINANCIRANJE 

Projektna dokumentacija 

Ekonomska fakulteta je v skladu z navodilom o postopku za pridobitev 
Sredstev in o nadzorni službi za investicije, ki se v celoti ali deloma financirajo 
iz sredstev SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 23/70), pristopila k izdelavi pro- 
gramskih osnov, ki jih je potrdil republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
s pristankom izvršnega sveta. Nadzorna služba sekretariata je po pregledu 
investicijskega in idejnega projekta dala pozitivno oceno, na temelju katerega je 
republiški sekretariat za finance izdal načelno soglasje. 

Idejni načrt je bil razvit na osnovi enega od štirih variant predlogov pro- 
gramske skice, izdelane v letu 1970. Na osnovi soglasja k idejnemu in investicij- 
skemu programu je investitor pristopil k izdelavi izvedbeno^-tehnične dokumen- 
tacije in za katero je bila sklenjena pogodba z investicijskim zavodom za 
izgranjo Trga revolucije. Republiški izvršni svet je s svojim sklepom z dne 
26. maja 1972 odobril za financiranje te dokumentacije sredstva iz sredstev za 
negospodarske investicije za leto 1972 v znesku din 1 394 219, to izvedbeno teh- 
nično dokumentacijo je pregledala nadzorna služba za finance in izdala mnenje, 
da je projekt v celoti in v detajlih resen, strokoven in ekonomičen elaborat. 

Predračun 

Na podlagi izdelane izvedbeno tehnične dokumentacije je investitor razpisal 
postopek za zbiranje ponudb za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela. Med 
šestimi ponudniki je komisija za odpiranje ponudb ter oddajo in prevzem grad- 
benih del izbrala GIP Gradiš —• Ljubljana kot najboljšega, ponudnika glede na 
vrednost ponudbe za gradbena dela in vrednost pribitka za režijske in mani- 
pulacijske stroške za izvedbo obrtniških in inštalacijskih del, upoštevajoč pred- 
računske vrednosti za ta dela. Predračun projekta za inštalacijska in obrtniška 
dela je bil izdelan po obstoječih tržnih cenah teh del na območju Ljubljane v me- 
secih julij—avgust in potrjen z gradbeno pogodbo. 
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Pogodbena vrednost znaša . . . ... . . . . . . 65 402 365,00 
in je sestavljena iz vrednosti: 
a) gradbena dela   16 204 993,00 
b) obrtniška dela   32 953 695,00 

+ 4 % za režijo in manipulacijske stroške 1 318 147,00 
c) inštalacija   14 632 872,00 

+ 2 °/o za režijo in manipulacijske stroške  292 657,00 

SKUPAJ   65 402 365,00 

Enotne cene se lahko spreminjajo zaradi razlik, ki bi nastale zaradi spre- 
memb cen materialov, transportov in strojnih storitev za več kot ± 2% ter 
osebnega dohodka delavcev, če se spreminjajo zaradi samoupravnih sporazumov. 

Izvajalec se je zavezal dokončati gradbena dela do tretje faze v 14 mesecih. 
Dokončanje vseh pogodbenih del je okvirno določeno do 30. aprila 1975. 

Investitor si je s pogodbami s »Soseska« podjetjem za urejanje stavbnih 
zemljišč Bežigrad-Moste pridobil uporabo zemljišč za gradnjo ekonomske fakul- 
tete in ureditev stavbnega zemljišča. 

Nadzor nad gradnjo je s pogodbo prevzel investicijski zavod za izgradnjo 
Trga revolucije. 

Viri financiranja 

Sporazum o financiranju zgraditve novega poslopa ekonomske fakultete 
v Ljubljani je določil, da del sredstev za graditev novega poslopja zagotavljajo 
ekonomska fakulteta, organizacije združenega dela in Ljubljanska banka. 

Po sporazumu so predvideni viri financiranja: 

Organizacija združenega dela   15 000 000,00 
Ljubljanska banka '20 000 000,00 
Ekonomska fakulteta   , 13 000 000,00 

SKUPAJ  48 000 000,00 

Razliko do zneska predračunske vrednosti, ugotovljene s predračunom iz- 
vedbeno-tehnične dokumentacije, naj bi zagotovila SR Slovenija. 

Gospodarska zbornica je izvedla akcijo pri organizacijah združenega dela, 
da sodelujejo pri zgraditvi s prispevki ali posojili. Posojilne pogodbe se sklepajo 
za dobo 10 let in obrestno mero, ki je določena posebej za vsako posamezno 
posojilno pogodbo. Organizacije združenega dela so dosedaj pogodbeno udele- 
žene s posojili ali prispevki v vrednosti din 6 268 000,00, od česar so prispevki 
din 2 758 000,00. Ker je akcija zbiranja posojil oziroma prispevkov še v teku in 
je predvideno, da bodo preostala sredstva do zneska 15 000 000,00 din, zbrana 
v letu 1973, sta zato sklad Borisa Kidriča in izobraževalna skupnost SR Slovenije 
izdale garancijo o pokritju 10 000 000,00 din, če ekonomska fakulteta pri orga- 
nizaciji združenega dela ne zbere predvidena sredstva. 

Ljubljanska banka je dne 4. 8. 1972 sprejela sklep o dovolitvi investicijskega 
kredita v znesku 20 000 000,00 pod pogojem, da skupščina SR Slovenije sprejme 
odlok o zagotovitvi sredstev za investicijo in prevzem vračila kredita. Investi- 
cijski kredit je dan za dobo petih let in 11% obrestni meri. 
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Ekonomska fakulteta zagotovi 13 000 000,00, ki jih dobi kot nadomestilo za 
prepustitev pravice uporabe dosedanjih prostorov. 

Obrazložitvi je priložen sporazum o zgraditvi ekonomske fakultete, iz ka- 
terega so razvidne obveznosti posameznih podpisnikov štiristrankarskega spo- 
razuma. 

Upoštevaje skupno investicijsko vrednost .... din 98 485 281,00 
in sredstva ostalih sofinancerjev bi bilo potrebno 
zagotoviti iz republiških sredstev za negospodarske 
investicije: 
— za tekoče kritje investicije v letih 1973/1974/1975 din 49 091 062,00 
— za vračilo kreditov Ljubljanski banki in organi- 

zacijam združenega dela ob dospetju anuitet . . din 45 239 740,00 

Ker še ni mogoče za del sredstev, ki jih bodo prispevale organizacije zdru- 
ženega dela, ugotoviti višino posojil ali prispevkov ter pogoje za posojila, je za 
razliko ca. 9 milijonov dinarjev vzeta računska predpostavka, da bodo ta sred- 
stva v poprečju na razpolago po 6°/o obrestni meri in 10-letni odplačilni dobi. 
Obveznost republike glede odplačevanja kreditov se sorazmerno razbremeni z 
ozirom na višino prispevkov organizacij združenega dela. 

V zvezi z obrazložitvijo je pripravljen predlog odloka, pri katerem se izhaja 
iz naslednjega: 

— da se kljub dogovorjenim drsnim lestvicam z gradbeno organizacijo za 
gradbena dela kot tudi, 

— okvirno dogovorjenimi predračunskimi vrednostmi za obrtniška in in- 
štalacijska dela v okviru pogodbe za gradbena dela 

se predlaga sprejetje odloka za fiksen znesek 49 091 062 din in na navzgor 
omejen znesek din 45 239 740 skupaj 94 330 802 din republiške udeležbe. Pred- 
log za finančno udeležbo je zasnovan na teh zneskih, ker se izhaja iz dejstva, 
da ima v celotni investicijski vrednosti investitor zagotovljena sredstva lOVo 
garancijskega pologa iz lastnih sredstev. Kolikor sredstva tega garancijskega 
pologa ne bi zadoščala zaradi morebitnih podražitev, bo investitor z utesnje- 
vanjem realizacije projekta, ne da bi s tem bistveno ogrozil programske zasnove, 
moral doseči predvidena kritja v danih okvirjih. Z odlokom se torej predlaga, 
da republika prevzame obveznost samo v okviru čvrsto določenega zneska in 
jasno določene dinamike. 

Za podrobnejši vpogled v finančne elemente predlaganega odloka prilagamo: 
— rekapitulacija stroškov za ekonomsko fakulteto v Ljubljani; 
— dinamika planiranih sredstev po letih; 
— dinamika porabe sredstev; 
— celotne obveznosti SRS; 
— obveznosti odplačil kreditov; 
— pregled sklenjenih pogodb za posojila za gradnjo novega poslopja fa- 

kultete ; 
—■ pregled pogodb o ustanovnem prispevku za gradnjo novega fakultetnega 

poslopja; 
—• amortizacija načrta za najeta kredita pri Ljubljanski banki. 
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POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 70. seji 8. decembra 
1972 obravnaval predlog odloka o financiranju izgradnje novih objektov eko- 
nomske fakultete v Ljubljani iz republiških sredstev, ki ga je skupščini SR 
Slovenije predložil izvršni svet. 

Uvodoma je odbor ugotovil, da se s predlaganjem odloka za izgradnjo 
novih prostorov ekonomske fakultete univerza v Ljubljani uresničuje nadaljnja 
etapa v izgradnji objektov, katere je republiški sekretariat za prosveto in kul- 
turo v letu 1971 ocenil kot prioritetne, da je gradnja nove ekonomske fakultete 
nujna, vendar mora biti prisotna racionalnost in ekonomičnost. 

V obsežni razpravi je bila poudarjena predvsem nujnost pridobitve novih 
prostorov, saj je pedagoško delo zaradi pomanjkanja predavalnic v obstoječih 
pogojih izredno otežkočeno, da, skoraj nemogoče. Priprave za izgradnjo novih 
prostorov tečejo že nekaj let in po sedanjih predvidevanjih naj bi se gradnja 
začela v najkrajšem času. 

Zaradi obsežne investicije je odbor toliko bolj poglobljeno obravnaval 
predloženi predlog odloka o republiški udeležbi v financiranju investicije in isto- 
časno ugotovil, da bi morale ustrezne strokovne službe dati obširnejša poročila 
v vseh podobnih primerih investiranja, kajti odbor ni strokovno usposobljen, da 
bi lahko prevzel celotno odgovornost za izgradnjo teh objektov. 

V obsežni razpravi so bile dane naslednje pripombe in predlogi: 
1. Naslov odloka ni identičen z vsebino, ker ne gre le za izgradnjo pro- 

storov za ekonomsko fakulteto, pač pa tudi za inštitut za ekonomska razisko- 
vanja SR Slovenije, ki ima sedaj svoje prostore v Gorupovi ulici in ki posluje 
kot samostojna pravna oseba, nadalje na računski center ter za centralno 
ekonomsko knjižnico. Zato naj se predlog v naslovu dopolni tako, da bo iden- 
tičen z vsebino. 

2. V obrazložitvi predloga odloka je navedeno na str. 4, da je bila dana s 
strani nadzorne službe pozitivna ocena k investicijskemu programu, izvedbena 
tehnična dokumentacija pa da po mnenju nadzorne službe kaže, da je projekt v 
celoti in v detajlih resen, strokoven in ekonomičen. 

V poročilu ljubljanskega investicijskega zavoda o pregledu investicijsko- 
tehnične dokumentacije je navedeno, da ni zapaženo, da bi bili projekti insta- 
lacij usklađeni, a še posebej usklađeni z gradbenimi projekti in da je zato nujno, 
da se dobi soglasje glavnega projektanta. 

Poročevalec statike navaja, da so temelji glede na dopustno obremenitev 
tal predimenzionirani in naj bi se temelji primerno reducirali. 

Kritičnejša so mnenja poročevalcev za projekte klimatizacije, prezračevanja, 
ogrevanja, vodovoda, češ da projekti niso vedno zasnovani tako, da bi bili čim 
enostavnejši. Podano je mnenje, da je razvodno omrežje ogrevne, hladilne in 
hladne vode premalo pretehtano s stališča ekonomike in seveda poenostavitve 
obratovanja in da je obdelana izvedba razvodnega omrežja ogrevalnega sistema 
ena izmed najdražjih. 

Za naprave prezračevanja sanitarij navaja poročevalec, da se ob določenih 
nejasnostih vsiljuje vprašanje predimenzioniranosti. Razvodno omrežje za vodo 
je v dragi izvedbi, instalacije prebogate itd. 

V tem poročilu je še več predlogov za enostavnejšo in cenejšo izvedbo del, 
namesto drago projektiranih, kar naj po mnenju odbora projektant tudi upo- 
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števa oziroma zahteva investitor, da v skladu s pogodbo o izdelavi projekta 
projektant popravi. Odbor meni, da je poročilo ljubljanskega investicijskega 
zavoda v nasprotju s trditvijo, da je elaborat v celoti in v detajlih ekonomičen. 

3. Predlagatelj naj v tem primeru kot tudi pri vseh prihodnjih predlogih 
odlokov predloži odboru tudi poročilo nadzorne službe o pregledu investicijskega 
programa in idejnega projekta, na podlagi katerega je bil sprejet sklep o finan- 
ciranju izdelave glavnega projekta. 

4. V razpravi na seji odbora ni bilo možno ugotoviti, kakšen je bil idejni 
projekt, na podlagi katerega se je naročila izdelava glavnega projekta. Gre za 
vprašanje odstopanja od prej določenih in odobrenih kapacitet ter je potrebno 
dokumentirano pojasnilo. Načelno stališče odbora pa je, da niti investitor niti 
projektant brez predhodne odobritve ne smeta spreminjati na podlagi idejnega 
projekta določenih kapacitet. Če se izkaže, da je sprememba kapacitete umestna, 
je za to treba dobiti soglasje. 

5. Investicija v osnovna sredstva in inventar znaša . . 89 532 074.— 
garancijski polog 10 fl/o   . 8 953 207.— 

98 485 281.— 
Pripombe: 

a) garancijski polog se ne polaga za serijsko opremo domače proizvodnje, 
prav tako ne na uvozno opremo. Polaganje tako visokega depozita torej ni 
potrebno; 

b) iz poročil je razvidno, da je pri gradbenih delih mogoče prihraniti: 
— zaradi predimenzioniranosti temeljev, ki so računani na nižjo dopustno obre- 
menitev tal, kot je dejansko stanje; — da so mnoge instalacije zasnovane pre- 
bogato in da je tudi z enostavnejšo in cenejšo izvedbo mogoče zagotoviti 
funkcionalnost; 

c) da je mogoče prihraniti pri opremi. Struktura opreme vzbuja dvom, 
da je projektant iskal racionalnost v opremljanju objektov, delež šolskega 
pohištva je nenormalno majhen: 

din »/o 

— pisarniško pohištvo 4 039 178 32,80 
— konferenčno pohištvo 702 366 5,68 
— klubsko pohištvo 848 666 6,86 
— šolsko pohištvo 1 680 640 13,60 
— sanitarno pohištvo 146 588 1,18 
— kuhinjsko pohištvo 1 915 830 15,51 
— učni pripomočki 610 200 4,95 
— knjižnično pohištvo — vzidano 802 755 6,51 
— pohištvo po naročilu (stene, stop.) 760 219 6,15 
•— stanovanjsko pohištvo 

(za hišnikovo stanovanje) 334 773 2,71 
— ostalo 500 625 4,05 

12 341 840 100 
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Komentar: 

— v okviru pisarniškega pohištva je predvidenih 567 pisalnih miz, 451 pi- 
sarniških omar, 451 nizkih dodatnih elementov, 243 nizkih omar, 243 nizkih omar 
brez vrat, 200 cvetličnih korit itd., 

— 18 avtomatov za čaj, kavo, sendviče, cigarete, čokolado v vrednosti 
729 000 dinarjev; 

— visok barski pult v dolžini 24 m za ceno 970 920 dinarjev in 62 barskih 
stolčkov a 1012,50 dinarja; 

— pohištvo za stanovanje hišnika znaša po predračunu 334 773 dinarjev; 
— predvidenih je 1550 tapeciranih šolskih stolov (kar verjetno ni v skladu 

z. JUS šolske opreme); 
— v okviru konferenčnega pohištva je predvidenih 873 tapeciranih kino- 

foteljev v vrednosti 451 778 dinarjev; 
— v okviru klubskega pohištva so predvideni fotelji, polfotelji, barski 

stolčki in kovinski vrtni stoli — skupaj 677 sedežev ter 203 mizice, glede česar 
se izraža dvom, da je to pohištvo v ustreznem razmerju s sedeži v učilnicah in 
predavalnicah. 

Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj se stanovanje hišnika opremlja s po- 
hištvom, kajti take prakse doslej ne poznamo (vrednost 334 773 dinarjev); 

d) postavljeno je bilo tudi vprašanje, zakaj je gradnja paviljonska z loče- 
nimi objekti, kar je zelo verjetno dokaj dražje od koncentrirane gradnje. Insta- 
lacije so nujno dokaj dražje zaradi razvejenosti, podpostaj, vodov itd. Tudi 
zunanja ureditev je veliko dražja, ker gre za urejanje večjih površin s potmi itd.; 

e) zunanja ureditev, katero investitor plača podjetju Soseska po posebnih 
pogodbah, je tudi svojevrstna, saj gre za odkup zemljišča, njegovo ureditev, 
nato pa se tako urejeno zemljišče, ceste, pota in druge javne površine brez- 
plačno prepuščajo podjetju Soseska; 

f) pogodba o inženiringu oziroma nadzoru z investicijskim zavodom za iz- 
gradnjo Trga revolucije določa za nadzor visok znesek, v predmetu pogodbe pa. 
so dela, ki se jih je zavod obvezal narediti že v pogodbi o projektiranju. Povsem 
nesprejemljiva z osnovnim smotrom nadzorne službe je določba v pogodbi, da 
je vrednost usluge nadzora odvisna od vrednosti objekta. Torej čim dražji bo 
objekt, toliko dražja bo usluga nadzora. Jasno je, da pri taki pogodbi ne mo- 
remo več govoriti o nadzoru v zaščito investitorja, in odbor izraža pomislek o 
primernosti take pogodbe. 

Nadalje meni odbor, da je nezdružljivo, da je projektant in nadzorni organ, 
ki opravlja tudi investitorske posle, ista pravna oseba. Izkušnje namreč kažejo, 
da so prav spremembe in dopolnitve med izvajanjem investicije tiste, ki objekt 
najbolj podražijo. Pb mnenju odbora v tako zasnovani organizaciji ni zagotovila 
za varčnost pri gradnji. 

Odbor meni, da bi bilo za investitorja najkoristneje, da bi bila nadzorna 
služba na plačilnem spisku investitorja, torej odvisna od njega in da bi tako 
delala izključno v njegovo korist; 

g) v presoji izrabe prostorov, predvsem glede na osnovni namen gradnje, 
to je pridobitev predavalnic in učilnic, je odbor menil, da je celotna investicija 
verjetno predimenzionirana glede na pridobljene površine za učilnice. Odbor 
želi dobiti o tem mnenje strokovnih organov. 

Na seji je bilo dano ustno zagotovilo, da je izraba prostora zelo dobra in 
da je v normah tovrstnih objektov, vendar odbor kljub temu želi dobiti do- 
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kumentirane primerjalne podatke za univerzitetne objekte, ki so se v zadnjih 
letih gradili v Sloveniji in ki jih je financirala SR Slovenija (VEKŠ, fakulteta 
za arhitekturo in gradbeništvo, filozofska fakulteta, strojna fakulteta, tekstilni 
oddelek v Ljubljani). Verjetno obstajajo analize o namembnosti površin to- 
vrstnih objektov tudi iz prakse v tujih državah. 

Odbor želi tudi mnenje republiške izobraževalne skupnosti k tej investiciji 
predvsem zaradi funkcionalnih stroškov, ki jih bo zagotavljala ta skupnost. 

6. V planu financiranja je poudarjena udeležba drugih virov financiranja, 
vendar so to v večini le sredstva in krediti, ki jih prevzema SRS (z izjemo 
točke 4 — ustanovni delež gospodarskih organizacij): 

din »/o 

1. SR Slovenija na podlagi tega odloka v času izgradnje 
objekta 49 091 062 49,70 

2. Izvršni svet za izdelavo glavnih projektov v letu 197,2 1 394 219 1,42 
3. Izvršni svet za prenos pravice uporabe obstoječe 

zgradbe na izvršni svet na podlagi posebne pogodbe 
fakultete z IS 13 000 000 13,22 

4. Ustanovni prispevki delovnih organizacij po že skle- 
njenih pogodbah 2 758 000 2,81 

5. Krediti delovnih organizacij po že sklenjenih po- 
godbah 3 510 000 3,57 

6. Ljubljanska banka, kredit 20 000 000 20,40 
Ljubljanska banka, kredit 1 000 000 1,00 

7. Izobraževalna skupnost SR Slovenije (na podlagi ga- 
rancijske pogodbe v slučaju, da fakulteta ne zbere 
dovolj sredstev pri delovnih organizacijah. Upošte- 
vano je realiziranje garancije, ki se po pogodbi šteje 
kot kredit na 5 let 2 500 000 2,54 

8. Sklad Borisa Kidriča na podlagi garancijske pogodbe 
za 7 500 000 dinarjev. Upoštevana je realizacija raz- 
like med predvidenim in zbranim zneskom pri de- 
lovnih organizacijah 5 232 000 5,34 

Investicija skupaj z garancijskim pologom 98 485 281 100,00 

Opomba: Kolikor fakulteta realizira garancijo, ki jo je dal sklad Borisa 
Kidriča, je to le premostitveni kredit z rokom vračila v 3 mesecih od dneva 
porabe sredstev. Ta garancija ne ustreza za pridobitev soglasja SDK, da so 
sredstva za izgradnjo zagotovljena. To torej pomeni, da v konstrukciji financi- 
ranja investitorju še primanjkuje 5 232 000 dinarjev. Zato investicije formalno ni 
možno prijaviti pri ustrezni službi SDK, oziroma gre še za nepokrito investicijo. 

V nove prostore se po projektu seli tudi inštitut za ekonomska raziskovanja 
SR Slovenije, ki ima prostore v Gorupovi ulici (kaj bo s temi prostori in čigavi 
so?). Odbor ugotavlja, da sofinanciranje inštituta ni predvideno. 

Prav tako ni predvideno sofinanciranje s strani računskega centra in iz 
lastnih sredstev ekonomske fakultete. 

Po pogodbi, sklenjeni med ekonomsko fakulteto in izvršnim svetom plača 
izvršni svet za izpraznjene prostore fakultete 13 000 000 dinarjev, od katerih je 
bilo 11 000 000 že nakazanih ekonomski fakulteti. Potrebno je pojasnilo o viru 
teh sredstev. 
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Skupni zneski SR Slovenije v financiranju fakultete: 

din °/o 

1. SR Slovenija po odloku 
— za neposredne investicije v času izgradnje 49 091 062 54,9 
— za odplačilo posojil po tem odloku 45 239 740 50,6 

2. Obveznost SRS — izvršnega sveta za odkup 
sedanjih prostorov fakultete 13 000 000 14,5 

3. Izvršni svet — plačano v letu 1972 
za projekte 1 394 219 1,4 

Sredstva republike skupaj • 108 725 021 121,4 
Čista investicija v osnovna sredstva in inventar 
(brez garancijskega pologa) 89 532 074 100,0 
Republika plača več, kakor znaša čista investicija 19 192 947 21,4 

Opomba: garancijski polog znaša 8 953 207 din in se po končani izgradnji 
vrne deponentu oziroma porabi za pokritje prekoračitev in podražitev. 

Celotna investicija znaša: 

Cisti investicijski stroški . . 89 532 074 din 
Garancijski polog   8 953 207 din 

Skupaj   98 485 281 din 

Obresti, ki jih plača SRS na kredite  12 997 740 din 
Skupaj celotna investicija   . . . . 111 483 021 din 
V tem sredstva SRS  108 725 021 din 
Udeležba gospodarstva   2 758 000 din 

V obravnavi po točkah odloka je odbor sprejel naslednje pripombe: 
— k naslovu: naslov naj glasi: »Odlok o financiranju izgradnje novih ob- 

jektov ekonomske fakultete, inštituta za ekonomska raziskovanja SR Slovenije, 
računskega centra in centralne ekonomske knjižnice v Ljubljani iz republiških 
sredstev.« 

— ki. točki: Besedilo naj se dopolni s tem,' da se izkaže tudi znesek 
1 394 219 dinarjev, ki jih je izvršni svet že dodelil za izdelavo glavnega projekta 
v letu 1972. 

— k II. točki: Na koncu prvega stavka je za besedo »Gradnje« dodati »na- 
slednja sredstva«, črtati je besedo »takole«. Točka a naj se popravi, da se glasi: 

a) za udeležbo v investiciji din 50 485 281 v letu 1972 v višini 1 394 219 
(dalje kot je v odloku). 

Točka b) na se popravi v 4. vrsti na strani 2, in sicer: »v letih 1979 do 1984 
letno do višine 1 713 719 — skupaj v teh letih 10 282 314 din. 

—- k III. točki: Dodata naj se dve točki; in sicer: 

»IV. 

Sredstva za vse morebitne prekoračitve ali podražitve zagotovi investitor 
iz lastnih virov. 
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v. 

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije.« 
V skladu z obravnavo v republiškem zboru skupščine SR Slovenije v letu 

1970 in 1971 se vsi odloki o financiranju negospodarskih investicij sprejemajo 
dosledno z besedilom, ki določa, da je znesek, ki ga prispeva republika, do- 
končen, kar pomeni, da mora investitor skrbno spremljati investicijo in ne do- 
puščati sprememb ter dopolnitev, ki so običajno glavni vzrok podražitev. 

Pripombe odbora k sporazumu o financiranju zgra- 
ditve novega poslopja ekonomske fakultete v Ljubljani: 

— Prvi stavek prvega člena naj jasno pove, da bosta gospodarska zbornica 
in Ljubljanska banka zagotovili sredstva le v obliki kredita (z izjemo ustanovnih 
deležev gospodarskih organizacij). 

—• Zadnji stavek I. člena ni precizen in zavaja, kakor da pomenijo krediti 
delovnih organizacij razbremenitev republiškega proračuna, nasprotno, po- 
trebna so večja sredstva zaradi plačila obresti pri vračanju kreditov; 

—- Zadnji odstavek 4. člena pomeni soglasje za vračilo še morebitnih novih 
kreditov in za kritje podražitev, medtem ko zadnji stavek drugega odstavka na 
7. strani obrazložitve navaja, da republika sprejema z odlokom obveznost v 
okviru čvrsto določenega zneska in jasno določene dinamike. Zadnji stavek 
4. člena ssporazuma za SR Slovenijo po predlogu odbora ni sprejemljiv. 

— Crta naj se 6. člen, ker je nepotreben. 

Pripombe odbora k obrazložitvi© d loka 

— Popraviti je tabele in sicer: 
Tabela »Celotne Obveznosti SRS« 
V letu 1972 je vnesti že dana sredstva v znesku 1 394 219 din. 
Tabela »Obveznosti iz odplačila kreditov«. 
V koloni »Kredit pri Ljubljanski banki« je navesti le znesek kreditov, 

enako v kolonah gospodarskih organizacij, posebej je prikazati anuitete in to 
ločeno odplačilo in obresti ter interkalarne obresti. Znesek anuitet 3 003 250 je 
verjetno napačen, saj je bilo posojil gospodarskih organizacij (glej tabelo 
6. 10. 1972) v višini 3 510 000 din, torej bi morale biti anuitete v 10 letih višje, 
ne pa nižje od posojila. Tudi za kredite gospodarskih organizacij je treba amorti- 
zacijski načrt. 

— V obrazložitvi se navaja vselej le 20 000 000 din kredita pri Ljubljanski 
banki, narejena pa sta dva amortizacijska načrta; eden za 20 000 000 in drugi za 
1 000 000 din —• to je treba uskladiti in pojasniti, zakaj je bil odobren še drugi 
kredit, zakaj sta bila kredita že odobrena, ko je v obrazložitvi navedeno, da bo 
Ljubljanska banka odobrila kredit, ko bo skupščina SR Slovenije sprejela odlok 
o financiranju? 

— Kakor odlok, tako je obrazložitev treba dopolniti s pripombami odbora 
in odpraviti razne napake, katerih odbor posebej ne navaja v poročilu in so 
redakcijskega značaja. 

— Pri virih financiranja je navesti dejansko stanje na način, kakor ga 
predlaga odbor, 

— Obrazložitvi je priložiti poročilo nadzorne službe, ki je pregledala pro- 
gramsko in projektno dokumentacijo, 
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— Priložiti je mnenje strokovnih organov o izkoriščenosti površin s primer- 
ljivimi podatki za druge fakultete, zgrajene v zadnjih letih v SR Sloveniji, 

— Priložiti je mnenje republiške izobraževalne skupnosti. 
Odbor predlaga republiškemu zboru, da obravnava predlagani predlog od- 

loka v smislu 269. v zvezi s 316. členom poslovnika skupščine SR Slovenije 
kot osnutek odloka in da naroči predlagatelju, da pri pripravi predloga odloka 
upošteva pripombe in predloge odbora. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Poldeta Mačka. 

St.: 402-75/72 
Ljubljana, 11. 12. 1972 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji 11. decembra 
1972 obravnaval predlog odloka o financiranju izgradnje novih objektov eko- 
nomske fakultete v Ljubljani iz republiških sredstev, ki ga je skupščini SR Slo- 
venije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da sodi gradnja objekta za potrebe 
ekonomske fakultete med prioritetne objekte na področju visokega šolstva, 
vendar je v tej prioriteti imela prednost gradnja objekta za potrebe, pedagoške 
akademije v Mariboru. Gradnja tega objekta se že več let odlaga kljub podat- 
kom, da bo prišlo, že čez nekaj let do velikega pomanjkanja učiteljev zaradi 
povečanega upokojevanja. 

Nesporno je, da tudi ekonomska fakulteta nima ustreznih prostorov tako 
za študente kot učitelje. Zaradi hude prostorske utesnjenosti fakultete ne more 
več prevzemati odgovornosti za kakovost in uspešnost vzgojnega in izobraže- 
valnega dela. Ob tem pa je bilo ugotovljeno, da- predloženi odlok ne zagotavlja 
sredstev samo za gradnjo objekta za ekonomsko fakulteto, marveč tudi za 
gradnjo prostorov za inštitut za* ekonomska raziskovanja SR Slovenije, ki je 
samostojna raziskovalna organizacija, za računski center ter za centralno eko- 
nomsko knjižnico. Odbor za prosveto in kulturo doslej ni razpravljal o potrebi 
novih prostorov za ekonomski inštitut. Zatrjevanje predstavnika predlagatelja, 
da bi morebitna odložitev gradnje ekonomskega inštituta povzročila zaradi 
hitrega povečanja gradbenih stroškov, kasneje za republiko še večje breme, ni 
sprejemljiva, ker ta ocena velja za vse investicije, ki se ne gradijo zaradi pomanj- 
kanja sredstev. Dejstvo je le, da se tudi zaradi izgradnje ekonomskega inštituta 
odlaga gradnja drugih objektov, za katere je odbor že ugotovil njihovo po- 
trebnost in prioritetno reševanje. 

Predstavnik investitorja je na posebno vprašanje, ali je investicija za- 
snovana optimalno, racionalno in funkcionalno, odgovoril, da je investitor ves 
čas deloval kot dober gospodar in storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi 
bila investicija čim cenejša. Glede na to, da ocenjuje strokovna služba izobraže- 
valne skupnosti, da projekt ni dovolj proučen in da je odbor za finance in pro- 
račun na podlagi proučitve dokumentacije ugotovil številna tehtna dejstva, ki 
podpirajo oceno strokovne službe izobraževalne skupnosti, je odbor zavzel sta- 
lišče, naj pristojne strokovne službe znova proučijo, ali je projekt racionalen in 
dokumentirano poročajo skupščini. 

Ocene o racionalnosti določenega projekta so bolj ali manj relativne, ker 
vsak, kdor sodeluje pri njegovi realizaciji, oblikuje to oceno na podlagi svojih 
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interesov. Ni pa nujno, da bi bili ti interesi usklađeni z družbenimi interesi, ki 
izhajajo iz celovitosti investicijskih potreb najmanj na področju vzgoje in izo- 
braževanja pa tudi dolgoročnega razvoja njegovih sestavin, za katere nosi 
soodgovornost tudi skupščina SR Slovenije. Iz te celote izločeno zadovoljevanje 
posameznih potreb po koncepciji bolj bogate družbe, kar je nedvomno dohod- 
kovni interes projektantov, pa vodi v vse večja neskladja v sistemu vzgoje in 
izobraževanja. Na področju vzgoje in izobraževanja je problem investicij izredno 
pereč, kar zahteva od vseh tistih, ki sodelujejo pri sprejemanju posameznih 
investicij, neprestana stremljenja za optimalno racionalno porabo investicijskih 
sredstev. 

Potrebna je revizija sedanjega sistema sprejemanja investicijskih odločitev, 
ker ta ne zagotavlja potrebnega varčevanja s sredstvi. Ta je potrebna, ker je 
dohodek projektantskih organizacij odvisen od cene investicij, formalni investi- 
torji pa tudi niso dovolj ekonomsko stimulirani za varčevanje, saj običajno 
sredstev ne zagotavljajo iz svojega dohodka. 

V razpravi je bilo izraženo mnenje, da je treba ob povečevanju kapacitet 
visokih šol predvideti tudi gradnjo domov za študente. Pomanjkanje domov 
za študente je prav tako pereč problem, vendar naj se ta rešuje čimbolj celovito 
na nivoju univerze in ne za posamezne visoke šole. 

Neposredni odnosi med porabniki kadrov in vzgojno-izobraževalnimi organi- 
zacijami za zadovoljevanje kadrovskih potreb naj se uresničujejo tudi pri za- 
gotavljanju investicijskih sredstev za razširjeno reprodukcijo. Tako kot na 
področju srednjega šolstva, je potrebno tudi za investicije na področju visokega 
šolstva spodbujati sofinanciranje investicij s strani uporabnikov kadrov. 

H konkretni investiciji naj da mnenje tudi izobraževalna skupnost SR Slo- 
venije, ker ona financira redno dejavnost visokošolskih zavodov. 

Odbor se strinja s predlogom odbora za finance in proračun republiškega 
zbora, da skupščina obravnava odlok kot osnutek odloka. 

St.: 402-75/72 
Ljubljana, 11. 12. 1972 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na svoji seji dne 11. decembra 
1972 obravnaval predlog odloka o financiranju izgradnje novih objektov eko- 
nomske fakultete v Ljubljani iz republiških sredstev, ki ga je skupščini SR Slo- 
venije predložil izvršni svet. 

Odbor je ugotovil, da predlog odloka predstavlja nadaljnji korak v izgradnji 
najbolj prioritetnih visokošolskih objektov. Odbor se je strinjal s tem, da je 
izgradnja nove ekonomske fakultete v Ljubljani, glede na obstoječe pogoje dela 
fakultete (lani 3, letos že 4 študentje na en razpoložljiv sedež) res upravičena 
ter je zaradi tega podprl prizadevanja, da se pristopi k izgradnji nove ekonomske 
fakultete. 

Odbor je v načelni razpravi poslušal nova dodatna pojasnila predstavnika 
predlagatelja in investitorja. Predstavnik investitorja je člane odbora opozoril 
na dejstvo, da je pri ocenjevanju racionalnosti predloženega projekta potrebno 
posebej upoštevati stopnjo izkoriščenosti predvidenih objektov za pedagoško 
delo, ki je po njihovih izračunih dosegla 137 %, kar je še posebej važno, če le-to 
primerjamo z izkoriščenostjo osnovnošolskih prostorov (86°/o). Na ta način je 
po mnenju predstavnika investitorja več kot dekompenzirana višja cena pred- 
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loženega projekta na 1 m2 v primerjavi s poprečno ceno m2 osnovnošolskih 
objektov. Razen tega je predstavnik investitorja utemeljeval racionalnost pred- 
loženega projekta tudi s tem, da je v njem predvidenega 50% (in ne le 20) 
površine za potrebe pedagoškega dela. 

Odbor je ravno tako dodatno informiral o tem, da je investitor napravil 
nove korekture v predračunu stroškov v višini 370 milijonov din, kar predstavlja 
4 % vrednosti od investicije. Ravno tako je odbor upošteval tudi novi podatek o 
številu letos vpisanih študentov (okoli 2100), kar seveda v večji meri menja v 
predlogu odloka navedeni podatek o m2 (bruto oziroma neto) prostora na enega 
študenta. 

Predstavnik republiške izobraževalne skupnosti se z utemeljitvijo pred- 
lagatelja in investitorja k predlogu odloka ni strinjal in je menil, da je investi- 
cija za izgradnjo nove ekonomske fakultete nezadostno proučena in megalo- 
manska, ter da terja zaradi tega detajlno analizo in da je potrebno predložiti 
dodatno dokumentacijo. 

Odbor je potem, ko je podrobno razčlenil vsa pojasnila, dana v obrazložitvi 
k predlogu odloka, nova dodatna pojasnila predlagatelja in investitorja, kakor 
tudi predstavnika republiške izobraževalne skupnosti, sprejel naslednje pri- 
pombe in predloge: 

,•— ponovno je potrebno proučiti konstrukcijo financiranja,izgradnje novih 
objektov ekonomske fakultete v Ljubljani. 

Pri tem je po mnenju odbora potrebno izhajati tudi iz tega, da so pred- 
videni novi objekti namenjeni ne le za fakulteto, ampak tudi za samostojni 
inštitut za ekonomska raziskovanja, računski center in centralno ekonomsko 
knjižnico. Odbor meni, da naj bi se vsaj pri inštitutu za ekonomske raziskave in 
morda tudi pri računskem centru, v večji meri angažirali za novogradnjo tudi 
njihova lastna sredstva, saj so dosedaj znana sredstva inštituta (50 000 din) 
le simbolična. Odbor je pri tem mislil na podoben primer sofinanciranja pri 
izgradnji novih objektov v Mariboru, ko so pri novih objektih za potrebe visoke 
ekonomsko-komercialne šole, ekonomskega centra Maribor in računskega centra 
v Mariboru, lastna sredstva zadnjih dveh navedenih dokaj pomembna; 

— uskladiti je različne podatke in stališča predlagatelja in investitorja na 
eni strani ter nadzorne službe na drugi strani glede ekonomičnosti izgradnje ob- 
jektov na podlagi podatkov v investicijskem programu in ostale tehnične do- 
kumentacije. Odbor meni, da se mora v večji meri kot doslej upoštevati načela 
funkcionalnosti te investicije, ki mora predvsem temeljiti na njeni racionalnosti; 

— celotni investiciji je potrebno priložiti še detajlno obrazložitev, podobno 
tisti, ki jo je predstavnik investitorja predložil članom odbora na seji odbora. 

Odbor je v načelu podprl stališča in predloge ter pripombe, ki jih je glede 
te investicije sprejel odbor za finance in proračun republiškega zbora dne 
8. decembra 1972. 

Odbor predlaga, da se predlog odloka v smislu 316. člena poslovnika skup- 
ščine SR Slovenije obravnava kot osnutek odloka in da ob predložitvi predloga 
odloka predlagatelj upošteva tudi pripombe in predloge odbora za finance go- 
spodarskega zbora. 

Odbor je sklenil, da bo svoje mnenje posredoval republiškemu in prosvetno- 
kulturnemu zboru skupščine SR Slovenije. 

St.: 402-75/72 
Ljubljana, 12. 12. 1972 
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Odbora prosvetno-kulturnega zbora za znanstveno-raziskovalno delo ter za 
vzgojo in izobraževanje sta na skupni seji dne 18. decembra 1972 obravnavala 
predlog odloka o financiranju izgradnje novih objektov ekonomske fakultete v 
Ljubljani iz republiških sredstev, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil njen 
izvršni svet. Kot dodatno gradivo sta odbora prejela še besedilo sporazuma 
o financiranju graditve novega poslopja ekonomske fakultete v Ljubljani, ki sta 
ga poleg izvršnega sveta in ekonomske fakultete podpisali še gospodarska 
zbornica SR Slovenije in Ljubljanska banka, pojasnilo ekonomske fakultete 
o ekonomičnosti investicijskega projekta za izgradnjo novih objektov in ute- 
meljitev potreb in programa za izdelavo glavnega projekta objektov ekonomske 
fakultete, raziskovalnega centra, centralne ekonomske knjižnice, računskega 
centra fakultete in inštituta za ekonomske raziskave. 

Odbora sta bila seznanjena tudi s pismenim mnenjem oziroma poročilom 
k predlogu odloka odborov republiškega zbora za finance in proračun ter za 
prosveto in kulturo. 

Odbora sta v načelni razpravi ugotovila, da so razlogi za gradnjo novega 
objekta za potrebe ekonomske fakultete nesporni, saj se pedagoško in razisko- 
valno delo te fakultete že vrsto let odvija v povsem neprimernih prostorih. 
Zaradi hude prostorske utesnjenosti tako za študente kot za učitelje fakulteta 
ne more več prevzemati odgovornosti za kakovost in uspešnost svojih izobra- 
ževalnih nalog. Odbora sta zato v načelu podprla izgradnjo nove ekonomske 
fakultete, pri čemer naj družba prevzame določene finančne zadolžitve. Pri 
tem sta ponovno opozorila, da morata tudi tokrat odločati o obsežni republiški 
naložbi v korist visokega šolstva, ne da bi bil pred tem izdelan in predložen 
dolgoročen program razvoja in izgradnje prostorske baze visokega šolstva v 
celoti. Zato so' potrebni najresnejši napori vseh odgovornih dejavnikov za 
pripravo razvojnega koncepta visokega šolstva v Sloveniji, ki bo hkrati inte- 
gralni del širših družbenih razvojnih programov. Odbora nista seznanjena s tem, 
če je kakšen republiški organ to, že nekajkrat zahtevano nalogo, prevzel in v 
kakšni fazi izdelave je. Izvršni svet se sicer ravna po programu prvenstvenih 
gradenj na področju visokega šolstva, vendar programa skupščina ni obravna- 
vala. Zato se dogaja, da ob ugodno rešenih prostorskih težavah nekaterih 
visokošolskih zavodov ostajajo odprte enake ali še bolj pereče investicije v 
druge (npr. pedagoški akademiji), kar vodi v vse večja neskladja na področju 
vzgoje in izobraževanja. 

Čeprav sta odbora na seji dobila vrsto pojasnil v zvezi s posameznimi 
postavkami projekta in čeprav sta imela na razpolago nekatere pismene ute- 
meljitve same fakultete, sta bila v zadregi glede strokovnih vprašanj in ocene 
racionalnosti predloženega projekta. Presojo o tem je bil dolžan predhodno 
opraviti pristojni upravni organ, ki bi moral pravočasno razčistiti vsa sporna 
vprašanja glede racionalnosti in predimenzioniranosti predloženega projekta. Ker 
nimamo izdelanih normativov za gradnjo objektov na področju visokega šolstva, 
ki bi služili kot podlaga za oceno racionalnosti in funkcionalnosti posamezne 
gradnje na tem področju, se ni bilo mogoče dokončno opredeliti do tega, v koliki 
meri vsebuje predloženi projekt pretirane zahtevke v nekaterih postavkah. 
Z vidika družbene orientacije k varčevanju in racionalizaciji ter k preudarnemu 
gospodarjenju z družbenimi sredstvi v celoti pa je treba projektu za novo 
poslopje ekonomske fakultete resno oporekati. Na področju vzgoje in izobraže- 
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vanja je namreč problem investicij izredno pereč, kar zahteva bd vseh, ki so- 
delujejo pri sprejemanju posameznih naložb, odločno opredelitev za optimalno 
racionalno porabo investicijskih sredstev. V največji možni meri je potrebno 
uveljavljati neposreden odnos med porabniki kadrov in vzgojnoizobraževalnimi 
institucijami tudi pri zagotavljanju investicijskih sredstev na področju visokega 
šolstva. 

Kljub že pripravljeni korekciji predračuna za notranjo opremo novih zgradb 
ekonomske fakultete je treba narediti ponovno selekcijo postavk in nekatere 
med njimi na novo osvetliti; upoštevati namreč velja pojasnilo predstavnika 
republiške izobraževalne skupnosti, da bodo materialni in funkcionalni izdatki 
v tako predvideni novi stavbi ekonomske fakultete izredno visoki. Zahtevane 
pocenitve pa nikakor ne smejo iti na škodo funkcionalnosti, na kar opozarja 
tudi dodatno pismeno pojasnilo ekonomske fakultete. 

Odbora nista niti iz predloženih gradiv niti iz pojasnil na seji dobila 
točnega in strokovno preverjenega odgovora, na kakšno število slušateljev je 
oblikovan projekt, kakšno je razmerje površin izključno za pedagoški proces 
fakultete oziroma kolikšen je delež investicij samo za ekonomsko fakulteto. 
Po izjavi predstavnika republiške izobraževalne skupnosti le-ta tudi nima na raz- 
polago 10 mio dinarjev, ki naj bi jih dala kot posojilo, če ekonomska fakulteta ne 
bi zbrala dovolj sredstev pri organizacijah združenega dela. 

V podrobni obravnavi predloga odloka je bilo ugotovljeno, da naslov odloka 
ni v skladu z njegovo vsebino. Predloženi odlok ne zagotavlja sredstev samo za 
gradnjo objekta za ekonomsko fakulteto z računskim centrom in centralno 
ekonomsko knjižnico, ampak tudi za gradnjo prostorov za inštitut za ekonomska 
raziskovanja SR Slovenije, ki je še vedno samostojna raziskovalna organizacija. 
Odbora sta se sicer strinjala s težnjo ekonomske fakultete, da se inštitut čim 
prej integrira s fakulteto, saj je takšna spojitev utemeljena sodobna oblika 
visokošolskega študija, vendar sta predlagala, da se naslov predloga odloka 
ustrezno spremeni. Celoten odlok naj bo sestavljen tako, da bo razvidno, koliko 
sredstev SR Slovenija zagotavlja za kritje investicijskih stroškov za gradnjo 
ekonomske fakultete, vključno s centralno ekonomsko knjižnico in z računskim 
centrom, in koliko za inštitut za ekonomska raziskovanja. 

Izvršni svet naj razmisli o ustreznosti organizacije nadzora, ki ga izvaja 
projektant, ki opravlja hkrati investitorske posle. Predlagani način, po mnenju 
odborov, ni zadostno zagotovilo za uresničitev družbenega interesa za gospo- 
darno gradnjo. 

Odpraviti je treba neskladje med predlogom odloka in sporazumom o finan- 
ciranju zgraditve novega poslopja ekonomske fakultete, ki v svojem 4. členu 
obvezuje skupščino SR Slovenije za prevzem vračila vseh kreditov s pripa- 
dajočimi obrestmi, ki jih bo po sporazumu najela ekonomska fakulteta in 
jamstva za kritje morebitnih podražitev investicije, ki bi nastala zaradi po- 
višanja cen. 

Odbora sta opozorila na povsem nesprejemljivo prakso, da sta morala raz- 
čiščevati vrsto vprašanj v zvezi s predloženim odlokom s predstavniki investi- 
torjev namesto s predstavnikom izvršnega sveta kot predlagateljem odloka. 

Odbora predlagata prosvetno-kulturnemu zboru, da obravnava predlog od- 
loka v smislu 269. člena v zvezi s 316. členom poslovnika skupščine SR Slo- 
venije kot osnutek. S predlogom odloka naj izvršni svet da temeljita pojasnila 
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na pripombe vseh odborov in zagotovilo1, da je pri odločitvi, da se financira 
izgradnja ekonomske fakultete po predloženem projektu z republiškimi sredstvi, 
hkrati zagotovil ekonomičnost projekta in uveljavil načelo dosledne varčnosti, 
ki jo terjajo sedanje materialne možnosti družbe. 

Za svojega poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora sta odbora do- 
ločila Vladimira Mušiča, predsednika odbora za znanstvenoraziskovalno delo. 

St.: 402-75/72 
Ljubljana, 19. 12. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
12. decembra 1972 obravnavala predlog odloka o financiranju izgradnje novih 
objektov ekonomske fakultete v Ljubljani iz republiških sredstev, ki ga je 
skupščini SR Slovenije predložil njen izvršni svet. 

Komisija je soglašala s stališči odbora za finance in proračun in odbora za 
prosveto in kulturo republiškega zbora ter s predlogom, da naj se predlagani 
predlog odloka predloži kot osnutek, pri čemer naj predlagatelj pri pripravi 
predloga odloka upošteva pripombe in predloge pristojnih odborov. 

St.: 402-75/72 
Ljubljana, 12. 12. 1972 

OSNUTEK PRIPOROČILA 

delovnim organizacijam in vsem upravljalcem družbenih sredstev 
v zvezi z varčevanjem ob Novem letu 

Izhajajoč iz iniciative nekaterih delovnih kolektivov 

priporoča 

republiški zbor skupščine SR Slovenije vsem delovnim organizacijam, družbeno- 
političnim in samoupravnim skupnostim ter drugim upravljalcem družbenih 
sredstev, da ob zaključku letošnjega leta varčujejo in opustijo dosedanjo prakso 
trošenja družbenih sredstev za novoletna darila in druge oblike zapravljanja. 

Preneha naj se z medsebojnim obdarovanjem članov kolektivov, nakupom 
daril poslovnim partnerjem, z raznimi potovanji in izleti na silvestrovanje na 
račun družbenih sredstev. 

Republiški zbor skupščine SR Slovenije priporoča vsem upravljalcem druž- 
benih sredstev, da vse svoje sile in sredstva usmerijo v povečanje produktivnosti, 
racionalizacije in varčevanje in vsak po svojih močeh prispevajo k stabilizaciji 
našega gospodarstva ter k razvijanju morale socialističnih samoupravnih od- 
nosov. 

St.: 420-39/72 
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POROČILO 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 70. seji 8. decembra 
1972 razpravljal o pobudi za varčevanje ob Novem letu 1973. Ob zaključku 
leta 1972 ter nastopu leta 1973 teko na vseh ravneh razprave o nujnosti čim 
konkretnejših akcij za stabilizacijo in obrzdanje inflacije. Dosledno izvajanje- 
drugega paketa ukrepov proti nelikvidnosti bo po predhodnih ocenah prizadelo 
dokajšnje število delovnih organizacij, v katerih dela več 10 000 delavcev. Zato 
se je treba boriti z vsemi silami in sredstvi, da bo izvajanje ukrepov proti 
nelikvidnosti čim učinkovitejše in da bo čim manj kolektivov, ki bodo zašli v 
težave zaradi pomanjkanja obratnih sredstev. 

V zadnjih letih se je ob Novem letu vse bolj in bolj razširila navada množič- 
nega razpošiljanja čestitk, manjših pa tudi večjih in velikih daril ter visokih 
honorarjev zabavnim ansamblom in posameznikom. Odbor meni, da je treba 
tudi pri izdatkih za te namene varčevati in tako uresničevati prizadevanja za 
omiljenje gospodarskih težav. 

Odbor predlaga zboru, da razpravlja o pobudi za varčevanje ob Novem letu 
1973 v posebni točki dnevnega reda ter da sprejme akcijski sklep, namenjen 
vsem delovnim organizacijam. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanko Magdo Mihelič. 

Št.: 420-39/72 
Ljubljana, 11. 12. 1972 

PREDLOG USTAVNEGA ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo 
ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije 

1. člen 

V ustavnem zakonu za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi 
SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 51-287/71) se v prvem odstavku 11. člena, 
12. členu, prvem odstavku 13. člena in v 19. členu besede »do 31. decembra 
1972« nadomestijo z besedami »do 31. decembra 1973«. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati, ko ga razglasi republiški zbor skupščine SR Slo- 
venije. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi 
SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 51-287/71) je poleg ostalega določil tudi roke, 
do katerih bi morali biti usklađeni z ustavnimi amandmaji obstoječi republiški 
zakoni ter tisti nekdanji zvezni zakoni, ki so bili z ustavnim zakonom prevzeti 
v republiško zakonodajo. Tako so bili v 11., 12., 13. in 19. členu navedeni zakoni, 
ki jih je treba uskladiti z ustavnimi amandmaji najpozneje do 31. decembra 1972. 
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Usklajevanje republiških in prevzetih zveznih zakonov z ustavnimi amand- 
maji se odvija po programu zakonodajnega dela, ki ga je v začetku leta 1972 
sprejel izvršni svet in ga je potrdila skupščina SR Slovenije. V tem programu 
so predvideni tudi novi republiški zakoni, ki naj skladno z ustavnimi amandmaji 
na novo uredijo nekatera vprašanja. Splošno stanje usklajevanja zakonov z 
ustavo je razvidno iz informacije izvršnega sveta od 27. 11. 1972 o problematiki 
usklajevanja republiških zakonov z ustavnimi amandmaji, v podrobnostih pa iz 
pregledov, priloženih omenjeni informaciji. Vse to gradivo se prilaga. 

Podatki iz pravkar omenjenega gradiva kažejo, da je iz različnih razlogov 
prišlo do zakasnitev v pripravah številnih zakonov, ki naj bi bili po ustavnem 
zakonu in programu zakonodajnega dela sprejeti do konca leta 1972. Očitno je, 
da bo zaradi tega v teh primerih prvotno določeni rok uskladitve prekoračen. 
Ker je ustavni zakon za uskladitev največjega števila zakonov predvidel krajši 
rok, to je 31. 12. 1972 — in le za manjši del kasnejši rok 31. 12. 1973 — je 
potrebno zaradi preprečitve neustavnega stanja in zaradi nadaljevanja ter do- 
končanja začetega zakonodajnega dela prvotno določeni rok za uskladitev zako- 
nodaje ustrezno podaljšati; podobno kot je to že predloženo glede rokov uskla- 
jevanja zveznih zakonov po zveznem ustavnem zakonu. 

2. Kljub ugotovljenemu zaostajanju pri uresničevanju zakonodajnega pro- 
grama pa je vendarle treba ugotoviti, da je bilo kljub vsemu glede na realne 
razmere in dane možnosti opravljeno precejšnje delo; v dosedanjem času so 
bili sprejeti ali pa so v zaključni fazi pred sprejemom (zakonski predlog) 
številni pomembni sistemski zakoni. Naj omenimo samo nekatere od teh: 

  v predvidenem roku je bila uveljavljena celotna nova davčna zakonodaja, 
in sicer tako tisti njen obsežni kompleks, ki se nanaša na davščine občanov, 
kakor tudi drugi, zelo pomemben in obsežen, ki zadeva davke organizacij 
združenega dela. Prav tako so bili sprejeti zakoni o sodnih, upravnih in komu- 
nalnih taksah; 

  na novo je sistemsko urejen pretežni del stanovanjske zakonodaje, zlasti 
vprašanja združevanja sredstev, programiranja in financiranja stanovanjske 
graditve, družbene pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, ponovne ocenitve 
stanovanjskega fonda in določanja stanarin — pri čemer se je v skladu z 
ustavnimi amandmaji zlasti okrepila avtonomna vloga občin na tem področju, 

— z novo zakonodajo je bilo skladneje z družbenimi potrebami in splošnimi 
interesi urejeno vprašanje gradbenih zemljišč in prispevka za uporabo mestnega 
zemljišča. Hkrati je bil uveljavljen zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu 
pravice uporabe; 

  uveljavljen je bil nov zakon o združevanju kmetov in zakon o starost- 
nem zavarovanju kmetov; 

— kompleks kmetijske zemljiške zakonodaje je v enem delu urejen, drugi, 
znatnejši del, ki se nanaša na sistemsko ureditev varstva kmetijskega zemljišča 
in njegovo dedovanje pa je tudi v zaključni fazi izdelave. Pripravljen je tudi 
osnutek novega zakona o gozdovih; 

— sprejeti ali v zaključni fazi priprave zakonskega predloga so številni 
zakoni s področja pravosodja in obče uprave: zakon o odvetništvu in drugi 
pravni pomoči, republiški sistemski zakon o prekrških, zakon o izvrševanju 
kazenskih sankcij, zakon o pomilostitvi, zakon o pravosodnem izpitu, zakon 
o poravnalnih svetih, zakon o volilnih imenikih, zakon o samoupravljanju de- 
lovnih ljudi v upravnih organih in zakon o sredstvih za delo upravnih organov 
v SR Sloveniji; 
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— med prvimi je bil sprejet nov republiški zakon o javnih cestah, pri- 
pravljajo pa se že nekatere njegove izpopolnitve; v zaključni fazi priprav pa je 
nov zakon o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili; 

—• pravočasno je bil pripravljen in sprejet republiški zakon o notranjih 
zadevah; v zaključni fazi priprav pa so še nekateri zakoni s področja dejavnosti 
služb za notranje zadeve; 

— sistemsko zaključuje področje tiska, radiotelevizije, filmskih novic in 
drugih oblik informiranja nov celovit zakon o javnem obveščanju, ki je po 
široki javni razpravi pripravljen v besedilu zakonskega predloga; 

— po temeljitih in obsežnih pripravah ter široki javni razpravi je bil 
pripravljen prav tako celovit sistemski zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju; 

— pripravljeni in predloženi so nekateri novi zakoni o institucijah, ki se 
prvič pojavljajo v republiški zakonodajni pristojnosti: zakon o narodni banki 
Slovenije, zakon o službi družbenega knjigovodstva; 

— sprejet je zakon o referendumu in pripravljen za sprejem nov zakon 
o samoprispevku; 

— v fazi končnih zakonskih predlogov je zakonodaja o zemljiškem katastru, 
izmeri zemljišč in geodetski službi; 

— sprejeti so bili še številni drugi posamezni zakoni; znatno pa je število 
zakonov, ki se nahajajo v fazi pripravljenih zakonskih osnutkov. 

3. Posebej pa je treba omeniti nekatera področja zakonodaje oziroma 
posamezne pomembne zakone, pri katerih je usklajevanje obstoječih zakonov 
glede na postavljeni rok 31. 12. 1972 v znatnejšem zaostanku in jih bo v nadalj- 
njem zakonodajnem procesu treba prioritetno obravnavati. V glavnem gre za 
področja oziroma posamezne zakone, kjer so se med pripravami nove ureditve 
odprla nekatera vprašanja, ki terjajo daljše temeljito razčiščevanje in uskla- 
jevanje stališč in interesov. Zato je že oblikovanje načelnih izhodišč in načelnih 
rešitev v prvih fazah priprave zakonov na teh področjih terjalo razmeroma 
veliko časa; vendar so tudi pri teh v glavnem začetne težave že uspešno pre- 
magane in so načelna izhodišča in načelne rešitve v tezah ali osnutkih novih 
zakonov jasna. Niso pa do konca razčiščene konkretne opredelitve pri izvedbi 
teh izhodišč v pripravi novih zakonov na teh področjih. Na primer: 

— pripravljene so prve celovite teze o ureditvi elektrogospodarstva potem, 
ko so bila po dolgem razčiščevanju izoblikovana načelna izhodišča o enotnem 
elektrogospodarskem sistemu SR Slovenije, o zagotavljanju razširjene reproduk- 
cije, organizaciji elektrogospodarstva in vloge sovlagateljev, uporabnikov ter 
družbenopolitičnih skupnosti na tem področju; 

— tudi opredeljevanje izhodišč za zakonsko ureditev samostojnega oseb- 
nega dela občanov ž zasebnimi sredstvi je terjalo dolgotrajnejša prizadevanja 
in je, glede na pomembnost in občutljivost tega področja dejavnosti, trenutno še 
v fazi ponovne obravnave predloga za izdajo zakona oziroma načel, na katerih 
naj temelji bodoča zakonska ureditev; 

— široko področje samoupravnih interesnih skupnosti je prav tako terjalo 
razmeroma dolgotrajne, poglobljene in temeljite predhodne priprave izhodišč 
v skladu z vlogo in položajem samoupravnih interesnih skupnosti, opredeljeno 
v ustavnih amandmajih. Dosedanja dokaj heterogena ureditev financiranja, 
organizacije in upravljanja samoupravnih interesnih skupnosti na področju 
družbenih dejavnosti je tembolj povzročala težave in razlike v iskanju ustreznih 
sistemskih rešitev. Po izoblikovanju sistemskih izhodišč pa se delo pospešeno 
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nadaljuje in je koncipiranje zakonske ureditve nekaterih samoupravnih interes- 
nih skupnosti tudi že zaključeno (skupnost otroškega varstva; nove telesno 
kulturne skupnosti; skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja); 

—1 zaostaja tudi usklajevanje pomembnega dela stanovanjske zakonodaje, 
ki se nanaša na gospodarjenje in upravljanje s stanovanji v družbeni lastnini ter 
na ureditev stanovanjske pravice in stanovanjskih razmerij; 

— v zvezi z dopolnjevanjem in izčiščevanjem temeljnih odnosov v zdru- 
ženem delu v II. fazi ustavnih sprememb ter zaradi vsebinske povezave s 
sistemskimi rešitvami v zveznem zakonu o združenem delu je prišlo do neka- 
terih težav in zaostajanja tudi pri usklajevanju tistega dela prenesene zakono>- 
daje o podjetjih in zavodih, ki se poslej ureja z republiško zakonodajo (zlasti 
glede ureditve zavodov družbenih služb oziroma dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena in posebnih začasnih prisilnih ukrepov zoper organizacije 
združenega dela); 

— zaradi razčiščevanja vsebinskih in materialnih vprašanj kasni uskla- 
jevanje dela obstoječe zakonodaje, ki zadeva ureditev vprašanj amortizacije 
osnovnih sredstev v organizacijah združenega dela, sklade skupnih rezerv, 
njihovo uporabo ter minimalni osebni dohodek; prav tako tudi del zakonodaje, 
ki se nanaša na gradnje in investicije. 

4. Posebna značilnost sedanjega stanja zakonodajnega dela je v tem, da je 
velik del programiranih zakonov prav sedaj v osrednji fazi, se pravi pri do- 
končavanju osnutka zakona ali pri preurejanju osnutkov v zakonski predlog. 
V največjem številu teh primerov bo globalno sicer izpolnjen rok priprave 
osnutkov po delovnem programu, očitno pa je, da vsi ti zakoni ne bodo mogli 
pravočasno oziroma do roka prestati celotno zakonodajno proceduro v izvršnem 
svetu ter ustreznih telesih skupščine in se bo dokončni sprejem teh zakonov 
nujno podaljšal prek roka. Pri tem ni problematični tisti zakon, katerih 
sprejem bi bil lahko realiziran v začetku prihodnjega leta, pač pa so proble- 
matični glede roka tisti zakoni, glede katerih so še odprta temeljna vsebinska 
vprašanja, zaradi česar ni prišlo še niti do osnutkov zakonov in preti nevarnost 
daljših zamud predvidenih rokov. Ker usklajevanje zakonodaje z ustavnimi 
amandmaji ne pomeni zgolj formalnega prilaganja, temveč vsebinsko pre- 
osnovo celotne zakonodaje — je razumljivo, da to terja temeljite priprave, pri 
čemer pa časovne stiske ne bi smele povzročiti prehitrih in premalo dognanih 
rešitev. 

Posebej je pomembno dejstvo, da se med pripravljanjem ustavnih spre- 
memb in dopolnitev v drugi fazi ustavne reforme še razčiščujejo in dopolnjujejo 
posamezne sistemske rešitve, oblikovane v že sprejeti prvi fazi ustavne re- 
forme. Pri tem gre v največji meri za sistemske rešitve, ki zadevajo združeno 
delo in družbenoekonomske odnose v najširšem smislu. To pa močno vpliva na 
pripravljanje nove zakonodaje tako v federaciji kot tudi v republiki. Program 
usklajevanja republiške zakonodaje se v določenem delu vsebinsko in časovno 
povezuje z usklajevanjem zveznih zakonov po orientacijskem načrtu, ki ga je 
zvezna skupščina sprejela novembra 1971. Pri izvajanju zveznega načrta uskla- 
jevanja zakonodaje pa se javljajo določene težave, zaradi katerih na nekaterih 
zakonodajnih področjih delo občutno zaostaja, kar ima seveda svoj vpliv tudi na 
zakonodajno delo v republiki, zlasti pri koncipiranju tistih republiških zakonov, 
ki se opirajo na skupna temeljna izhodišča, izražena v zveznih sistemskih 
rešitvah, pri čemer so v ospredju predvsem temeljna pravno-sistemska vpra- 
šanja združenega dela. Zaradi zaostajanja v pripravi novih zakonov ter zaradi 
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vpliva druge faze ustavne reforme na zakonodajno delo je medtem prišlo v 
federaciji do predloga za pripravo sprememb in dopolnitve ustavnega zakona 
za izvedbo ustavnih amandmajev k zvezni ustavi, s katerim se predvideva 
nadaljnje podaljšanje rokov do 31. 12. 1973 za številne zvezne zakone (80 
zakonov), med katerimi jih je nekaj, ki imajo tudi neposreden vpliv na obli- 
kovanje zakonodaje v republiki. Poleg tega se predlaga dodatni prenos v repu- 
bliško pristojnost nekaterih doslej zveznih zakonov, ki jih bo treba dodatno 
vključiti v republiški zakonodajni program (7 zakonov). S spremembo in do- 
polnitvijo zveznega ustavnega zakona naj bi podaljšali tudi roke usklajevanja 
vseh zakonov, ki se nanašajo na področje pravosodnega sistema, in sicer zaradi 
preoblikovanja pravosodnega sistema v drugi fazi ustavne reforme. To bo 
imelo svoj vpliv tudi na zakonodajno orientacijo v republiki, čeprav zakoni 
s tega področja v našem programu v glavnem niso postavljeni prioritetno, čuti 
pa se vpliv tega področja posredno pri vrsti zakonov, ki se dotikajo sodnih 
postopkov ali drugih vprašanj v zvezi s pravosodjem. 

5. Podaljšanje rokov od 31. 12. 1972 na 31. 12. 1973, kakor se predlaga s 
spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil 
k ustavi SR Slovenije, naj bi poleg normalnega nadaljevanja zastavljenega 
zakonodajnega dela olajšalo tudi ustreznejše oblikovanje tistih zakonodajnih 
rešitev, ki se posredno ali neposredno povezujejo z materijo druge faze ustavnih 
sprememb, ki bodo v tem času že dokončno izoblikovane. Prav tako bo dotlej 
tudi že utrjena koncepcija zveznega sistemskega zakona o združenem delu, ki je 
prav tako izrednega pomena za oblikovanje nekaterih zakonodajnih rešitev na 
posameznih področjih. 

Organi, ki so odgovorni za oblikovanje zakonodaje na posameznih področjih 
in pripravo novih zakonov, bodo morali s polno angažiranostjo in pospešeno 
nadaljevati in zaključevati svoje delo. Glede na dosedanji potek zakonodajnega 
dela ter možnosti, ki jih daje podaljšanje prvotnih rokov iz ustavnega zakona, 
pa bo nujno potrebno, da izvršni svet čimprej izpopolni program nadaljnjega 
zakonodajnega dela, ki bo vseboval roke in konkretne naloge za posamezne 
organe, ki sodelujejo v zakonodajnem postopku, in v katerem bo naveden tudi 
prioritetni vrstni red sprejemanja zakonov. Tak program naj bi izvršni svet 
tudi uskladil z delovnim programom skupščine SR Slovenije. 

Zaradi izpolnitve te pomembne naloge pa je nujno potrebno okrepiti ka- 
drovsko zasedbo v organih republiške uprave. Prav tako pa je za nadaljnje delo 
v zvezi z uresničevanjem ustavnih amandmajev in nove zakonodaje potrebno 
okrepiti ustrezne strokovne službe v organih občinskih skupščin, v organizacijah 
združenega dela in drugod. 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k predlogu zvezne skupščine za izdajo ustavnega zakona 
o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo 

ustavnih amandmajev XX—XLI in o mnenju k osnutku tega zakona 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je na podlagi XII. amandmaja, 
tretjega odstavka 1. točke in prvega odstavka 2. točke XXXII. amandmaja k 
ustavi SFRJ in XLIV. amandmaja k ustavi SR Slovenije ter v skladu s četrtim 
odstavkom 241. člena poslovnika skupščine SR Slovenije in 58., 59., 60. in 61. 
členom odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije 
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(Uradni list SRS, št. 26-238/72) na seji republiškega, gospodarskega, socialno- 
zdravstvenega in prosvetno-kulturnega zbora sprejela naslednji 

ODLOK 
o soglasju k predlogu zvezne skupščine za izdajo ustavnega zakona 

o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo 
ustavnih amandmajev XX—XLI in o mnenju k osnutku tega zakona 

I. 

K predlogu zvezne skupščine za izdajo ustavnega zakona o spremembah 
in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XX XLI, 
ki ga je skupščini SR Slovenije dne 7. 11. 1972 poslala zvezna skupščina, se daje 
soglasje. 

II. 

Skupščina SR Slovenije k osnutku ustavnega zakona o spremembah in 
dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XX XLI 
nima pripomb in soglaša z besedilom osnutka tega zakona. 

OBRAZLOŽITEV 

Zvezna skupščina je dne 7. novembra 1972 posredovala skupščini Sociali- 
stične republike Slovenije predlog za izdajo ustavnega zakona o spremembah 
in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XX- XLI 
z osnutkom tega zakona. 

Skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja 
predlaga vsem zborom skupščine SR Slovenije, da v skladu z določbami četrtega 
odstavka 241. člena poslovnika skupščine SR Slovenije in 58., 59., 60. in 61. 
člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 26-238/72) na svojih sejah obravnavajo predlog odloka 
o soglasju k predlogu zvezne skupščine za izdajo tega zakona in o mnenju 
k osnutku tega zakona, ga sprejmejo in ga pošljejo zvezni skupščini. 

PREDLOG ODLOKA 
o soglasju k predlogu zbora narodov zvezne skupščine 

za izdajo ustavnega zakona o podaljšanju mandata zveznim poslancem 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je na podlagi XII. amandmaja in 
tretjega odstavka 1. točke XXXII. amandmaja k ustavi SFRJ in XLIV. amand- 
maja k ustavi SR Slovenije ter v skladu s četrtim odstavkom 241. člena poslov- 
nika skupščine SR Slovenije in 58., 59., 60. in 61. členom odloka o spremembah 
in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 26-238/72) 
na seji republiškega, gospodarskega, socialno-zdravstvenega in prosvetno-kul- 
turnega zbora sprejela naslednji 
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ODLOK 
o soglasju k predlogu zbora narodov zvezne skupščine 

za izdajo ustavnega zakona o podaljšanju mandata zveznim poslancem 

K predlogu zvezne skupščine za izdajo ustavnega zakona o podaljšanju 
mandata zveznim poslancem, ki ga je v smislu XII. .amandmaja k ustavi SFRJ 
ugotovil zbor narodov zvezne skupščine na seji 4. in 5. decembra 1972, se daje 
soglasje. 

OBRAZLOŽITEV 

Zvezna skupščina je dne 8. decembra 1972 posredovala skupščini Sociali- 
stične republike Slovenije predlog za izdajo ustavnega zakona o podaljšanju 
mandata zveznim poslancem, ki ga je v smislu XII. amandmaja k ustavi SFRJ 
ugotovil zbor narodov zvezne skupščine na seji dne 4. in 5. decembra 1972. 

Skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vpra- 
šanja predlaga vsem zborom skupščine SR Slovenije, da v skladu z določbami 
četrtega odstavka 241. člena poslovnika skupščine SR Slovenije in 58., 59., 60. 
in 61. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 26-238/72) na svojih sejah obravnavajo predlog 
odloka o soglasju k temu predlogu zbora narodov zvezne skupščine, ga sprejmejo 
in ga pošljejo zvezni skupščini. 

PREDLOG DRUŽBENEGA PLANA RAZVOJA 
SR SLOVENIJE V LETIH 1971—1975 

Ta družbeni plan predstavlja najširši družbeni dogovor delovnih ljudi, orga- 
nizacij združenega dela, interesnih in drugih samoupravnih skupnosti ter občin 
o skupni razvojni politiki in o smernicah za ukrepe pri usmerjanju družbeno- 
ekonomskega razvoja SR Slovenije v razdobju do leta 1975. 

Razvojna politika v tem planu temelji predvsem na srednjeročnih pro- 
gramih samoupravnih nosilcev, samoupravnih sporazumih in družbenih do- 
govorih ter že sprejetih ukrepih, hkrati pa upošteva širše razvojne zakonitosti 
družbe, možnosti in potrebe ter spremembe v družbenoekonomskih odnosih. 
Na teh osnovah opredeljuje plan potrebno usklajevanje družbenega razvoja 
s samoupravnimi sporazumi, družbenimi dogovori in ukrepi družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Da bi dosegli nadaljnji splošni materialni in družbeni napredek, popolnejše 
izkoriščanje razvojnih možnosti SR Slovenije ter na teh osnovah zboljšanje 
življenjskih in delovnih pogojev, bodo delovni ljudje v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela pri programiranju in uresničevanju svojega 
razvoja upoštevali smernice tega plana in se nanj opirali pri oblikovanju 
samoupravnih in družbenih dogovorov, s katerimi bodo .^usklajevali svoje 
razvojne programe ter določali ukrepe za uresničevanje medsebojnih in skupnih 
družbenih interesov. Družbeni plan je tudi osnova za ukrepe, ki jih bodo v 
okviru svojih pravic in dolžnosti zaradi izvajanja skupne razvojne politike 
sprejemali in izvajali organi družbenopolitičnih skupnosti v republiki. 
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Usmeritve tega družbenega plana so zasnovane tudi na smernicah in ukre- 
pih za urejanje enotnega tržišča in drugih skupnih razvojnih problemov, ki so 
dogovorjeni z družbenim planom Jugoslavije. 

Družbeni plan odraža značilnosti sedanjega razdobja in doseženo stopnjo 
razvitosti samoupravnega in družbenega planiranja. V procesu nadaljnjega 
razvijanja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, ekonomskega sistema 
in uresničevanja skupnih ciljev gospodarskega razvoja je zato treba računati 
z možnostjo sprememb nekaterih predvidenih rešitev in ukrepov, predvsem 
v smeri tržnega in samoupravnega razreševanja razvojnih problemov. Tudi 
potrebe po gibkem usklajevanju ekonomske politike s konkretnimi razmerami 
na jugoslovanskem in svetovnem trgu bodo terjale uveljavitev načela kontinui- 
ranega planiranja oziroma občasno dopolnjevanje usmeritev družbenega plana. 

I. SPLOŠNI POGOJI RAZVOJA 

1. POGOJI GOSPODARJENJA NA ENOTNEM TRŽIŠČU 

1. Družbeni plan opredeljuje politiko nadaljnjega družbenoekonomskega 
razvoja SR Slovenije za razdobje, ko se na podlagi ustavnih sprememb v vsej 
Jugoslaviji vršijo pomembne dopolnitve samoupravnega in političnega sistema, 
na novih osnovah vzpostavljajo razmerja med družbenopolitičnimi skupnostmi 
pri oblikovanju in izvajanju politike razvoja ter uveljavljajo spremembe v 
ekonomskem sistemu, ki temeljijo na medsebojnem usklajevanju razvojnih 
interesov republik in pokrajin. Hkrati je to razdobje, ki ga zaradi nakopičenih 
strukturnih problemov, neusklajenosti na tržišču, v potrošnji in plačilni bilanci 
ter zaradi nezadostne izgrajenosti in prilagojenosti ekonomskega sistema tržne- 
mu načinu gospodarjenja, označuje poudarjena stopnja gospodarske nestabil- 
nosti. Vse to opredeljuje ekonomskopolitično usmeritev Jugoslavije v tem 
srednjeročnem razdobju in s tem tudi osnovna izhodišča ter pogoje za obli- 
kovanje razvojne politike SR Slovenije in vseh samoupravnih nosilcev razvoja. 

2. Začetek tega petletja predstavlja po svojih pozitivnih rezultatih in 
negativnih težnjah dosedanjega razvoja v jugoslovanskem gospodarstvu zaple- 
teno izhodišče, ki ponuja tako možnosti kot tudi resne nevarnosti za realizacijo 
ciljev in nalog družbenih planov in stabilizacije. Zapletenost položaja ne 
odražajo le mnogi strukturni problemi in protislovja, temveč tudi težnje, da se 
negativna gibanja reproducirajo naprej in da se na razne načine poskušajo 
uveljaviti ozki interesi posameznih gospodarskih in drugih družbenih dejavnikov 
pri oblikovanju sistema ter nadaljevanje prakse iz obdobja inflacije. 

V pogojih inflacije se je širil obseg nepokritih investicij, ki so ob rastočih 
stroških in razprostranjenemu pričakovanju bodočega porasta cen vodili k 
slabljenju učinkovitosti vlaganj in usmeritev na visoko produktivnost dela. 
V takih razmerah, ki jih je hkrati spremljalo zmanjševanje akumulativnosti v 
jugoslovanskem gospodarstvu, so se naglo povečevale neplačane obveznosti 
gospodarstva in družbenopolitičnih skupnosti kot oblika izsiljenega kreditiranja. 
Hkrati se je nadaljeval proces pretvarjanja obratnih, emisijskih in drugih 
sredstev v investicijska, visoko ter neugodno zadolževanje v tujini ipd. 

Uveljavljanje kreditnega mehanizma poslovnih bank, liberalizacija zunanje- 
trgovinske menjave in druge' spremembe so v preteklih letih sicer vodile k 
naraščanju poslovne iniciative in k intenzivnejšemu prevzemanju meril in 
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usmeritev razvitih ekonomij. Hkrati pa je tak razvoj spremljala neobvladana 
emisija kreditov, zlasti z visoko multiplikacijo kreditnega potenciala poslovnih 
bank, dalje nekontrolirana rast zadolževanja v tujini in stalno povečevanje že 
tako visoke kreditne odvisnosti gospodarskih organizacij. Tak razvoj pa je 
spremljalo naraščanje vplivov centrov gospodarske moči v bankah, velikih 
trgovskih podjetjih in drugo, kar se je odražalo tudi v usmerjanju investicijskih 
vlaganj. 

Med strukturnimi slabostmi v razvoju gospodarstva so še zlasti izrazite tiste, 
ki so nastale zaradi pretiranega povečevanja na uvozu zasnovane in v končne 
faze proizvodnje preveč enostransko usmerjene poslovne usmeritve, ki so pre- 
segle dane deviznobilančne možnosti. 

Težnja po ekspanziji izven realnih materialnih možnosti je vodila k ne- 
varnemu razraščanju medsebojne zadolženosti, nepokritih investicij in izgub, 
splošne nelikvidnosti, neupoštevanju predpisov in normalnih poslovnih običajev 
in do drugih slabosti, ki so v svojih posledicah vplivale ne le na občutne 
deformacije v gospodarskem razvoju in poslovnih odnosih, temveč so postajale 
tudi osnovni vzrok socialnim, samoupravnim in še drugim družbenopolitičnim 
deformacij am. 

Na zmanjšanje akumulativnosti v jugoslovanskem gospodarstvu je vplivala 
tudi znatna prerazdelitev dohodka v korist osebnih prejemkov, ki so se v 
preteklih letih ne le tekoče usklajevali z rastjo življenjskih stroškov, temveč 
so bili tudi realno po zaposlenem v večini republik znatno višji od dosežene 
produktivnosti dela. Razen tega so bila zaradi inflacije v mnogih organizacijah 
nerealno vrednotena produkcijska sredstva in se je oblikovala amortizacija celo 
pod enostavno reprodukcijo. Vse bolj se je širilo ekstenzivno zaposlovanje, 
naraščala notranja režija, družbene in pogodbene obveznosti ipd. Naraščanje 
teh in drugih stroškov poslovanja je imelo tudi povraten vpliv na intenzivno 
stroškovno inflacijo in na porast cen. 

Na visoko rast osebnih prejemkov je delovalo več faktorjev, zlasti pa 
usklajevanje osebnih dohodkov na višjem nivoju, motiviranem s težnjo po 
preprečevanju fluktuacije k uspešnejšim delovnim organizacijam ali v tujino 
in počasno in nedosledno uveljavljanje družbenih dogovorov ter sporazumov o 
delitvi dohodka in osebnih dohodkov. V bistvu gre za poglabljanje neskladja 
med realnimi možnostmi, ki jih omogoča današnja stopnja gospodarske razvi- 
tosti in družbene produktivnosti, ter vse bolj izraženimi potrebami po naraščanju 
osebnih dohodkov, osebne potrošnje in zadovoljevanju raznih potreb druž- 
benega standarda, tudi pod vplivom standarda v sosednjih razvitih deželah. 

V pogojih naraščajoče konjunkture v preteklem obdobju v Jugoslaviji ni 
uspelo vzdrževati gospodarskega ravnovesja, kar se je zlasti odražalo v ne- 
obvladanih tržnih gibanjih. Cikličen razvoj gospodarstva so spremljala tudi 
protislovja in problemi usklajevanja odnosov med posameznimi področji druž- 
benega dela. Na takšne razmere so imeli vpliv tudi ostanki distributivne mi- 
selnosti in preživelih oblik administrativnega razreševanja problemov družbene 
reprodukcije, težnje k monopolizmu ter zapiranju trga in podobno. Zato ni v 
zadostni meri prišla do izraza usmeritev k učinkovitosti vlaganj v gospodarjenja 
ter usmeritev k visoki posamični in družbeni produktivnosti dela, kar vse je 
bistvena osnova dinamične rasti gospodarstva in realnega življenjskega stan- 
darda. 

Ob doseženi stopnji razvitosti Jugoslavije bi pomenil nadaljnji cikličen in 
neuravnovešen razvoj zaostajanje za možno dinamiko razvoja, omejevanje delo- 
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vanja razvitega trga in poslovnost ter krepitev metod centralističnega in admini- 
strativnega urejanja, nadaljnje poglabljanje neskladnosti med posameznimi pod- 
ročji družbenega dela, deformacije v delitvi dohodka in opadanje interesa za 
varčevanje, poglabljanje gmotnih razlik med zaposlenimi doma in v tujini in 
slabitev še drugih kvalitetnih dejavnikov razvoja, značilnih za razvito gospo- 
darstvo. Uravnovešen gospodarski razvoj, razvito tržišče in normalni poslovni 
odnosi so odločilen pogoj tudi za uspešno uveljavljanje temeljnih organizacij 
združenega dela ter za medsebojno sporazumevanje in integracijo dela ter 
sredstev na samoupravni osnovi. Sedanji gospodarski položaj in neposredne 
perspektive zato terjajo doslednost v izvajanju politike uravnovešenega in sta- 
bilnega razvoja, ki je tudi temeljni pogoj smotrne skupne politike na enotnem 
jugoslovanskem tržišču. 

3. Z družbenim planom Jugoslavije so opredeljene osnovne smernice in 
okviri ukrepov ekonomske politike za ponovno usposobitev in ohranjanje ravno- 
vesja med gospodarskimi tokovi ob sočasnem ustvarjanju možnosti za še naprej 
sorazmerno dinamičen razvoj. Na teh osnovah naj bi v naslednjih letih zagoto- 
vili skladnejša razmerja med ponudbo in popraševanjem ob počasnejši rasti 
celotne končne porabe od rasti družbenega proizvoda, občutnem zmanjšanju 
deficita plačilne bilance ter povečanju materialnih, deviznih in finančnih rezerv. 
V tej smeri bodo delovali ukrepi na ravni federacije predvsem na področju 
porabe, kreditnomonetarne politike ter zunanjetrgovinskega in deviznega si- 
stema, ki bodo podprti tudi z ustrezno politiko in ukrepi republik ter drugih 
družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti. 

4. S stabilizacijskimi ukrepi bi morali doseči bolj umirjeno rast splošne 
ravni cen, približno v mejah, ki jih dopuščajo tendence cen na razvitih tuiih 
trgih. 

Osnovna smer politike cen je njihovo oblikovanje po ponudbi in popraše- 
vanju na domačem trgu. Pri tem bodo cene proizvodov in storitev liberalizirane 
postopoma, v skladu s stanjem na trgu, učinki ukrepov za stabilizacijo in za 
usklajevanje proizvodnje in potrošnje, odpravljanjem strukturnih neskladij 
ter z liberalizacijo uvoza. 

Na področjih, kjer ni pogojev za oblikovanje cen pod vplivom ponudbe in 
popraševanja in kjer so le-te pomemben element proizvodnih in življenjskih 
stroškov, bo trajneje zadržana neposredna družbena kontrola cen ob širši upo- 
rabi ustreznih oblik družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazume- 
vanja. 

Postopoma bodo uspostavljena skladnejša razmerja med cenami prek si- 
stema in postopkov za oblikovanje ter kontrolo cen, s carinsko zaščito, politiko 
prometnih davkov ter z drugimi ukrepi ekonomske politike. Pri tem bodo 
glavna merila politike cen ustrezna paritetna razmerja s svetovnimi cenami in 
razumna stopnja zaščite, zasnovana na razvojni politiki, na razvitosti ter struk- 
turi gospodarstva, ki bodo veljala predvsem za proizvode in storitve, ki so že 
ali utegnejo postati predmet mednarodne menjave. Ta merila bodo uporabljena 
pri oblikovanju ustreznih paritetnih razmerij za proizvode in storitve po vseh 
režimih cen. Zoževanje disparitet v cenah bo doseženo tako, da bo v okviru 
predvidenega naraščanja splošne ravni cen hitreje naraščala raven cen za pro- 
izvode in storitve, ki so pod pariteto z ustreznimi svetovnimi cenami, medtem 
ko bi cene, katerih raven je nad enotno pariteto, postopoma približevali tej 
pariteti. 
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Zadržan bo režim garantiranih in minimalnih odkupnih cen za glavne kme- 
tijske pridelke ter ohranjen sedanji mehanizem zaščite pri uvozu. Cene proiz- 
vodov in storitev pod neposredno družbeno kontrolo ter zaščitne cene v kme- 
tijstvu bodo periodično usklajevane s splošnim gibanjem cen na domačem trgu. 

Zaradi zagotavljanja enotnosti trga bodo sprejeti ukrepi zoper monopol, ne- 
lojalno konkurenco in vse oblike oligopolnega dogovarjanja o cenah. Uveljav- 
ljeno bo tudi načelo kompenzacij v primerih, ko bi z xikrepi družbenopolitičnih 
skupnosti bila bistveno in trajneje prizadeta enakopravnost partnerjev na enot- 
nem trgu. 

5. Ker je kreditna monetarna politika pomemben instrument obvladovanja 
gospodarskih tokov, morajo vsakoletne projekcije monetarne politike služiti 
predvsem temu namenu. Sporazumno z republikami in pokrajinami bodo vsako 
leto posebej določeni obseg in nameni porabe sredstev iz emisije primarnega 
denarja ter njihov razpored na del, ki bo usmerjen prek Narodne banke Jugo- 
slavije, in na del, ki ga bodo usmerjale narodne banke republik in pokrajin. 
Pričakovati je, da bo glede na potrebe stabilizacijske politike pomemben del teh 
sredstev v naslednjih letih usmerjen za reeskontiranje kratkoročnih kreditov 
poslovnih bank za izvoz. S kreditno politiko se bo tudi spodbujalo gospodarstvo 
pri zagotavljanju sredstev za srednjeročno in dolgoročno kreditiranje izvoznih 
poslov. Za kreditiranje prodaje domače opreme na notranjem trgu pa bo mogoče 
poleg lastnih sredstev delovnih organizacij uporabiti tudi sredstva poštne hra- 
nilnice, s katerimi bo okrepljen kreditni potencial narodnih bank republik ter 
sredstva hranilnih vlog in druga kvalitetna sredstva poslovnih bank. 

Z reorganizacijo poslovnih bank bo okrepljen vpliv upravljalcev na kreditno 
politiko bank. Upravijalci bodo udeleženi pri dohodku teh bank ter pri razdelitvi 
dosedaj bankam pripadajočega dela kreditnih in rezervnih skladov na podlagi 
samoupravnih sporazumov o ustanovitvi bank. Sredstva bivših zveznih bank, 
pridobljena na podlagi poslovanja s sredstvi federacije, pa bodo prenesena na 
republiko in pokrajine. 

Politiko obrestnih mer bodo določale skupščine poslovnih ban£ s tem, da 
bodo limiti opredeljeni s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori. 

6. Stalno naraščajoč obseg zapadlih neplačanih obveznosti, ki so predvsem 
odraz osnovnih neskladij med oblikovanjem in porabo družbenega proizvoda ter 
posledica finančne nediscipline porabnikov družbenih sredstev, povzroča vse 
večjo nelikvidnost na celotnem jugoslovanskem tržišču. Zato sodi odpravljanje 
osnovnih vzrokov nelikvidnosti med poglavitne pogoje skladnega družbenoeko- 
nomskega razvoja in naloge politike stabilizacije. 

Poleg sprejetih ukrepov za poravnavo obveznosti družbenopolitičnih skup- 
nosti, interesnih skupnosti in ukrepov za občasno večstransko medsebojno po- 
ravnavo dolgov v gospodarstvu, bodo na odpravljanje vzrokov nelikvidnosti 
vplivale tudi nekatere že uveljavljene spremembe v gospodarskem sistemu z 
namenom, da se predvsem zaostri finančna disciplina in poveča varnost v poslo- 
vanju na trgu ter sanirajo žarišča nelikvidnosti in izgub. V zvezi s tem so po- 
membni zlasti naslednji ukrepi: 

S konkretnimi programi vseh nosilcev družbene aktivnosti bo treba zagoto- 
viti saniranje izgub, odprav nepokritih investicij in drugih neporavnanih obvez- 
nosti in v ta namen v okviru delitve dohodka zagotoviti potrebna sredstva. Bist- 
ven element teh programov mora biti tudi akcija za racionalizacijo poslovanja, 
za zmanjšanje stroškov poslovanja in za vsestransko varčevanje v organizacijah 
združenega dela, v proračunih, skladih in pri drugih nosilcih družbenih sredstev. 
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V zvezi s tem pa je hkrati treba zagotoviti učinkovito in neposredno samo- 
upravno delavsko in družbeno nadzorstvo nad vsemi oblikami potrošnje. 

Sprejeti in izpopolnjeni so že predpisi, po katerih bo tudi zaradi nelikvid- 
nosti delovne organizacije obvezno sprožen postopek sanacije. Prav tako so 
dopolnjena določila o sanaciji organizacij združenega dela, ki imajo nepokrito 
izgubo. Pri sanaciji bodo sodelovale predvsem zainteresirane delovne organiza- 
cije — upnice in banke — kreditorji, ki bodo kot sanatorji pridobile tudi neka- 
tere posebne pravice pri upravljanju delovne organizacije v postopku saniranja. 
V primeru neuspele sanacije zaradi izgube in nelikvidnosti delovne organizacije 
bo uveljavljena prisilna poravnava in tudi stečaj. 

Uveljavljeno omejevanje izplačil osebnih dohodkov za vse porabnike družbe- 
nih sredstev, dokler imajo neporavnane zapadle obveznosti, bo spodbudilo ne- 
posrednejši interes in odgovornost upravljalcev za ustreznejšo politiko zadol- 
ževanja. 

Zaradi preprečevanja enega izmed bistvenih vzrokov nelikvidnosti gospo- 
darstva, ki izvira iz prakse povečevanja poslovne dejavnosti brez ustreznega 
finančnega kritja, bodo morale delovne organizacije postopno do leta 1975 za- 
gotoviti iz lastne akumulacije ali iz dolgoročnih bančnih kreditov najmanj 
tolikšen denarni del poslovnega sklada kot znaša vrednost njihovih poprečnih 
letnih zalog. Z izvajanjem te obveznosti bodo pogojene možnosti investicijskih 
vlaganj. Uveljavljena bo tudi obveznost večjega oblikovanja sredstev rezerv iz 
tekočega dohodka. 

Delovne organizacije bodo v prihodnje ob sestavljanju periodičnih in za- 
ključnih računov dolžne korigirati vrednost zalog na njihovo tržno vrednost ter 
popraviti vrednost terjatev, ki presegajo z zakonom predpisane plačilne roke. To 
bo preprečevalo delitev dohodka in druge oblike porabe nad dejansko realizira- 
nim dohodkom. 

Omejene bodo tudi možnosti za prevzemanje novih investicijskih obveznosti 
brez poprejšnje zagotovitve sredstev za stare obveznosti ter onemogočeno novo 
zadolževanje brez dejanskega pokritja. Pri sprejemanju novih obveznosti bo 
dosledneje uveljavljen instrument bančne garancije z uvedbo akceptnega naloga 
z garancijo poslovne banke. 

Pričakovati je, da bo gospodarstvo na posameznih območjih Jugoslavije 
okrepilo intervencijsko vlogo skupnih rezerv pri sanaciji delovnih organizacij 
zaradi izgub in nelikvidnosti. 

Pomemben instrument stabilizacijske politike bo tudi sistem družbenega 
dogovarjanja, in samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka in osebnih do- 
hodkov. Ob pričakovanem doslednem izvajanju ustreznih sporazumov na celot- 
nem območju države bodo tako ustvarjeni osnovni pogoji za uskladitev gibanj 
na tržišču. 

7. V skladu s sprejetimi koncepti prehodnih in trajnejših rešitev bo na- 
daljnje razvijanje zunanjetrgovinskega in deviznega sistema popolneje usklađeno 
s potrebami vsestranskega in dinamičnega vključevanja našega gospodarstva v 
mednarodno delitev dela, vzdrževanje ravnotežja v plačilni bilanci in bistvenega 
zboljšanja razmerij menjave s posameznimi območji, predvsem z deželami v 
razvoju. V okviru take politike se bo postopoma zmanjševal deficit plačilne 
bilance, hkrati pa bodo povečane devizne rezerve. S politiko urejanja obsega 
zadolževanja v tujini tako, da do leta 1975 odplačila ne bi presegla do 20% 
deviznega priliva od izvoza blaga in storitev, bodo sporazumno med republikami 
in pokrajinama določeni vsako leto limit in kriteriji zadolževanja v cilju ohra- 
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nitve plačilnobilančne likvidnosti države. Pri tem bo treba zagotoviti tak sistem 
zadolževanja v tujini, ki bo omogočal zadolževanje le tistim organizacijam in 
skupnostim, ki so dinarsko in devizno sposobne izvrševati sprejete obveznosti. 

Gospodarske organizacije kot temeljni nosilci ekonomskih odnosov s tujino 
bodo morale skupaj s poslovnimi bankami prevzemati odgovornost za povečanje 
deviznih prilivov zaradi pokrivanja deviznih potreb gospodarstva. Organiziran 
bo medbančni devizni trg poslovnih bank, ki bo na tržni osnovi usklajeval 
interese gospodarstva ter omogočal povezovanje domačih in tujih denarnih 
tokov. 

Za uresničevanje nalog družbenega plana bo pomembno skladno delovanje 
celotnega mehanizma deviznega sistema. Poleg povečanja deviznega priliva od 
izvoza blaga in storitev bo pomembna krepitev tudi drugih vrst deviznih pri- 
livov, kot so razni devizni depoziti, razne oblike vlaganja tujega kapitala, iz- 
boljšanje udeležbe ugodnejših finančnih kreditov v strukturi naše zadolžitve ipd. 
Mehanizem deviznega sistema kot posrednik med našim gospodarstvom in tujino 
mora s svojim delovanjem omogočati in pospeševati vse večji vpliv tržnih zako- 
nitosti in produktivnosti dela, ki izhajajo iz mednarodne delitve dela. 

Osnovna smer nadaljnjega razvoja gospodarskega sistema bo postopna libe- 
ralizacija ekonomskih odnosov s tujino in doseganje pogojev za konvertibilnost 
dinarja. Postopno bodo uveljavljene spremembe v smeri zmanjšanja plačilno- 
bilančnih, kreditno-monetarnih in blagovnih omejitev. Zaščitna politika bo 
usklađena z razvojnimi smotri in nalogami, zato bo izpopolnjen mehanizem ca- 
rinske zaščite v smeri zoževanja razponov ter znižanja poprečne carinske obre- 
menitve. 

Izvoz blaga in storitev ter devizni priliv po drugih osnovah bo spodbujala 
politika stabilizacije in postopnega izenačevanja pogojev poslovanja na doma- 
čem in tujih trgih. V tej smeri bodo delovali tudi ukrepi kreditnomonetarne in 
davčne politike, mehanizem carinskih povračil in devizna stimulacija, vse dokler 
obstajajo plačilno bilančne omejitve. Povečan bo tudi devizni del amortizacije za 
panoge, ki imajo bistven pomen za razvoj vsega gospodarstva. Še nadalje bo 
pomembno spodbujanje deviznega varčevanja in deviznih nakazil zdomcev. 

Kreditno poslovanje delovnih organizacij s tujino bo temeljilo na samo- 
stojnih odločitvah v okviru njihove kreditne in devizne sposobnosti in v skladu 
s politiko zadolževanja v tujini. Izpopolnjeni bodo tudi predpisi glede dolgo- 
ročne proizvodnje in finančne kooperacije s tujimi partnerji. 

Za razvoj ekonomskih odnosov s tujino postaja pravočasna izpopolnitev 
zunanjetrgovinskega in deviznega sistema vedno bolj odločujoč dejavnik, ki bo 
bistveno vplival na delovanje celotnega gospodarskega sistema, gospodarsko 
strukturo, produktivnost dela in uveljavljanje tržnih odnosov. 

8. Politika družbenopolitičnih skupnosti na področju sistema davkov ter 
prispevkov delovnih organizacij bo težila k oblikovanju čimbolj izenačenih po- 
gojev poslovanja na enotnem jugoslovanskem trgu in k vzdrževanju stabilnosti 
tokov družbene reprodukcije. V skladu s svojo razvojno politiko bodo družbeno- 
politične skupnosti z diferenciacijo obremenitev, davčnimi olajšavami in po- 
vračili davkov spodbujale določene gospodarske usmeritve v razširjeni repro- 
dukciji, pospeševale zunanjetrgovinsko menjavo in stimulirale še druge naloge 
gospodarske in socialne politike. 

Pri razvijanju sistema davkov in prispevkov bodo republike in pokrajini 
upoštevale potrebo po nekaterih enotnih družbenoekonomskih osnovah v davčni 
politiki in davčnem sistemu in se v tem okviru zlasti dogovarjale o opredelitvi 
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davčnega zavezanca, ter glede vrst in osnov • družbenih obveznosti temeljnih 
organizacij združenega dela in občanov. Stopnja usklajenosti in dinamika uve- 
ljavljanja dogovorjenih načel bo odvisna od konkretnih pogojev in ciljev 
družbenoekonomske politike v posameznih republikah in pokrajinah. 

Spremembe v sistemu družbenih obveznosti gospodarstva bodo uveljav- 
ljene zlasti v smeri razbremenitve delovno intenzivnih organizacij združenega 
dela, odmerjanja obveznosti po poslovnem uspehu, razmejitve obveznosti med 
temeljno organizacijo združenega dela ter zaposlenimi in v smeri dejanske 
uveljavitve sistema bruto osebnih dohodkov. 

Nadaljnja izpopolnitev sistema obdavčitve občanov in usposabljanje davč- 
nih inšpekcijskih služb ter drugih nadzorstvenih organov mora zagotoviti 
uveljavljanje načel socialne politike v zvezi z zmanjševanjem socialnih razlik 
ter onemogočenje ustvarjanja dohodka brez dela, prisvajanja družbene lastnine, 
davčnih utaj in drugih nezakonitosti. 

Politika prometnih davkov bo podpirala predvsem uveljavljanje ukrepov 
za stabilizacijo in vzdrževanje ravnovesja med ponudbo in popraševanjem. 

Nadaljeval in vsebinsko izpopolnil se bo proces samoupravnega sporazume- 
vanja in družbenega dogovarjanja o financiranju interesnih skupnosti na osnovi 
programov njihove aktivnosti. Samoupravne interesne ter družbenopolitične 
skupnosti bodo usklajevale potrebe razvoja z materialnimi možnostmi temelj- 
nih organizacij združenega dela, delovnih ljudi in občanov. 

Vse oblike splošne in skupne porabe se morajo gibati v mejah razpolož- 
ljivih sredstev ob večjih izločitvah za rezerve. 

Z večjo učinkovitostjo, posodobljenjem organizacije in dela ter izboljša- 
njem kadrovske strukture upravnih organov družbenopolitičnih skupnosti in ob 
uveljavljanju samoupravnega razreševanja posameznih nalog bo zagotovljena 
počasnejša rast materialnih izdatkov proračunov od narodnega dohodka, osebni 
dohodki po zaposlenem v teh dejavnostih pa bodo usklajevani z rastjo osebnih 
dohodkov v gospodarstvu. 

Z dogovorom republik in pokrajin bosta vsako leto določena obseg in struk- 
tura dohodkov in izdatkov zveznega proračuna ter višina prispevka republik 
in pokrajin za zvezni proračun. Dopolnilna proračunska sredstva za financiranje 
nujno potrebnih služb v manj razvitih republikah in avtonomni pokrajini 
Kosovo bodo zagotovljena z enotnim odstotkom od družbenega proizvoda druž- 
benega gospodarstva. 

9. Samoupravno odločanje proizvajalcev o razširjeni reprodukciji je os- 
novna smer nadaljnjega razvoja sistema razširjene reprodukcije. Temeljne 
organizacije združenega dela bodo nosilci sredstev razširjene reprodukcije in 
bodo za uresničevanje skupnih razvojnih potreb na podlagi samoupravnih spo- 
razumov združevale sredstva za skupna vlaganja. Pri uresničevanju širših raz- 
vojnih interesov pa se bodo vse bolj uveljavljali tudi družbeni dogovori med 
delovnimi organizacijami, združenji, interesnimi skupnostmi. ter družbenopoli- 
tičnimi skupnostmi. V teh smereh se bo razvijal tudi finančni instrumentarij, 
ki naj bi spodbujal interes za združevanje sredstev in skupna vlaganja. 

Pomemben kvaliteten element v razvoju sistema razširjene reprodukcije 
bo povečevanje lastnega financiranja gospodarstva in sorazmerno zmanjšanje 
sedaj prevladujočih kreditnih razmerij v gospodarstvu ter povečanje dolgo- 
ročnih virov v strukturi sredstev delovnih organizacij. To bo postopoma dose- 
ženo s politiko zmanjševanja družbenih obveznosti, ki jo nakazujejo plani po- 
sameznih družbenopolitičnih skupnosti, ter s predvidenimi sistemskimi ukrepi 
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in družbenimi dogovori, ki bodo vplivali na skladnejšo delitev dohodka in 
smotrnejšo politiko zagotavljanja sredstev za financiranje povečane poslovne 
dejavnosti delovnih organizacij. Pomemben premik v nakazani smeri bodo 
omogočili tudi spremenjen družbenoekonomski položaj poslovnih bank in druž- 
benoekonomski položaj poslovnih bank in drugih finančnih ustanov, skupna 
vlaganja na dolgoročnejši osnovi ter razvijanje trga finančnih sredstev obveznic 
in drugih vrednostnih papirjev, s katerimi bi pritegnili prosta sredstva gospo- 
darstva in občanov. 

V skladu s sprejetimi načeli bo bistveno spremenjena usmerjevalna vloga 
družbenopolitičnih skupnosti na področju sistema razširjene reprodukcije. Pre- 
vladovale bodo oblike posrednega usmerjanja, kot so spodbujanje prelivanja 
sredstev na določena razvojna področja ter zagotavljanje ustreznih preferencial- 
nih pogojev gospodarjenja. 

Na podlagi določil družbenega plana Jugoslavije bo federacija še naprej 
urejala in zagotavljala kreditiranje hitrejšega razvoja manj razvitih republik 
in avtonomne pokrajine Kosovo ter sporazumno z republikami usmerjala poso- 
jila Mednarodne banke. Posredno pa bo vplivala na proces razširjene reproduk- 
cije s sistemskimi rešitvami na področju monetarnega sistema in emisije de- 
narja in na področju zunanjetrgovinskega in deviznega sistema, nadalje z 
družbeno kontrolo cen in politiko rezerv. Spodbujala bo medrepubliške dogo- 
vore za skladno razreševanje nekaterih razvojnih vprašanj, zlasti na področju 
energetike, prometa, proizvodnje surovin in kmetijstva. 

Republike, avtonomni pokrajini in občine bodo usmerjale proces razširjene 
reprodukcije v gospodarstvu in drugih družbenih dejavnostih s selektivno kre- 
ditno politiko, politiko cen iz svoje pristojnosti, s politiko davkov in prispevkov, 
s sistemom kompenzacij, z namenskim usmerjanjem dela proračunskih sredstev 
ter s spodbujanjem prelivanja investicijskih sredstev na posamezna razvojna 
področja in območja. V pristojnosti republik je tudi razpisovanje obveznih in 
neobveznih posojil. Usmerjevalna vloga republik bo okrepljena zlasti pri usmer- 
janju razvoja infrastrukture. 

2. OSNOVE ZA OPREDELITEV POLITIKE GOSPODARSKEGA 
RAZVOJA V SR SLOVENIJI 

1. V prihodnjem razdobju vstopa Slovenija v razvojno fazo, ko postajajo 
možnosti za dinamičen družbenoekonomski razvoj vsebolj pogojene s faktorji, 
značilnimi za gospodarsko razvitejše dežele. Med te zlasti spadajo: strokovni 
kadri in raziskovalna dejavnost, ki so osnovni nosilci tehničnega in družbeno- 
ekonomskega progresa, nadalje optimalna uporaba, prestrukturiranje in ne- 
nehna modernizacija produkcijskih sredstev ter ostalega družbenega bogastva v 
skladu s tokovi v svetu, intenzivno vključevanje v mednarodno tržišče, obliko- 
vanje učinkovitih institucionalnih in organizacijskih elementov v sistemu in 
podobno. Analize gospodarskega razvoja v svetu kažejo, da ti kvalitetni faktorji 
odločilno prispevajo k povečanju družbene produktivnosti dela. 

Glede navedenih osnovnih dejavnikov tehničnega in ekonomskega na- 
predka SR Slovenija precej zaostaja za industrijsko razvitimi državami. Hkrati 
pa je v tisti razvojni fazi, ko je tudi pomanjkanje sredstev še vedno bistveni 
omejitveni faktor razvoja. 

Pomemben dejavnik razvoja je tudi aktiviranje še razpoložljivih prirodnih 
virov in prednosti, ki jih nudi geopolitični položaj SR Slovenije. 
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Dolgoročne usmeritve glede posameznih razvojnih dejavnikov so oprede- 
ljene z resolucijo o dolgoročnem razvoju SR Slovenije. Glavna naloga srednje- 
ročne razvojne politike je torej, da pospešuje in omogoči povečan vpliv pred- 
vsem tistih razvojnih dejavnikov, ki opredeljujejo razvojne možnosti SR • Slo- 
venije v naslednjih letih ter hkrati za daljše razdobje zagotavljajo kontinuiteto 
dinamične gospodarske rasti. V tem sklopu sodi med prvenstvene naloge 
družbenega plana tudi oblikovanje optimalnih razmerij v delitvi in porabi 
sredstev celotne družbene reprodukcije. To velja zlasti za razmerja med tekočo 
porabo in razširjeno reprodukcijo, politiko osebnih dohodkov in življenjskega 
standarda ter politiko zagotavljanja ustreznega razvoja posameznih družbenih 
dejavnosti oziroma oblik skupne porabe, ki imajo širši razvojni pomen. 

2. Med strateške elemente razvojne politike sodi razvijanje ustreznih ma- 
terialnih in samoupravnih ter organizacijskih pogojev, ob katerih bo močneje 
prišel do izraza faktor dela in znanja. V prihodnjem razvoju bodo odločujoči 
produktivnost, ustvarjalnost in strokovna usposobljenost delavcev, krepitev nji- 
hovega deleža v strukturi zaposlenih ter zagotavljanje sodobnih sredstev in po- 
gojev, v katerih se delovni ljudje usposabljajo in vključujejo v aktivno delo. 
Na to mora biti usmerjana politika delitve družbenega proizvoda in še zlasti 
politika notranje delitve dohodka v delovnih organizacijah. Takšno usmeritev 
narekujejo ne le dosežena stopnja gospodarske razvitosti in razvoj socialističnega 
samoupravnega sistema, temveč tudi nekateri specifični pogoji nadaljnjega 
razvoja SR Slovenije. 

V pogojih odprtega gospodarstva je SR Slovenija zćlo izpostavljena vplivom 
razvitih dežel s sorazmerno višjim življenjskim standardom. Tb se je med 
drugim odrazilo v precejšnji migraciji kvalificiranih delavcev in strokovnjakov, 
ki izgublja značaj začasne zaposlitve v tujini. Odhajanje teh kadrov je bilo v 
zadnjih petih letih večje kot je znašal prirastek zaposlenih strokovnih kadrov 
doma, kar pomeni nenadomestljivo izgubo najpomembnejšega dejavnika raz- 
voja, pa tudi sredstev, ki jih je družbena skupnost vložila v izobraževanje. 

Pomanjkanje delovnih moči postaja v SR Sloveniji vse bolj omejitveni 
faktor razvoja. V tem petletnem razdobju bi dotekanje strokovno usposobljenih 
delavcev omogočalo rast zaposlitve le za okoli 1,5 '%> letno. Priliv celotne gene- 
racije mladine, ki vključuje tudi izrazitejši transfer iz kmetijstva, bi sicer omo- 
gočal do 1,9 °/o rasti zaposlitve, vendar je to že zgornja meja, ki jo bodo proti 
koncu petletnega razdobja sploh dopuščali razpoložljivi demografski viri v 
SR Sloveniji. V primerjavi s prejšnjimi razdobji pomeni to precejšnjo spre- 
membo v trendih, saj se je v petnajstletnem poprečju zaposlenost prebivalstva 
povečevala letno za okoli 2,6 %. Pri tem je bil razvoj slovenskega gospodarstva 
že v preteklosti pogojen z razmeroma obsežnim zaposlovanjem delavcev iz 
drugih republik. V prihodnje pa bodo tudi možnosti zaposlovanja iz teh ob- 
močij vse bolj omejene zaradi hitrega gospodarskega razvoja republik in še 
vedno prisotnih trendov zaposlovanja v tujini. 

Nakazani položaj narekuje na področju politike osebnih dohodkov usme- 
ritev, ki naj v skladu z rastjo produktivnosti omogoči njihovo hitrejše približe- 
vanje dohodkom v konkurenčnih ekonomijah in spodbuden sistem delitve oseb- 
nih dohodkov v delovnih organizacijah, zasnovan na dejanskih proizvodnih, 
kreativnih in poslovnih rezultatih. To pa je hkrati pogojeno z razvitimi samo- 
upravnimi odnosi, organizacijo dela in socialno varnostjo delovnih ljudi. V na- 
rodnogospodarskem merilu bi ob takšni usmeritvi morali imeti v globalu uskla- 
đeno rast realnih dohodkov z rastjo produktivnosti. 
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Na področju proizvodne politike in investicij je nujno intenzivno nadalje- 
vati z modernizacijo produkcijskih sredstev, tehnologije in organizacije. Po- 
trebna je usmeritev na znatno višjo tehnično opremljenost delovnih mest, ki bi 
omogočala večjo produktivnost in dohodek na delavca, spodbujala strokovno 
izobraževanje ter tako vplivala na zajezitev odhajanja kadrov v tujino. To pa 
je hkrati pogojeno s sorazmerno večjimi vlaganji po delovnem mestu in večjimi 
vlaganji v kadre in izobraževanje ter raziskovalno delo. V narodnogospodarskem 
merilu bi s tako usmeritvijo morali v naslednjih letih doseči visok, 75- in 
večodstotni delež produktivnosti pri naraščanju družbenega proizvoda, kot ga 
imajo industrijsko razvite dežele.. 

3. Delež celotnih bruto gospodarskih investicij v družbenem proizvodu se 
je v preteklem petletju občutno zmanjšal nasproti razdobju pred reformo leta 
1965. Prav tako se je občutno zmanjšal delež vlaganj na področju družbenih 
služb. Značilna je tudi cikličnost gibanj investicij ter občasno močno poslab- 
šanje razmerij med vlaganji v osnovna sredstva in zaloge. Vse to ni ostalo brez 
posledic na dinamiko družbenoekonomskega razvoja kljub zboljšanju učinko- 
vitosti gospodarjenja. V zadnjih letih se je delež gospodarskih investicij sicer 
ponovno povečal, vendar pa gre pri tem v veliki meri za prehoden pojav, zna- 
čilen za gospodarska gibanja v pogojih kreditne ekspanzije in splošne inflacije. 

    Delež v °/o DP 
1961—1965 1967—1968 1969—1970 1971 

Materialne naložbe 
v družbenem in zasebnem 
sektorju gospodarstva 28,0 19,8 26,4 24 9 
V tem: 
vlaganja v osnovna sredstva 17,6 15,6 17,8 16,0 
vlaganja v zaloge1 10,4 4,2 8,6 8^9 

i Brez zasebnega sektorja. 

Za opredelitev politike razširjene reprodukcije v prihodnjem razdobju 
dajejo določeno orientacijo tudi primerjave z industrijsko razvitimi deželami. 
V teh gospodarstvih je značilna tendenca postopnega povečevanja deleža inve- 
sticijskih vlaganj, ki je nujna posledica vse intenzivnejših procesov prestruktu- 
riranja in naglega tehnološkega napredka. V nekaterih evropskih razvitih deže- 
lah je delež vlaganj v osnovna sredstva dosegel in tudi že presegel ustrezna 
razmerja v SR Sloveniji. Ob tem pa so v teh deželah investicije na prebivalca 
v absolutnih merilih znatno višje, kar še stopnjuje razkorak glede možnosti 
vključevanja v tehnološko revolucijo. 

Da bi se gospodarstvo SR Slovenije dinamičneje vključevalo v razvojne 
procese v svetu, bo torej nujno v prihodnjem razdobju pospešiti tokove raz- 
širjene reprodukcije, povečati udeležbo vlaganj v strukturi končne porabe ter 
izboljšati njihovo strukturo. Na gospodarskem področju je nujno in v okviru 
realnih možnosti, da v vsem petletju zadržimo že doseženo udeležbo investi- 
cijskih naložb iz leta 1971. To bi pomenilo ob večjih vlaganjih v osnovna 
sredstva že zadovoljiv premik v strukturi potrošnje nasproti poprečju, doseže- 
nem v razdobju predhodnega družbenega plana. Takšna politika razširjene 
reprodukcije je toliko bolj potrebna, ker bo v tem razdobju nujno občutneje 
povečati dolgoročna vlaganja, zlasti v infrastrukturo, kar bo prehodno vplivalo 
na določeno poslabšanje globalnega kapitalnega koeficienta. 
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4. Položaj in perspektive glede navedenih razvojnih dejavnikov kažejo 
na nujnost sprememb v politiki oblikovanja ustreznih materialnih pogojev. Če- 
prav bodo z znižanjem družbenih obveznosti in krepitvijo akumulacijske spo- 
sobnosti gospodarstva povečane materialne osnove reprodukcije gospodarstva, 
nakazanega spleta pomembnih in medsebojno pogojenih razvojnih zahtev ne 
bo mogoče razreševati le v okviru primarne delitve družbenega proizvoda, to 
je le z do sedaj prevladujočimi viri financiranja družbenih potreb, zlasti na 
področju razširjene reprodukcije. 

Usmeritev na intenziviranje razširjene reprodukcije ter zagotavljanje 
ustreznih širših pogojev družbene reprodukcije, ob hkratnem razvijanju pogo- 
jev za hitro rast dohodkov aktivnega prebivalstva, nujno predpostavlja, poleg 
združevanja sredstev in skupnih vlaganj za posamezne namene v SR Sloveniji 
in drugih republikah, vse večjo pritegnitev dodatnih, predvsem domačih virov 
sredstev, s katerimi bi dopolnjevali sredstva za razširjeno reprodukcijo iz pri- 
marne delitve. Takšne možnosti se ob doseženi in predvideni višji stopnji 
gospodarske razvitosti vse bolj odpirajo, zlasti če bo v prihodnjem razdobju 
dosežena zadovoljiva stopnja gospodarske stabilnosti. V prvi vrsti prihaja v 
poštev širša pritegnitev sredstev denarnega varčevanja prebivalstva, ki bo po 
ocenah hitreje naraščalo od prejemkov prebivalstva. V razmerah nestabilnosti, 
v katerih prevladuje nagnjenost k potrošnji, se niso mogle uveljaviti nove 
institucionalne oblike za usmerjanje prostih sredstev prebivalstva v produktivne 
naložbe in je zato ostal doslej ta pomemben potencialni vir sredstev za raz- 
širjeno reprodukcijo v precejšnji meri neizkoriščen. 

Širše možnosti za pritegnitev dodatnih sredstev se odpirajo tudi na tržišču 
kapitala v tujini. Na tem področju ima gospodarstvo SR Slovenije glede na do- 
seženo stopnjo razvitosti ter vse intenzivnejše poslovne stike s tujino določene 
ugodne pogoje in možnosti. Ob pričakovani nadaljnji ekspanziji izvoza na kon- 
vertibilna območja ter ob poglabljanju gospodarskih odnosov s socialističnimi 
deželami in deželami v razvoju je možno računati s povečano devizno-plačilno 
sposobnostjo kot osnovo za pritegnitev teh sredstev. Precej širše perspektive 
se odpirajo zlasti z intenzivnejšo usmeritvijo na skupna vlaganja, ki omogočajo 
večjo trajnost naložb ter hitrejše vključevanje gospodarstva v tehnološki razvoj 
in tržišča v tujini. S tem se povečujejo tudi možnosti za vlaganja v kapitalno 
intenzivne dejavnosti, ki jih zaradi pomanjkanja sredstev slovensko gospo- 
darstvo le s težavo premore. 

5. Z nakazano smerjo razreševanja navedenih strukturnih problemov raz- 
voja so v veliki meri pogojena predvidena dinamika in kvalitetni procesi v 
družbenoekonomskem razvoju. Zato je uvrščena med vsebinska izhodišča za 
opredelitev družbenega plana SR Slovenije za to srednjeročno razdobje. 

II. OSNOVE DRUŽBENOEKONOMSKE RAZVOJNE POLITIKE 
SR SLOVENIJE 

1. TEMELJNI RAZVOJNI CILJI 

S tem planom so določeni temeljni cilji, smeri in naloge razvojne politike, 
ki jih bo ob upoštevanju predvidenih potreb in možnosti razvoja ter programov 
samoupravnih nosilcev v razdobju do leta 1975 treba izvajati v težnji, da se 
zagotovijo pogoji za optimalen, vsestranski, dinamičen in skladen družbeno- 
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ekonomski razvoj v SR Sloveniji. S planom so podrobneje opredeljene tudi 
osnovne naloge iz resolucije o dolgoročnem razvoju, ki jih bo treba izvajati že 
v tem razdobju. 

Skupna politika družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije je že oprede- 
ljena z družbenim planom SFR Jugoslavije za dobo od leta 1971 do 1975, ki 
med temeljnimi cilji določa predvsem: 

— nadaljnjo graditev samoupravnih socialističnih družbenoekonomskih od- 
nosov v skladu z ustavnimi dopolnili. V naslednjih letih bo težišče na samo- 
upravnem organiziranju delavcev v temeljnih enotah združenega dela kot 
osnove sistema neposrednega odločanja delovnih ljudi, združevanja dela in 
družbenih sredstev, reforme sistema razširjene reprodukcije in vpliva delovnih 
ljudi na vseh ravneh združevanja in kroženja družbenih sredstev. Različne 
oblike povezovanja temeljnih organizacij združenega dela, samoupravno spo- 
razumevanje in družbeno dogovarjanje bodo tako vsebolj postale temeljna 
oblika usklajevanja in način uresničevanja skupnih smotrov razvoja. Uveljav- 
ljanje teh in drugih elementov samoupravnega sistema bo pomemben dejavnik 
tudi za uresničevanje tega družbenega plana; 

— vzpostavitev in ohranitev potrebne stabilnosti tokov družbene repro- 
dukcije, ki predpostavlja zlasti uskladitev gibanja potrošnje z razpoložljivimi 
sredstvi in doseganje umirjenejših gibanj življenjskih stroškov in cen na no- 
tranjem trgu, sistematično uveljavljanje ukrepov za odpravo nelikvidnosti ter 
inflacijskih tendenc na enotnem jugoslovanskem tržišču ob hkratnem doseganju 
dinamične gospodarske rasti. Takšen stabilen razvoj pa je odločilno pogojen 
tudi s hitrim povečanjem obsega ter zboljšanjem razmerij v menjavi s tujino 
ter z zmanjševanjem primanjkljaja v plačilni bilanci; 

— skupni cilji politike družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije obsegajo 
še stabilen porast življenjskega standarda prebivalstva in izvajanje programov 
socialne politike, ustrezno povečanje zaposlenosti, hitrejši razvoj ekonomsko 
nezadostno razvitih, republik in avtonomne pokrajine Kosovo in krepitev 
obrambne sposobnosti Jugoslavije. 

Tako opredeljeni skupni cilji in osnove politike razvoja predstavljajo se- 
stavni del tega družbenega plana, ki upoštevajoč posebne pogoje razvoja v SR 
Sloveniji določa naslednje temeljne cilje in strategijo razvojne politike v pri- 
hodnjih letih: 

— dinamično gospodarsko rast ob pospeševanju vseh tistih razvojnih de- 
javnikov, ki omogočajo visoko udeležbo produktivnosti dela v naraščanju druž- 
benega proizvoda; 

— zagotovitev potrebnih materialnih in organizacijskih pogojev za bistveno 
izboljšanje strokovne usposobljenosti mladih generacij in kvalifikacijske struk- 
ture že zaposlenih ter za povečanje vloge raziskav v razvojnih in poslovnih 
odločitvah; 

— vzporedno s stabiliziranjem gospodarskih tokov vzpostaviti skladna 
razmerja med gibanjem realnih osebnih dohodkov in rastjo produktivnosti dela 
ter uveljaviti aktivnejšo politiko osebnih dohodkov v notranji delitvi dohodka 
delovnih organizacij na temelju ustreznih proizvodnih, poslovnih in kreativnih 
rezultatov; 

— povečanje deleža investicijskih vlaganj v strukturi končne porabe na- 
sproti preteklemu petletju na podlagi krepitve reprodukcijske sposobnosti go- 
spodarstva in širše pritegnitve drugih možnih virov sredstev za razširjeno 
reprodukcijo; 
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— povečanje vlaganj za razvoj infrastrukture, zlasti na področju energetike 
in prometa; 

— zagotovitev stabilnejših in trajnejših izvorov surovin ter oskrbe z repro- 
dukcijskim materialom, zlasti z združevanjem sredstev in s skupnimi vlaganji 
ter drugimi oblikami dolgoročnega poslovnega povezovanja na območju Jugo- 
slavije in v deželah v razvoju; 

' — intenzivno vključevanje v mednarodno tržišče, zboljšanje regionalne 
strukture menjave in razmerij med prilivom in odlivom tujih plačilnih sredstev; 

— pospešitev razvoja in hitrejše integriranje manj razvitih območij v slo- 
venski gospodarski prostor; 

— intenzivna družbena akcija za razreševanje ekonomskih in s tem pove- 
zanih socialnih problemov v zasebnem kmetijstvu; 

—■ hitrejše urejanje problemov na posameznih področjih socialne politike, 
zlasti na področju socialnega varstva ter v pokojninskem zavarovanju, ki mora 
uveljaviti pravice iz minulega dela. 

Temeljni cilji in strategija politike razvoja SR Slovenije so za posamezna 
pomembnejša področja družbenega razvoja v tem planu podrobneje opredeljeni. 
V zvezi s tem so podane tudi ustrezne številčne ocene rezultatov, ki naj bi jih 
dosegli na posameznih področjih. Ti podatki imajo indikativen značaj. Skupaj 
s celotno dokumentacijo družbenega plana predstavljajo zato le okvirno osnovo 
za opredelitev ukrepov tekoče politike ter podrobnejšo ponazoritev prizadevanj 
samoupravnih nosilcev, s katerimi je pogojena uresničitev načrtovane politike 
razvoja. 

V ospredju družbenih prizadevanj v naslednjih letih bo vzpostavljanje 
potrebne stabilnosti tokov družbene reprodukcije. V zvezi s tem je treba raču- 
nati tudi z možnostjo, da zaradi nepredvidenih problemov pri izvajanju pro- 
grama stabilizacije jugoslovanskega gospodarstva ne bo mogoče z ustrezno dina- 
miko ustvarjati vseh potrebnih materialnih pogojev na posameznih področjih. 
Zato bi se uresničitev posameznih nalog utegnila pomakniti v leto 1976. 

2. GLOBALNI KAZALCI PROJEKCIJE RAZVOJA 

1. Ocene možnosti gospodarskega razvoja SR Slovenije v razdobju 1971 do 
1975 kažejo, da obstajajo ustrezni materialni in splošni pogoji za okoli 7'%> 
poprečno letno stopnjo rasti realnega družbenega proizvoda. Predvidevanje 
upošteva doseženo, stopnjo razvitosti in naravne pogoje, razpoložljive zmoglji- 
vosti in realne možnosti za njihovo povečanje, dosežke in tendence v tržni 
usmerjenosti in organiziranosti gospodarstva; izhaja iz nakazanih pogojev 
gospodarjenja na enotnem trgu ter uresničevanja predvidene politike delitve 
in pospeševanja razvojnih dejavnikov. 2e dosežena stopnja in možnosti za na- 
daljnje povečanje učinkovitosti, poslovanja omogočajo tudi nekoliko hitrejšo 
gospodarsko rast od predvidene. Vendar pa je v tem srednjeročnem razdobju 
potrebno računati z možnostjo določenih konjunkturnih nihanj na jugoslovan- 
skem in na zunanjih trgih, kar je tudi v preteklosti pogosto onemogočalo polno 
izrabo gospodarskih potencialov. 

Povezano s problemi prilagajanja gospodarstva novim pogojem poslovanja, 
uveljavljenimi z valutno reformo in programom stabilizacije, pričakujemo v 
letih 1972 in 1973 nekoliko počasnejšo gospodarsko rast in postopno povečanje 
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dinamike ob koncu planskega razdobja. V celem razdobju pa bi se realni 
družbeni proizvod predvidoma povečal za okoli 41 % nasproti letu 1970. 

Stopnja rasti 
realna nominalna 

1961—1965 8,2 20,7 
1966—1970 7,3 16,3 
1971—1975 7,1 16,4 
V tem: 1973—1975 6,7 12,0 

Rast nominalnega družbenega proizvoda bo v celotnem razdobju poprečno 
za okoli 8,7 poena višja od pričakovane letne rasti družbenega proizvoda po 
stalnih cenah. To predvidevanje upošteva premike v cenah v letu 1971 ter 
dogovorjeno politiko, da bo v naslednjih letih uspelo zadržati gibanje splošne 
ravni cen v Jugoslaviji v glavnem v mejah pričakovane rasti cen v državah 
z razvitim trgom — naših najvažnejših zunanjetrgovinskih partnerjev. 

2. V letu 1975 bi ob sedanjih cenah dosegli okoli 20 100 din družbenega 
proizvoda na prebivalca. Ob takšnem povečanju družbenega proizvoda bo SR 
Slovenija dosegla stopnjo gospodarske razvitosti, ki jo imajo sedaj nekatere 
srednje razvite evropske dežele. 

Višja raven gospodarske razvitosti SR Slovenije bo omogočila širše materi- 
alne okvire za povečevanje življenjskega standarda ter reševanje nekaterih 
socialnoekonomskih problemov, nakopičenih v dosedanjem razvoju. Hkrati pa 
bo prehajanje na višjo raven razvitosti terjalo intenzivne kvalitetne spremembe 
v gospodarstvu in tudi strukturne premike. 

Sekundarni sektor, zlasti razvoj industrije, bo še naprej imel odločilno 
vlogo pri povečevanju družbenega proizvoda. V osnovni strukturi gospodarstva 
se bo še nadalje zmanjševala udeležba primarnega sektorja in postopno poveče- 
vala udeležba terciarnega sektorja. Delež družbenega sektorja gospodarstva v 
celotnem družbenem proizvodu bo v letu 1975 znašal okoli 89,8 '/o nasproti 
88,8% v letu 1970. 

Na podlagi predvidene rasti" družbenega proizvoda in pričakovanih spre- 
memb v strukturi investicijskih naložb bo dinamika rasti po osnovnih gospodar- 
skih sektorjih predvidoma naslednja: 

Struktura Realne stopnje rasti 
~~iSS w 1971-1975 

Primarni sektor 16,8 11,0 8,9 2,6 
Sekundarni sektor 57,9 55,8 56,7 7,5 
Terciarni sektor 25,3 33,2 34,4 7,9 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 7,1 
V tem: 
— družbeni sektor 87,4 88,8 89,5 7,4 
— zasebni sektor 12,6 11,2 10,5 5,1 

3. Tudi v strukturi končne porabe bo prišlo do določenih premikov, pove- 
zanih z izvajanjem predvidene razvoje politike in stabiliziranjem trga. Delež 
prejemkov prebivalstva v družbenem proizvodu bo ostal v glavnem nespreme- 



458 Priloge 

njen, udeležba osebne potrošnje pa se bo postopoma nekoliko zmanjševala ob 
večjih izdatkih za družbeni standard in ob večjem deležu varčevanja v nasled- 
njih letih ter prelivanju teh sredstev v razširjeno reprodukcijo. Odstotek sred- 
stev za skupno porabo in družbeni standard bo povečan. Prav tako se bo povečal 
delež celotnih vlaganj v osnovna sredstva. Naslednja tabela prikazuje spre- 
membe po posameznih kategorijah porabe: 

1967—1968 1969—1970 1971—1975 

Družbeni proizvod 100,0 100,0 100 0 
Osebna potrošnja 53,4 50,6 47^2 
Vlaganja v gospodarstvo 
— v osnovna sredstva 15,6 17,8 18 5 
— zaloge 4,2 
Vlaganja v družbeni standard 
in drugo 5,8 5,9 
Materialni izdatki 
skupne in splošne porabe 8,6 8,4 8 9 
Financiranje federacije 10,4 8,3 s'4 
Prispevki in obvezna 
posojila za druge SR1 1,2 0 9 2 4 
Drugo2 0,8 0,5 3,5 

8,6 6,5 

7,6 

. . * Prlspevl? ,?a obnovo Skopja, Bosanske Krajine, prispevki iz OD po mestu stalnega bivališča in v letih 1971—1975 še posojila za manj razvite republike. 
- Finančna prelivanja v odnosih s tujino in republikami, nerazporejena sredstva, računska 

odstopanja in drugo. 

4. Kolikor se bodo uresničila predvidevanja tega plana o povečani vlogi 
kvalitetnih dejavnikov rasti ter se bo uspešno izvajal koncept razvojne politike, 
bo v SR Sloveniji mogoče v letih 1971—1975 doseči podobne dinamične značil- 
nosti družbenega in ekonomskega razvoja, kot se z družbenim planom Jugo- 
slavije predvidevajo v merilu države. To nakazujejo sledeči primerjalni podatki: 

— Stopnje rasti 
— v stalnih cenah 

SFRJ SRS 

7,5 7,1 

3,0 2,9 
5,0 4,6 

5,0 3,2 

8,0 9,5 
6,5 5,1 

12,0 13—15 

Družbeni proizvod 
Zaposlenost v družbenem 
sektorju 
Produktivnost dela 
Realni osebni dohodki na 
zaposlenega 
Gospodarske naložbe 
v osnovna sredstva 
Osebna potrošnja 
Izvoz blaga in storitev 

3. POLOŽAJ GOSPODARSTVA V DELITVI DOHODKA 

Z izvajanjem družbenih planov v preteklem petletju je bila le delno ures- 
ničena usmeritev družbenoekonomske reforme na povečanje udeležbe gospo- 
darskih organizacij v delitvi družbenega proizvoda. To in pa neizgrajenost 
sistema razširjene reprodukcije je vplivalo na prepočasno izboljšanje strukture 
sredstev gospodarstva ter ni omogočalo bistvenega izboljšanja deleža samo- 
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financiranja razvoja delovnih organizacij. Takšen položaj je oviral hitrejše na- 
predovanje pri razvijanju samoupravnega sistema, hkrati pa je bil eden od 
pomembnih vzrokov nestabilnih gibanj v preteklih letih in nezadostne konku- 
renčne sposobnosti gospodarstva v gospodarskih odnosih s tujino. 

Analize nakazujejo, da se bo v prihodnjih letih ob predvideni politiki 
delitve sredstev družbene reprodukcije v merilu federacije in v republiki ter 
s predvidenimi spremembami sistema družbenih obveznosti in sistema finan- 
ciranja splošne in skupne porabe izboljšal položaj in bistveno povečal vpliv 
organizacij združenega dela na delitev dohodka. Predvsem se bo z uveljavlja- 
njem ustavnih dopolnil bistveno spremenil značaj družbenih obveznosti. Dočim 
so se sredstva v letu 1970 za velik del skupne in splošne porabe, za sklad za 
kreditiranje gospodarskega razvoja manj razvitih republik in avtonomne po- 
krajine Kosovo, za sklade skupnih rezerv in za del izvenproračunske bilance 
federacije zagotavljala na podlagi zakonskih obveznosti gospodarstva, se je 
hkrati z znižanji nekaterih zakonskih obveznosti pričel v letih 1971 in 1972 
proces preoblikovanja posameznih dajatev v obvezna posojila, nadalje del 
dajatev v samoupravno dogovorjene obveznosti organizacij združenega dela, 
del dajatev pa bo v prihodnje nadomeščen s samoupravno dogovorjenimi pri- 
spevki iz bruto osebnega dohodka delovnih ljudi. S tem bo uresničeno ustavno 
načelo, da delavci samoupravno določajo prispevke iz dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in iz svojih dohodkov za zadovoljitev svojih potreb v 
samoupravnih interesnih skupnostih in prispevajo sredstva za splošno porabo. 

Ocena bilance delitve bruto dohodka družbenega sektorja gospodarstva 
kaže, da se bo ne glede na premike v delitvi, povezave s spremembo sistema 
in značaja družbenih dajatev, z znižanjem družbenih obveznosti iz dohodka 
gospodarskih organizacij povečal delež bruto dohodka, ki ostaja v gospodarstvu, 
za okoli 5°/o poenov v letu 1975 nasproti deležu sredstev v letu 1970. Efektivni 
delež sredstev gospodarstva, ki vključuje tudi prelivanja na podlagi obveznih 
posojil in raznih oblik gospodarskih intervencij družbenopolitičnih skupnosti, 
pa bi se predvidoma povečal za okoli 7% poenov. 

Struktura v °/o 
1970 1971 1975 

stari novi 
sistem sistem1 

Bruto dohodek 
(Dohodek in amortizacija) 100,0 
Zakonske obveznosti 23,6 
Samoupravno dogovorjene 
obveznosti — 
Delež gospodarstva 76,4 
V tem: 
— odstopljen del 

stanovanjskega prispevka 0,7 
— pogodbene obveznosti 6,9 
— osebni dohodki 37,3 
— amortizacija in skladi 31,5 

v tem: 
obvezna posojila — saldo 2,2 

100,0 100,0 100,0 
19,2 3,8 3,5 

— 5,4 5,1 
80,8 90,8 91,4 

0,6 0,6 1,1 
6,9 7,3 

37.1 47,1 47,1 
36.2 36,2 35,9 

2,8 2,8 2,2 

1 Za leto 1971 so upoštevane stopnje obremenitev z družbenimi obveznostmi kot so bile 
uveljavljene v letu 1972. 
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Položaj gospodarstva v delitvi prav gotovo ne bo odvisen le od predvi- 
denega obsega dajatev za financiranje drugih področij družbene reprodukcije. 
Izreden pomen bodo imeli kvalitetni procesi znotraj samega gospodarstva. 
V tem okviru bo zlasti pomembna uspešna realizacija ekspanzivnih poslovnih 
konceptov organizacij združenega dela, zasnovanih na možnostih domačega in 
tujega tržišča, intenzivnejši porabi razpoložljivih domačih in tujih virov ter 
tehnoloških dosežkov in seveda razviti samoupravni odnosi, sodobna organizacija 
dela ter smotrna politika notranje delitve dohodka v delovnih organizacijah, ki 
nenehno upošteva razvojne potrebe in spodbuja interes ter iniciativo delovnih 
ljudi za izboljšanje poslovnih rezultatov. 

4. OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA RAZŠIRJENO REPRODUKCIJO 

1. Oblikovanje potrebnega obsega in ustrezne strukture sredstev za raz- 
širjeno reprodukcijo sodi med temeljne pogoje za uresničitev predvidene raz- 
vojne politike. Zato bodo v skladu z izhodišči in cilji razvojne politike glede 
zagotavljanja ustreznih virov sredstev v prihodnjem razdobju uresničevane 
naslednje usmeritve: 

doseči stabilnost razmerij v globalni delitvi dohodka gospodarstva in 
v tem okviru oblikovanja sredstev za enostavno in razširjeno reprodukcijo v 
obsegu z ekonomsko amortizacijo osnovnih sredstev in v skladu z rastio do- 
hodka; 

— pritegnitev dodatnih domačih sredstev za razširjeno reprodukcijo iz 
denarnega varčevanja prebivalstva; 

večja pritegnitev inozemskih sredstev za financiranje razvoja na osnovi 
intenzivnejšega gospodarskega povezovanja s tujino. 

Povečanje deleža lastnih sredstev organizacij združenega dela in združe- 
vanje družbenih sredstev v domeni upravljanja delovnih ljudi bo osnova tako 
večjega deleža samofinanciranja razvojnih programov delovnih organizacij 
kakor tudi financiranja skupnih programov, v katere bodo delovne organizacije 
vlagale sredstva na osnovi samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov. 
Predvsem na teh osnovah bo potrebno v prihodnje zagotoviti: 

— intenzivnejše združevanje sredstev na podlagi raznih oblik skupnih 
naložb; 

— potrebno oblikovanje dolgoročnih sredstev za naložbe, ki so infrastruk- 
turnega pomena za razvoj gospodarstva; 

— povečanje sredstev za razširjeno reprodukcijo na področjih družbenega 
standarda in družbenih služb, ki imajo prioritetni pomen za uresničitev pred- 
videne gospodarske in socialne politike. 

2. Usmeritev na zmanjševanje družbenih obveznosti gospodarstva, širše 
uveljavljanje ekonomske amortizacije in predvidena politika delitve osebnih 
dohodkov bodo vplivali na povečanje deleža podjetniške akumulacije (skladi in 
amortizacija) v bruto dohodku gospodarskih organizacij nasproti predhodnemu 
planskemu razdobju. Akumulacija sredstev gospodarstva za razširjeno repro- 
dukcijo bi se tako po ocenah do leta 1975 v realnih merilih povečala za okoli 
58 °/o nasproti letu 1970. Takšna rast akumulacije gospodarstva bo zagotavljala 
okoli 64'»/o skupno predvidenih sredstev za materialne naložbe v družbenem 
sektorju gospodarstva, kar pa bi omogočalo le okoli 4,7fl/o letno rast družbenega 
proizvoda. Za predvideno 7,4*Vo rast družbenega proizvoda bo treba zato pri- 
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tegniti še dodatne vire sredstev za razširjeno reprodukcijo, predvsem sredstva 
denarnega varčevanja prebivalstva ter sredstva iz tujih virov. 

Denarno varčevanje prebivalstva postaja z rastjo življenjskega standarda 
potencialno vse pomembnejši vir sredstev razširjene reprodukcije. Kljub ne- 
razvitosti institucionalnih oblik so bila sredstva iz varčevanja prebivalstva že 
doslej udeležena z okoli 6"% v vseh poslovnih sredstvih, ki jih uporablja 
družbeni sektor gospodarstva. Razen tega pa je udeleženo denarno varčevanje 
tudi pri financiranju celotne stanovanjske izgradnje z okoli 20®/o. Na ta način 
se vrši resocializacija prostih sredstev iz osebnega dohodka, ki dobivajo po- 
stopoma vse bolj pomembno ekonomsko funkcijo in razvojni pomen. 

V prihodnjih letih je ob večji stabilnosti tržišča mogoče računati s po- 
večanjem interesa občanov za varčevanje. Pomemben pogoj za to pa je dose- 
ganje skladnejšega razmerja med obrestno mero in gibanjem življenjskih 
stroškov ter uveljavljanje spodbudnejših oblik varčevanja. V celotnem načrto- 
vanem razdobju bodo ob navedenih pogojih sredstva denarnega varčevanja 
udeležena v tekočih gospodarskih naložbah družbenega sektorja z okoli 14 Vo. 

Sredstva samoupravnih namenskih skladov bodo predvidoma znašala okoli 
7.3 fl/o celotnih razpoložljivih sredstev za materialne naložbe v družbenem 
sektorju gospodarstva nasproti 6,1 fl/o v razdobju 1966—-1970. Poleg teh sredstev 
pa bodo posredno vplivala na oblikovanje investicijskega potenciala v gospo- 
darstvu tudi sredstva proračunov družbenopolitičnih skupnosti, predvsem prek 
prelivanja sredstev na podlagi dogovorjenih ukrepov za spodbujanje in usmer- 
janje tokov razširjene reprodukcije na posameznih področjih. 

Pomemben vir za povečanje sredstev razširjene reprodukcije bodo ino- 
zemska sredstva. Ob pričakovani povečani menjavi s tujino, zlasti s konver- 
tibilnim področjem, ter z uveljavitvijo sprememb v sistemu finančnega poslo- 
vanja s tujino, ki bo omogočal krepitev lastnih deviznih sredstev gospodarstva 
(retencijska kvota in devizni del amortizacije) in postopno uveljavljal devizno 
medbančno tržišče, bo upoštevajoč omejitve zadolževanja, predvidene v druž- 
benem planu Jugoslavije, mogoče pritegniti inozemske kredite v obsegu okoli 
7.4 °/o skupno predvidenih gospodarskih naložb v tem planu. Ob upoštevanju 
v tem razdobju dospelih odplačil tujih kreditov bo tako znašal neto delež 
inozemskih sredstev okoli 2,7 "Vo. Z intenzivnejšo usmeritvijo gospodarstva na 
sovlaganja s tujimi partnerji pa bodo ob predvidenih pogojih deviznega sistema 
povečane tudi možnosti pritegnitve tujih sredstev za trajnejše naložbe v 
razširjeno reprodukcijo. Za skupne naložbe bi morali pritegniti tuja sredstva 
vsaj v obsegu 3—3,5 %> skupno predvidenih sredstev za gospodarske naložbe 
v tem razdobju. 

3. Zaradi visoke centralizacije sredstev pri družbenopolitičnih skupnostih 
in bankah in sistema investiranja pretežno na kreditni osnovi v preteklih 
razdobjih je okoli četrtina razpoložljivih sredstev delovnih organizacij obreme- 
njena z odplačili kreditov za osnovna in trajna obratna sredstva, vendar pa se 
v zadnjih letih delež sofinanciranja postopoma povečuje. Zato bo povečevanje 
lastnih sredstev v strukturi virov delovnih organizacij ena od pomembnih 
usmeritev politike razširjene reprodukcije. To bo prispevalo k stabilizaciji tokov 
družbene reprodukcije, povečalo konkurenčno sposobnost in ustvarilo možnosti 
intenzivnejšega vključevanja delovnih organizacij v tehnološki in tehnični 
napredek v svetu. 

Na uresničevanje nakazane politike povečevanja deleža samofinanciranja 
delovnih organizacij bodo razen relativno manjših družbenih dajatev gospo- 
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darstva in ustrezne politike notranje delitve dohodka vplivali urejanje odnosov 
v finančnem poslovanju gospodarstva ter ukrepi na področju kreditnega si- 
stema, ki bodo terjali povečanje lastnih sredstev pri naložbah za razširjeno 
reprodukcijo. Pomemben vpliv na položaj gospodarskih organizacij pa bodo 
imele tudi spremembe v bančnem sistemu, ki bodo krepile vlogo delovnih 
organizacij pri upravljanju bank in usmerjanju njihove kreditne politike ter 
omogočale udeležbo na dohodku iz bančnega poslovanja. Okrepljena vloga 
gospodarstva se bo odražala tudi v predvidenem prenosu anonimnega dela 
kreditnega sklada bank na družbenopravne osebe, ki so združile sredstva v 
banki. 

V razdobju 1971—1975 bo struktura oblikovanja sredstev in financiranja 
materialnih naložb v družbenem sektorju gospodarstva, t. j. naložb v osnovna 
sredstva in povečanje zalog, predvidoma naslednja: 

Oblikovanja Financiranje 
sredstev naložb 

1971—1975 

1. Razpoložljiva akumulacija 
gospodarstva 63,5 42 7 

2. Banke 14,2 33,5 
v tem: 
— odplačila posojil — 13 8 
— depoziti gospodarstva — 5,5 
— neto depoziti 

prebivalstva 14,2 14 2 
3. Inozemska sredstva 10,6 10,6 
4. Samoupravni skladi 7,3 s 3 
5. Sredstva proračunov 

za .intervencije 4,4 4 9 

Skupaj 100,0 100,0 

4. V zvezi z zagotavljanjem ustrezne strukture sredstev za razširjeno 
reprodukcijo bo v prihodnjem razdobju poseben problem oblikovanje potreb- 
nega obsega sredstev za dolgoročne naložbe. Problem bo toliko ostrejši, ker so 
poslovne banke že doslej sorazmerno visoko udeležene pri dolgoročnih naložbah 
in zato, ker sorazmerno opada delež dolgoročnih depozitov, ki bi bankam 
omogočili večjo udeležbo v tovrstnem kreditiranju. Gre predvsem za naložbe 
v infrastrukturne objekte in druge kapitalno intenzivne gospodarske investicije. 

V skladu s sprejetimi načeli za nadaljnji razvoj našega družbenoekonom- 
skega sistema bo moralo v prihodnje razreševanje problemov v zvezi z obli- 
kovanjem ustreznih kvalitetnih sredstev ter financiranjem dolgoročnih naložb 
na posameznih področjih infrastrukture in še posebej na področjih, kjer je bolj 
prisoten poslovni interes, temeljiti predvsem na združevanju sredstev na pod- 
lagi samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov in to prek širšega 
poslovnega združevanja gospodarstva, v okviru samoupravnih interesnih skup- 
nosti in prek drugih oblik združevanja sredstev za vlaganja, ki so skupnega ah 
širšega razvojnega pomena. Obvezno združevanje bo zato lahko uveljavljeno 
le v primerih, ko samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje ni 
zagotovilo uresničevanja sprejete politike razvoja. V načrtovanem razdobju 
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pa bodo k razreševanju nakazanih problemov prispevala tudi sredstva SR 
Slovenije za prelivanja in izravnave v gospodarstvu, zlasti sredstva iz likvi- 
dacije državnega kapitala, ki bodo v skladu z že sprejetimi predpisi usmerjena 
tudi za spodbujanje združevanja sredstev za nekatere dolgoročne naložbe in za 
usmerjanje tokov razširjene reprodukcije na področjih, ki so pomembna za 
skladen razvoj. V tej smeri bo delovala tudi davčna politika. 

Zaradi krepitve kreditne sposobnosti poslovnih bank za dolgoročne naložbe 
se bodo morale delovne organizacije, ki združujejo sredstva v bankah, priza- 
devati za povečanje deleža dolgoročnih depozitov gospodarstva in dolgoročnega 
varčevanja občanov, pri čemer bo krepitev bančnih sredstev s pritegnitvijo 
prostih sredstev iz življenjskega zavarovanja in drugih zavarovalnih skladov 
še posebej pomembna. 

Pomembna oblika zbiranja in združevanja sredstev bo razpisovanje ob- 
veznic in promet vrednostnih papirjev, zlasti ko bo vzpostavljena večja gospo- 
darska stabilnost. 

V prihodnjem razdobju bo tudi nujno v večjem obsegu izkoristiti možnosti 
za pritegnitev tujega dolgoročnega kapitala, kot so dolgoročni finančni krediti 
mednarodnih finančnih korporacij in državna posojila, ter izboljšati strukturo 
drugih kreditnih zadolžitev v tujini. Za razreševanje problema dolgoročnih in 
kapitalno intenzivnih naložb bo treba zlasti povečati obseg skupnih naložb 
domačih in tujih partnerjev, ki zagotavljajo trajnejše vključevanje v tehnološki 
razvoj in mednarodno tržišče. 

Uspešno uresničevanje nakazane politike bo v veliki meri odvisno od 
pravočasno in kvalitetno pripravljenih projektov, ki bodo omogočali solidno 
oceno rentabilnosti projektov in optimalne uporabe proizvodnih dejavnikov ter 
bodo tako predstavljali privlačno osnovo za združevanje sredstev organizacij 
združenega dela ter za pritegnitev tujih virov sredstev. 

5. Predvidoma bodo v naslednjih letih v okviru skupnih sredstev, razpo- 
ložljivih za materialne naložbe gospodarstva, hitreje naraščala sredstva za 
naložbe v osnovna sredstva. Hkrati pa se bodo, odvisno od stabilizacije tržišča, 
zmanjševale potrebe po vlaganjih v zaloge. Z ukrepi za odpravo vzrokov 
nelikvidnosti pa se bodo postopoma sproščala sredstva, ki so čezmerno vezana 
v terjatvah. Vse to bo omogočilo boljšo likvidnost in večjo udeležbo lastnih 
obratnih sredstev v sredstvih gospodarskih organizacij, ki bodo nujna zaradi 
restriktivnejše kreditne monetarne politike, pa tudi zaradi vse večjih potreb 
kreditiranja serijske opreme in predmetov trajnejše uporabne vrednosti na 
domačem in tujih tržiščih. 

Celotna sredstva, ki bodo razpoložljiva za materialne naložbe v družbenem 
in zasebnem sektorju gospodarstva, bodo po ocenah znašala v razdobju od 1971 
do 1975 nominalno okoli 54,5 milijarde dinarjev. To je poprečno okoli 25% 
družbenega proizvoda v načrtovanem razdobju, nasproti 23,8 % v razdobju 
1966—1970. 

6. V preteklem petletnem razdobju je nasproti predreformnim letom realni 
obseg investicij v družbeni standard stagniral. Investicije v družbenem sektorju 
so se celo zmanjšale. V letih 1961—1965 je znašala udeležba negospodarskih 
investicij v skupnih investicijah v osnovna sredstva družbenega sektorja okoli 
35%, medtem ko se je v razdobju 1966—1970 znižala na 26%, kar je znatno 
pod predvidevanji in smernicami preteklega srednjeročnega plana. 

V skladu z usmeritvami tega družbenega plana je v tem petletju priča- 
kovati občutno izboljšanje deleža investicij za družbeni standard. To nakazujejo 
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programi občinskih skupščin in interesnih skupnosti za posamezna področja 
družbenih služb, referendumi za samoprispevek občanov in dogovori, ki jih 
sklepajo te skupnosti z gospodarstvom na posameznih območjih, kakor tudi 
v tem planu predvideno sodelovanje republike pri nekaterih pomembnejših 
programih. Na izboljšanje dinamike vlaganj pa bo pomembno vplivalo tudi 
izvajanje resolucije republiške skupščine o nadaljnjem razvoju stanovanjskega 
gospodarstva. Struktura družbenih virov financiranja negospodarskih investicij 
bo po ocenah v tem planskem razdobju naslednja: 

Struktura 
1966—1970 1971—1975 

Amortizacija in skladi 
negospodarstva 39,2 40,5 
Sredstva gospodarstva 38,7 41,4 
Sredstva proračunov in skladov 17,8 12,5 
Stanovanjsko varčevanje 
občanov pri bankah 2,9 3,4 
Samoprispevki 1,4 2,2 

Skupaj 100,0 100,0 

Delež družbenih in zasebnih sredstev za negospodarske investicije v druž- 
benem proizvodu se bo predvidoma povečal od 6,0 % v razdobju 1966—1970 na 
7,6 °/o v letih 1971—1975. 

7. Skupna sredstva za gospodarske in negospodarske investicije bodo v 
razdobju 1972—1975 po realnem obsegu predvidoma naraščala za okoli 6,9 °/o 
letno, nominalno pa za okoli 13,8 %. Struktura celotnih razpoložljivih sredstev 
za materialne naložbe bo predvidoma naslednja: 

Struktura 
1970 1975 

Skupaj 100,0 
Sredstva za gospodarske 
naložbe 81,7 
— infrastruktura 8,3 
— ostala področja 45,9 
— prirast sredstev v zalogah 27,5 
Sredstva za negospodarske 
naložbe 18,3 
— stanovanjsko-komunalna 

dejavnost 12,8 
— izobraževanje, znanost, 

kultura 1,9 
— socialno in zdravstveno 

varstvo 1,5 
— drugo 2,1 

100,0 

76,4 
13.7 
50.8 
11.9 

23,6 

15,9 

4,2 

2,0 
1,5 

100,0 

76,8 
13,0 
43,8 
20,0 

23,2 

16,2 

3,4 

2,2 
1,4 

Z nakazano strukturo bodo vzpostavljena ugodnejša razmerja med gospo- 
darskimi investicijami in investicijami v družbeni standard. V tem okviru pa 
bodo dobila pomembnejše mesto področja, ki so širšega družbenega pomena in 
ki hkrati zagotavljajo predvideni dinamičen družbenoekonomski razvoj. 
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5. SMERI GOSPODARSKEGA RAZVOJA 

1. Dolgoročni gospodarski trendi, še posebej v poreformnem razdobju, ter 
programi razvoja delovnih organizacij kažejo, da je tudi v tem petletnem 
razdobju pričakovati nadaljevanje značilnih dinamičnih sprememb v gospo- 
darski strukturi SR Slovenije. V strukturi in razporeditvi poslovnih sredstev po 
posameznih področjih in dejavnostih gospodarstva je opazno postopno pove- 
čevanje udeležbe terciarnega področja. Primarne dejavnosti zaostajajo za splošno 
dinamiko razvoja, medtem ko druga področja v strukturi zadržujejo svoj 
narodnogospodarski pomen. V strukturi industrije je opazno sorazmerno hitro 
povečanje udeležbe dejavnosti z višjo stopnjo predelave in v tem okviru zlasti 
kovinske in elektro industrije ter kemične industrije. Te tendence še zlasti 
potrjujejo prelivanja novoustvarjenega družbenega kapitala, premiki v struk- 
turi aktivnega prebivalstva in zaposlenosti ter premiki v strukturi družbenega 
proizvoda po področjih in dejavnostih. 

Razen nakazanih strukturnih sprememb bodo v prihodnjem razdobju še 
bolj zaznavne spremembe po obeležjih, ki izražajo kvalitativne elemente raz- 
voja. Te spremembe nastajajo kot posledica. različne stopnje tehničnega in 
tehnološkega napredka, produktivnosti, uspešnosti poslovanja in učinkovitosti 
naložb v posameznih dejavnostih ter v zvezi s tem različne konkurenčne 
sposobnosti delovnih organizacij na domačem in tujem tržišču.'Predvidoma bodo 
ti procesi, ki so sicer v zadnjih letih v izrazito inflacijskih razmerah oslabeli, 
z doslednim izvajanjem stabilizacijske politike močno pridobili na intenzivnosti. 
Na to bo vplivala tudi predvidena usmeritev na vzdrževanje relativno stabilnega 
tečaja dinarja, ki med drugim predpostavlja postopno odpravljanje disparitet 
v cenah, monopolnih položajev na notranjem trgu ter smotrnejšo politiko 
carinske zaščite. V takšnih razmerah bodo na strukturo gospodarstva vplivali 
zlasti zaostreni pogoji poslovanja v tistih dejavnostih, kjer je na jugoslovan- 
skem tržnem prostoru prišlo do kopičenja zmogljivosti, ki presegajo pričakovano 
rast popraševanja. Močan vpliv pa bodo imela tudi prizadevanja za odpravo 
deficita plačilne bilance, za povečanje izvoza in substitucijo uvoza ter v zvezi 
s tem tudi prizadevanje za pospešitev domače proizvodnje surovin in drugega 
reprodukcijskega materiala. 

2. V skladu z nadaljnjim razvojem družbenoekonomskega sistema bodo ob 
popolnejšem uveljavljanju funkcij trga in tržnih zakonitosti poslovna aktivnost 
in samoupravno planiranje ter sporazumevanje delovnih organizacij in njihovih 
združenj vse pomembnejši dejavnik usklajevanja razvojnih tokov gospodarstva. 
Usmerjanje gospodarskega razvoja na ravni federacije je v novih pogojih 
osredotočeno na urejanje vprašanj, ki naj zagotovijo enotnost in stabilnost 
jugoslovanskega tržišča ter na skupno dogovorjeno razvojno politiko v okviru 
gospodarskega sistema, za katerega je pristojna po ustavnih spremembah. 
Usmerjanje razvoja na ravni republike, občin in interesnih skupnosti pa je 
opredeljeno predvsem z dogovarjanjem in ukrepi za spodbujanje tistih kvali- 
tetnih in strukturnih družbenoekonomskih sprememb, ki jih tržišče samo ne 
more dovolj učinkovito in skladno razreševati. V tem smislu daje ta družbeni 
plan ob upoštevanju sedanjih družbenoekonomskih razmer in razvojnih potreb 
smernice ter na posameznih področjih predvideva ukrepe, ki naj poleg širših 
družbenih dejavnikov razvoja, kot so kadri, raziskave in socialna varnost, 
zagotovijo ugodnejše pogoje gospodarskega razvoja, zlasti z: 

30 
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— uravnavanjem pogojev za učinkovitejše delovanje blagovnega in de- 
narnega trga; 

— krepitvijo reprodukcijske sposobnosti in drugih pogojev razširjene re- 
produkcije gospodarstva; 

— pospeševanjem menjave in drugih oblik gospodarskega sodelovanja s 
tujino ob zboljšanju regionalne strukture; 

— intenzivnim razvijanjem in vključevanjem v kooperantska razmerja na 
celotnem jugoslovanskem prostoru ter združevanjem delovnih organizacij na 
podlagi skupnih razvojnih programov, predvsem zaradi optimalizacije proiz- 
vodnje, kompletiranja ponudbe in nastopanja z ustreznimi količinami na velikih 
tujih tržiščih; 

— razvijanjem proizvodnje za izboljšanje oskrbe gospodarstva z domačimi 
surovinami in reprodukcijskim materialom; 

— spodbujanjem modernizacije na področjih gospodarstva, ki zaostajajo 
za potrebami razvoja; 

— pospeševanjem razvoja gospodarske infrastrukture; 
— uveljavljanjem načela policentričnega razvoja in smotrne alokacije 

proizvodnih sil predvsem s pospeševanjem razvoja na manj razvitih območjih 
in intenzivnejšo rekonstrukcijo tako imenovane stare industrije, 

Te usmeritve predstavljajo hkrati s politiko, dogovorjeno v zveznem druž- 
benem planu, skupno izhodišče za programiranje razvoja v delovnih organiza- 
cijah, poslovnih bankah in drugih asociacijah združenega dela, izhodišče za 
samoupravne sporazume in družbene dogovore ter vsebinski okvir za srednje- 
ročne in tekoče ukrepe, ki so podrobneje opredeljeni v poglavju tega družbenega 
plana o smernicah za ukrepe SR Slovenije pri usmerjanju družbenoekonomskega 
razvoja. 

3. Predvidena dinamika in smeri razvoja po posameznih gospodarskih 
področjih in dejavnostih upoštevajo nakazane splošne pogoje gospodarjenja, 
srednjeročne programe delovnih organizacij ter vpliv ukrepov družbenopolitič- 
nih skupnosti. Na teh osnovah je ocenjena struktura vlaganj v osnovna sredstva 
po posameznih gospodarskih dejavnostih družbenega sektorja, ki bo v letih 
1971—1975 predvidoma naslednja: 

Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina 
Gostinstvo in turizem 
Obrt 

Struktura Struktura investicij 
akumulacije v osnovna sredstva 

v letih v °l° 
1968—1971 1966—70 1970 

49.7 
3,9 
1,3 
6,9 

10,6 
21.8 
2,0 
3,8 

46,3 
7.0 
1,7 
4,7 

12.2 
17.3 

7,7 
3.1 

45,4 
4,6 
1,6 
6.1 

11,3 
18,8 
9,0 
3.2 

48,5 
5.3 
1.4 
5.2 

10,4 
16,2 
9.3 
3,7 

Skupaj (brez infrastrukture) 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Po ocenah na podlagi programov delovnih organizacij, investicij, ki so 
v teku, in kreditnih zahtevkov pri bankah, angažirajo doslej že sprejete investi- 
cijske odločitve oziroma konkretnejše usmeritve gospodarskih organizacij in 
drugih nosilcev pretežni del v letih 1971—1975 skupno razpoložljivih sredstev 
za vlaganja v osnovna sredstva. 

Osnovna usmeritev programov delovnih organizacij je na modernizaciji in 
rekonstrukciji obratov, kar ustreza družbenoekonomskim ciljem za prihodnje 
razdobje. Predviden je intenzivni proces zamenjave zastarele opreme z naj- 
sodobnejšo in s tem nadaljevanje prizadevanj za zboljšanje tehnične opremlje- 
nosti delovnih organizacij, ki so bila tudi v zadnjih letih v gospodarskih 
usmeritvah močno prisotna. 

Ob navedenih elementih, učinkovitosti investicij in tendencah v. gibanju 
produktivnosti dela je pričakovati naslednjo dinamiko ter premike v strukturi 
družbenega proizvoda po posameznih področjih družbenega in zasebnega sek- 
torja gospodarstva: 

V stalnih cenah 
Struktura v %> Stopnje rasti 

1971—1975 

Skupaj gospodarstvo 
Industrija 
v tem: 
predelovalna industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina 
Gostinstvo 
Obrt in ostalo 

100,0 
43,4 

35,8 
8,3 
1,3 

11,3 
7,6 

20,8 
2,8 
4,5 

100,0 
43,9 

38,2 
6,8 
1,1 

11,4 
7,6 

21,7 
3,0 
4,5 

7,1 
7.4 

8.5 
2,9 
2,5 
7.4 
7,1 
8,1 
"8,7 
7.5 

4. Razvojne težnje v okviru industrije kažejo, da se bodo posebno inten- 
zivno razvijale elektroindustrija s poudarkom na industriji šibkega toka in 
proizvodnji gospodinjskih aparatov, kemična industrija, predvsem predelovalna 
in gumarska industrija. Nadpoprečen pa bo tudi razvoj kovinskopredelovalne 
industrije, zlasti motorne industrije, proizvodnje raznih specialnih vozil ter 
kooperantske industrije raznih sestavnih delov in polizdelkov. Hiter razvoj 
teh panog omogoča stalno zboljševanje strukture industrijske proizvodnje v 
smeri proizvodnje zahtevnejših izdelkov. 

S potrebami ožjega tržišča bo usklađen razvoj tiste industrije, ki je v 
pretežni meri vezana na pokrivanje lokalnih potreb, kot so zlasti industrija 
gradbenega materiala in v tem okviru proizvodnja cementa ter grafična indu- 
strija. Spremembe v strukturi prehrane prebivalstva in povečanje življenjskega 
standarda ter hiter porast turizma pa bodo omogočali tudi intenziven razvoj 
živilske industrije. 

S podpoprečno stopnjo rasti celotne industrije bo po ocenah naraščala 
proizvodnja v drugi predelovalni industriji, kot so lesna, papirna, tekstilna 
in usnjarska industrija, katerih delež je bil v proizvodnji države v preteklosti 

30«- 
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zelo visok in je v največji meri pokrival potrebe širšega tržišča, na katerem pa 
z izgradnjo novih kapacitet prihaja do večje zasičenosti. Tako je njihov razvoj 
odvisen predvsem od uspešnega prilagajanja zahtevnejšim potrebam tržišča in 
izvoza, zato bo dan v teh panogah poseben poudarek modernizaciji proizvodnje 
ter zboljšanju kvalitete in izbire izdelkov. Poseben problem predstavlja s 
svojim reproduktivnim vplivom na celotno gospodarstvo metalurgija, ki je 
v razvoju zaostala in več let poslovala na robu rentabilnosti in celo z izgubo. 
Zato ji bo treba posvetiti posebno pozornost. Z realizacijo razvojnega programa 
Združenega podjetja slovenske železarne bo dosežena optimizacija proizvodnih 
kapacitet. V tem okviru se bo z lastnimi sredstvi, sovlaganji in domačimi ter 
tujimi krediti gradil obrat hladne valjarne, s čimer bo izboljšana oskrba 
kovinskopredelovalne industrije. S predvideno rekonstrukcijo elektrolize alumi- 
nija se bo uvedel sodobnejši tehnološki postopek z racionalnejšo porabo elek- 
trične energije in povečanjem zmogljivosti na obseg, ki bo usklađen s proiz- 
vodnjo glinice; v rudnikih živega srebra in svinca bodo pospešena raziskovalna 
dela in odprta nova rudišča; opuščeno proizvodno cinka v Celju pa bo zame- 
njala nova kemična industrija (Ti02). 

Nakazana gibanja ponazarja naslednja tabela strukture in rasti fizičnega 
obsega industrijske proizvodnje: 

1975 
Stopnje rasti 

1966—1970 1971—1975 

Industrija skupaj 100,0 100,0 100,0 7,3 7—8 
Energetika 11,6 10,0 8,3 4,0 4,9 
Metalurgija 9,4 6,5 6,1 4,9 6,7 
Kovinska in elektroindustrija 32,8 35,3 38,5 9,7 10,1 
Kemična industrija 3,8 7,7 9,8 18,8 15,0 
Industrija gradbenega 
materiala in nekovin 6,0 5,4 5,4 7,1 8,3 
Lesna in papirna industrija 14,6 10,6 9,7 4,2 6,5 
Druga predelovalna industrija 21,8 24,5 22,2 6,3 6,3 

K nakazani rasti industrijske proizvodnje, ocenjeni na podlagi srednjeročnih 
programov delovnih organizacij tendenc in pričakovanih splošnih pogojev raz- 
voja, bo poleg obsežnejših rekonstrukcij in modernizacije v znatni meri prispe- 
vala tudi izgradnja nekaterih večjih novih objektov, ki so bodisi že zgrajeni 
ali se že gradijo, ali pa se njihova izgradnja pripravlja, kot so: termoelektrarna 
Šoštanj, tovarna za titanovo belilo (25 000 t), cementarni v Trbovljah in Anho- 
vem (780 000 t), novi obrat za vodikov peroksid (7000 t preračunano na 100 °/»), 
novi obrat za formaldehid (64 0001), novi obrat za polivinilacetat (10 000 1), 
tovarne za iverke (190 000 m3), tovarna za valoviti karton (25 000 t), obrati za 
higienske papirje (14 0001), specialne lepenke (9000 1), oplemeniteni karton 
(7000 t), celulozo (70 0001), novi obrat za ekspandirano glino (65 000 t), nove 
predilnice za česano volneno prejo (900 t), obrat za predelavo krompirja (8000 t), 
novi obrat za male gospodinjske aparate (700 000 kosov) in še nekateri drugi. 
Obratovanje nekaterih prikazanih zmogljivosti se bo, odvisno od ustreznih 
finančnih rešitev in sklenitve pogodb, verjetno začelo po letu 1975. - 
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Večje rekonstrukcije pa bodo omogočile tudi znatnejše povečanje obstoječih 
zmogljivosti in s tem tudi pomembno povečanje proizvodnje. 

1975 

Surovo jeklo 640,0 800,0 
Aluminij 42,0 60,0 
Polizdelki aluminija 30,0 40,0 
Aparati za gospodinjstvo 53,0 100,0 
Elektromotorji 4,1 11,0 
Transformatorji 5,0 12,0 
Zdravila in farmacevtske 
surovine 2,1 5,6 
Kozmetični izdelki 2,0 7,7 
Plastične mase 14,1 38,0 
Detergenti 17,0 36,0 
Premazna sredstva 23,0 46,0 
Hidratizirano apno 200,0 300,0 
Pnevmatika 15,2 25,0 
Konservirana in 
polpripravljena jedila 15,0 32,0 
Radijski in televizijski 
sprejemniki, tisoč kosov 93 280 
Telefonske centrale, 
tisoč priključkov 106 400 
Opeka, mili j. enot NF 343 500 
Pohištvo, tisoč garn. 80 220 
Obutev iz usnja, milij. parov 5,8 10 
Pivo, tisoč hi' 970 1800 
Mineralna voda, tisoč hI 1910 3900 

5. Gradbena proizvodnja se bo ob pričakovanem obsegu in strukturi inve- 
sticij gibala v skladu s splošno dinamiko razvoja. Hitreje pa se bo povečala 
dejavnost gradbeništva na drugih območjih države in na tujih trgih. 

Struktura v °/o 

1970 1975 

Stopnje rasti 
proizvodnje 

v stalnih cenah 
1971—1975 

Projektiranje 
Visoka gradnja 
Nizka gradnja 
Montažna gradnja in drugo 
Dejavnost izven meja 
republike 

3,5 
56,6 
6,1 

18,2 

15,6 

3,2 
55,3 

5,7 
18,9 

16,9 

6,0 «/o 
7,0 «/o 
6,0 o/o 
8,5 o/o 

9,0 % 

Skupno gradbena 
proizvodnja 100,0 100,0 7,5 o/o 
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V srednjeročnih programih gradbenih delovnih organizacij je predvideno 
občutno izboljšanje njihove tehnične opremljenosti, ki jo narekuje osvajanje 
sodobnih tehnoloških postopkov, pa tudi stalno pomanjkanje delovne sile. 

Osnovna usmeritev, predvsem večjih delovnih organizacij, je na industriali- 
zaciji gradenj, zasnovani na uporabi tipiziranih predfabrikatov in elementov ter 
na kooperaciji specializiranih podjetij v okviru poslovnih združenj. Večji na- 
predek v tej smeri bo dosežen zlasti pri stanovanjski izgradnji in objektih 
družbenega standarda, kjer bo s srednjeročnimi programi občinskih skupščin 
podana osnova za programiranje gradbenih del na daljši rok. 

Zaradi skrajševanja rokov gradnje in izboljšanja drugih elementov učinko- 
vitosti in ekonomičnosti gradbeništva pa bo treba poleg navedenih usmeritev 
zlasti intenzivirati prizadevanja gradbenih podjetij in njihovih združenj za 
povečanje zmogljivosti specializiranih obratov za zaključna dela v lastni režiji 
in v poslovnem sodelovanju z družbenim in zasebnim sektorjem gradbene 
obrti. V poslovni usmeritvi gradbenih podjetij bo večji poudarek na integraciji 
ter tudi na organizaciji lastne proizvodnje gradbenih elementov in na poslov- 
nem sodelovanju z industrijo zaradi zboljšanja oskrbe in osvajanja sodobnega 
reprodukcijskega materiala za potrebe gradbeništva. V tej smeri bodo morala 
biti aktivna zlasti poslovna združenja, ki bi na podlagi ustreznih bilanc grad- 
benega reprodukcijskega materiala spodbujala ustrezno proizvodnjo in v ta 
namen organizirala združevanje potrebnih sredstev. 

Vse večji vpliv na sodoben razvoj gradbene proizvodnje bodo imele tudi 
usmeritve nekaterih delovnih organizacij, ki nakazujejo razvoj velikoserijske 
industrijske proizvodnje različnih tipskih stanovanjskih his za potrebe jugo- 
slovanskega in tujih tržišč. 

6. Ob predvidenem razvoju proizvodnje v SR Sloveniji kot tudi v merilu 
države je pričakovati, da se bo položaj v oskrbi gospodarstva z domačimi in- 
dustrijskimi surovinami, reprodukcijskim materialom ter drugo primarno pro- 
izvodnjo pomembno izboljšal. S tem se bo tudi zboljšala struktura proizvodnje 
v smeri bolj uravnotežene blagovne menjave s tujino. To bo spodbudilo nadalj- 
njo ekspanzijo predelovalne industrije in povečanje izvoza. Za uvoz surovin in 
reprodukcijskega materiala bo po ocenah ob koncu tega petletja uporabljeno 
okoli 62 °/o skupnih deviznih dohodkov, doseženih v SR Sloveniji, nasproti 
79 %> v letu 1970. 

Po srednjeročnih programih delovnih organizacij bodo predvideni novi 
industrijski objekti pretežno namenjeni pokrivanju potreb po reprodukcijskem 
materialu: 

V črni metalurgiji bo realizacija razvojnih programov jugoslovanskih žele- 
zarn, zlasti pa novi obrat za hladno valjane trakove na Jesenicah po dovršitvi 
pretežno pokril potrebe hitro razvijajoče se industrije gospodinjskih aparatov. 
Povečane bodo tudi livarske zmogljivosti za potrebe strojne industrije in stopnja 
finalizacije metalurških polizdelkov. Vse to bo sicer olajšalo oskrbo kovinsko- 
predelovalne in elektroindustrije, vendar pa je razvoj kovinskopredelovalne 
industrije premalo usmerjen na tako proizvodnjo, ki bi temeljila na večji 
porabi kvalitetnejših in plemenitih jekel, s katerimi bi jih lahko zadovoljivo 
oskrbovale domače železarne, ki jim le taka usmeritev zagotavlja uspešen 
razvoj. V tej smeri bo v prihodnje potrebno aktivnejše medsebojno usklajevanje 
programov. 
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V lesni industriji bo občutno povečana proizvodnja tvoriv za pohištveno 
industrijo, v papirni industriji proizvodnja celuloze, osvojeni pa bodo tudi novi 
izdelki (valovita lepenka, premazni tiskovni papir), ki bodo nadomestili do- 
sedanji uvoz teh proizvodov za grafično industrijo. Oskrbo grafične industrije 
bo zboljšala tudi nova proizvodnja tiskarskih barv in cinkovih plošč. 

Oskrbo industrije s kemijskimi surovinami bodo v veliki meri zboljšali 
novi kemični obrati za titanovo belilo, vodikov peroksid in perborate, formal- 
dehid, polivinilacetat ter razna pomožna sredstva. Zaostajajo pa v' razvoju 
nekatere večje anorganske bazne kemije, zlasti proizvodnja žveplene kisline, ki 
se bo po pričetku obratovanja novega obrata za titanovo belilo v pretežni meri 
porabila v sami cinkarni, tako da bo nastal občuten primanjkljaj za vse ostale 
dosedanje potrošnike. 2e sedaj se znatno zmanjšuje proizvodnja fosfornih gnojil 
in aluminijevega sulfata, ki so veliki potrošniki kisline. Pričakovani primanj- 
kljaj okoli 45 tisoč ton v letu 1975 bo zato treba čimprej začeti razreševati z 
dogovori v okviru zainteresiranega gospodarstva v SR Sloveniji in drugih re- 
publikah. 

Farmacevtska industrija predvideva osvojitev proizvodnje večjega sorti- 
menta farmacevtskih surovin, s povečanim izvozom pa si bo zagotovila potrebno 
oskrbo z aktivnimi substancami na podlagi številnih kooperacij s tujimi fir- 
mami. Podobno usmeritev ima tudi industrija premaznih sredstev. 

Kovinska in elektroindustrija, zlasti še motorna industrija, programirajo 
velikoserijsko proizvodnjo polizdelkov in sestavnih delov na podlagi dolgoročne 
kooperacije z inozemskimi partnerji. S tem si bodo zagotovile tudi hiter na- 
daljnji razvoj finalne proizvodnje. 

Razvoj živilske industrije se tudi usmerja na boljše izkoriščanje domačih 
surovin, kot je npr. izgradnja novega obrata za predelavo krompirja, poveče- 
vanje predelave sadja in vrtnin, vendar je še veliko neizkoriščenih možnosti 
(jabolka, pivovarski ječmen, sladkorna pesa in dr.), ki pa se šele proučujejo in 
pripravljajo ustrezni projekti. Zboljšanje oskrbe bi se lahko še pospešilo z 
večjim sovlaganjem sredstev industrije v kmetijsko proizvodnjo in z razvija- 
njem dolgoročne proizvodne kooperacije. Industrija pristopa tudi k lastni orga- 
nizaciji kmetijske proizvodnje, zlasti raznih nasadov, vendar so te in podobne 
oblike povezovanja še premalo razvite. 

V industriji gradbenega materiala bodo nove zmogljivosti cementarn in 
drugi obrati v tem razdobju krili potrebe po osnovnih materialih in omogočili 
intenzivnejše uvajanje sodobnih tehnoloških procesov v gradnji. 

"Večje še neizkoriščene možnosti so na področju nekovin, kjer so na raz— 
polago razne surovine, katerih nahajališča se še raziskujejo, proučuje pa se 
tudi tehnologija njihove predelave, kar bo lahko osnova za pripravo ustreznih 
proizvodnih programov. 

Tudi programi industrijskega razvoja v drugih republikah, kjer je dan po- 
udarek razvoju bazične kemije, pridobivanju osnovnih kovin in drugih surovin 
ter reprodukcijskega materiala, bodo omogočili pomembno izboljšanje oskrbe. 
Izboljšano oskrbo gospodarstva bodo omogočile zlasti povečane zmogljivosti 
koksarn, povečana proizvodnja barvnih kovin (cink, baker, aluminij, ferolegure) 
in ognjestalnih materialov. Predvidene so tudi pomembne nove zmogljivosti za 
sintetični kavčuk in sintetična vlakna ter za razne vrste plastičnih mas, glede 
katerih je bilo jugoslovansko gospodarstvo skoraj v celoti odvisno od uvoza. 
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V interesu delovnih organizacij bo, da si zagotavljajo stabilnejšo oskrbo s suro- 
vinami in reprodukcijskim materialom na jugoslovanskem tržišču, pa tudi na 
drugih tržiščih, na podlagi dolgoročnega poslovnega sodelovanja in sovlaganj. 

Zaradi pomembnosti nadaljnjega povečanja lastne surovinske osnove bo 
treba intenzivirati tudi raziskave prirodnega bogastva. Ozemlje SR Slovenije 
geološko še ni dovolj- raziskano. Splošne in regionalne raziskave, ki služijo kot 
osnova za sistematske geološke raziskave na ožjih področjih (kartiranje, inže- 
nirsko-geološke, hidrogeološke in druge raziskave), še niso v celoti končane. 
Sistematične in detajlnejše raziskave so omejene predvsem na že znana mine- 
ralna nahajališča in komaj zadovoljujejo potrebe sedanje eksploatacije teh 
mineralov. Večja stopnja raziskanosti je pri premogu, kjer je ugotovljeno, da 
so zadostne zaloge za daljšo in rentabilno eksploatacijo le na področju Zasavja, 
Velenja in Kanižarice. 

Po programu bo geološko kartiranje SR Slovenije v glavnem končano do 
leta 1975 in bo mogoče začeti tudi s tiskanjem osnovne geološke karte. Tudi 
regionalne hidrogeološke in važnejše inženirsko-geološke raziskave bodo pred- 
vidoma končane do leta 1975 in se bo pričelo z izdelavo ustreznih kart. S tem 
bodo dani osnovni pogoji tudi za realnejše regionalno in prostorsko planiranje. 

Zaradi povečanja rezerv živosrebrne in svinčenocinkove rude bo nujno 
razširiti raziskovalno področje na tiste lokacije, ki imajo enake ali podobne 
geološke značilnosti kot že poznana rudna nahajališča. To je območje Uršlje 
gore in Jazbine za svinčenocinkovo rudo in območje Srebelje—Orehek—Jese- 
nice za živosrebrno rudo. Tudi raziskave nahajališča uranove rude pri Žirov- 
skem vrhu bo treba izvajati na širšem področju z namenom ugotavljanja rudo- 
nosnih zemeljskih plasti, obenem pa nadaljevati z dodatnimi geološkimi raz- 
iskovanji na ožjem področju, predvidoma za eksploatacijo. 

Glede na ugodne naravne pogoje za razvoj nekovinske industrije bodo 
intenzivirane geološke raziskave za zagotovitev zadostnih količin nekovinskih 
surovin. Raziskati bo potrebno predvsem rezerve kvalitetnega kremena, gline 
in okrasnega kamna za nadaljnji razvoj obstoječe industrije kot tudi druge 
surovine za osvajanje nove proizvodnje. Raziskave se bodo nadaljevale na 
Dolenjskem (kremen), v okolici rudnika Globoko (glina, kremen) ter v širši 
okolici Sežane (okrasni kamen). 

Nadaljevale se bodo tudi hidrogeološke raziskave mineralnih in termalnih 
voda (Radenci, okolica Ptuja, na Catežkem polju, v Dolenjskih in Šmarjeških 
Toplicah.) V sodelovanju z vodnim gospodarstvom pa se bodo pospešile raz- 
iskave za odkrivanje novih virov pitne in tehnološke vode. 

Po programu geoloških raziskav do leta 1975 se bodo v okviru razpoložljivih 
sredstev izvajale še druge geološke raziskave, zlasti pri Cerknem (baker), Pu- 
harjih (svinčenocinkova ruda), Prekmurju (kremen) in na Pohorju (kremen, 
kaolin, lojevec) in tudi na drugih mestih ob večji udeležbi zainteresiranih de- 
lovnih organizacij in družbenopolitičnih skupnostih. 

Za izvajanje predvidenega programa geoloških raziskav bo treba v okviru 
republiških sredstev za raziskave zagotoviti dodatna sredstva, ki bi nadomestila 
dosedanje financiranje iz zveznih skladov. 

Zaradi boljšega izkoriščanja prirodnih in drugih pogojev oziroma povečanja 
surovinske osnove, povečanja izvoza ter kritja naraščajočih potreb široke po- 
trošnje bo treba posebno družbeno skrb posvečati kmetijski in gozdarski pro- 
izvodnji. 
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V kmetijstvu bo še nadalje poudarek na razvijanju živinoreje, predvsem 
na intenzivnem pitanju govedi in večji ter bolj specializirani proizvodnji mleka, 
povezani z nadaljnjim razvojem in modernizacijo mlekarske industrije. Pred- 
vidoma se bo še nadalje občutno povečevala tudi prašičereja in perutninarstvo. 
V rastlinski proizvodnji se bo intenzivirala in povečala proizvodnja krme. in 
hmelja ter proizvodnja kvalitetnega sadja in vin. 

Struktura Indeks  —   povečanja 
1970 1975 1971—1975 

Živinorejska proizvodnja 43,2 
Rastlinska proizvodnja 50,0 
Ostalo M 
Skupaj 100,0 

Pospešeni razvoj govedoreje in povečanje njene rentabilnosti zahtevata 
hitrejše intenziviranje rabe travinja, predvsem s pašnokošnim koriščenjem. 
Premajhna in kvalitetno slaba proizvodnja osnovne krme omejuje razvoj 
živinoreje, sili v dokup beljakovinske krme in krmnih žit ter povzroča nihanje 
proizvodnje in stroškov. Zato bo možno doseči stabilnejšo proizvodnjo mleka in 
govejega mesa le s hitrim povečanjem pridelkov na travnikih, na njivah pa še 
posebno z večjim pridelovanjem koruze. Dani so realni pogoji, da bi s pove- 
čanim pridelkom koruze v znatno večji meri krili domače potrebe. Zato bodo 
gospodarska zbornica in kmetijska združenja izdelala poseben program in ko- 
ordinirala aktivnost za intenziviranje pridelovanja koruze. 

Na področjih, kjer so že bila izvršena regulacijska dela, bodo z melioraci- 
jami pridobljene nove poljedelske površine in s tem aktivirana znatna vlaganja 
v regulacije. 

Nadaljnji razvoj kmetijske proizvodnje terja usmeritev na obnovo in mo- 
dernizacijo vsega kmetijstva, v tej smeri pa bodo delovali tudi družbeni stimula- 
tivni ukrepi. Politika razvoja na tem področju obsega predvsem: 

— konsolidacijo in modernizacijo kmetijskih zadrug in drugih proizvodnih 
skupnosti ter kombinatov, še posebno družbenih posestev in predelovalnih 
obratov; 

— splošno modernizacijo in intenzifikacijo proizvodnje in v zvezi s tem 
— preusmerjanje ter specializacijo kmečkih gospodarstev. 
Predvideno povečanje blagovne proizvodnje v družbenem in zasebnem 

kmetijstvu zahteva tudi rekonstrukcije in povečanje zmogljivosti v predelo- 
valni industriji. Pri tem bo treba težiti h koncentraciji zmogljivosti, saj ob- 
stoječa razdrobljenost ne zagotavlja dovolj ekonomičnih predelovalnih po- 
stopkov. 

Po srednjeročnem programu gozdarstva se bo sečnja do leta 1975 pred- 
vidoma povečala od 2,9 milij. btom3 v letu 1970 na 3,5 milijona. Pri tem se bo 
povečal delež sečnje glede na prirastek lesne mase od 71 % na 81 %>. Poleg 
povečanega izkoriščanja proizvodnega potenciala se bo sečnja povečala tudi za 
del napadle lesne mase na površinah, predvidenih za melioracije. 

V okviru načrtovane sečnje se bo povečala predvsem tržna proizvodnja 
lesa, ki bo predvidoma naslednja: 
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V 000 neto rn3 

1970 

Tržna proizvodnja 2010 2020 2500 

Indeks 
1975/1970 

124 
— les za meh. predelavo 1050 1270 1260 99 
— les za kem. predelavo 

in plošče 420 230 730 317 
Skupaj les za industrijsko 
predelavo 1470 1500 1990 133 
— les za neposredno 

tehnično uporabo 280 280 310 111 
— drva 260 240 200 84 

Kljub občutnemu povečanju proizvodnje za industrijsko predelavo lesa pa 
ponudba ne bo krila pričakovane porabe v letu 1975. Predvidena proizvodnja 
lesa za industrijsko predelavo bi v glavnem zadoščala za doseženo raven po- 
rabe in za lesnopredelovalne zmogljivosti, ki so v izgradnji ali so v teku inve- 
sticijske priprave (razen lesa za furnirje). Nadaljnje pomembnejše povečanje 
predelovalnih zmogljivosti bo zato pogojeno z intenzivnejšim sodelovanjem z 
gozdnimi gospodarstvi iz drugih območij države ter s povečanim oskrbovanjem 
iz uvoza. Ker bo lesna surovina vse bolj omejitveni faktor za realizacijo raz- 
vojnih programov lesno predelovalne in celulozne industrije, bo nujen družbeni 
dogovor med proizvajalci in porabniki lesne surovine, s katerim bi usklajevali 
proizvodnjo in porabo ter zagotovili pogoje za hitrejšo reprodukcijo gozdov. 

Za zagotovitev predvidene povečane eksploatacije ob hkratni krepitvi pro- 
izvodnega potenciala gozdov bo po srednjeročnem programu gozdarstva na 
področju gojenja gozdov potrebno letno: pogozdovanje na 1000 ha, nega mladja 
na 250 000 ha in redčenje na 50 000 ha. Poleg tega bo treba letno zgraditi ozi- 
roma rekonstruirati 320—360 km gozdnih cest. Za povečanje surovinske osnove 
pa je predvideno snovanje 8200 ha plantaž ter intenzivnih nasadov, s čimer se 
bo obseg doslej osnovanih plantacij več kot podvojil. 

Uveljavitev območnih gozdnogospodarskih načrtov kot instrumenta druž- 
benega usmerjanja razvoja gozdarstva ter zagotovitev gozdnobiološke repro- 
dukcije v obsegu, ki jo pogojuje predvideno izkoriščanje gozdov, bosta bistve- 
nega pomena za uspešno realizacijo nakazane gozdnogospodarske politike. 

7. Razvoj terciarnih dejavnosti bo v celoti nekoliko hitrejši od predvidene 
splošne stopnje gospodarskega razvoja. To nakazujejo srednjeročni programi 
delovnih organizacij pa tudi ukrepi družbenopolitičnih skupnosti za pospeše- 
vanje razvoja nekaterih od teh dejavnosti. Povečanje deleža terciarnih dejav- 
nosti v strukturi slovenskega gospodarstva bo ugodno vplivalo na pogoje in 
razvojne možnosti celotnega gospodarstva. 

Na področju prometa in zvez bo predvideni razvoj gospodarstva v SR Slo- 
veniji in v merilu države zahteval v letu 1975 za 40% večje in tudi kvalitet- 
nejše prometne storitve kot v letu 1970. V naslednjih letih po predvidevanjih 
prometnih organizacij zaradi nezadovoljive tehnične usposobljenosti in obsto- 
ječih možnosti mednarodnega prometa še ni pričakovati hitrejšega razvoja 
železniškega prometa. Na obseg pomorskega prometa pa bodo močno vplivale 
zmanjšane prevozne tarife in zaostrena konkurenca in bo le z boljšim poslo- 
vanjem in smotrnim koriščenjem svojega ladjevja mogel zadržati že v letu 
1970 doseženo raven storitev. Druge prometne dejavnosti se bodo razvijale 
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hitreje, zlasti zračni promet in letališke storitve. Razvoj cestnega prometa bo 
sicer nekoliko bolj umirjen kot v preteklem obdobju, vendar še vedno dokaj 
intenziven, pri čemer bo po ocenah hitreje naraščal javni cestni promet, delež 
režijskega in tudi zasebnega pa bo vse manjši. Ob takšnem razvoju prometa 
bo hitreje naraščal notranji promet, predvsem zaradi stagnacije v pomorskem 
prometu. Vendar pa bo še vedno več kot 101% od celotnega prevoza blaga 
odpadlo na mednarodni in tranzitni promet, kar bo omogočalo še naprej po- 
memben devizni priliv. Gibanje obsega in strukture prometnih storitev bo 
predvidoma naslednje: 

Struktura v % Stopnje rasti 
1970 1975 1971—1975 

Potniški promet 
Blagovni promet 
Luški promet 
Ptt promet 
Promet skupaj 

V naslednjem razdobju bo nujno nadaljevati z modernizacijo celotne pro- 
metne dejavnosti in zlasti razvijati organizacijo prometa z uvajanjem integral- 
nega prevoza blaga ter prilagojevati razvoj nakladalnih in razkladalnih naprav 
uporabnikov transportnih storitev razvoju mobilnih sredstev transportne de- 
javnosti (specialna prevozna sredstva, kontejnerji, palete idr.). Gospodarske 
organizacije predvidevajo v svojih razvojnih programih v tej smeri: zamenjavo 
dotrajanih prevoznih sredstev in povečanje njihovih zmogljivosti z nabavo 
električnih in motornih lokomotiv in vagonov (zlasti specialnih), s čimer bodo 
zamenjale predvsem nerentabilno parno vleko in za sodobni prevoz neprimerne 
vagone, nabavo modernejših ladij (povečanje bruto nosilnosti za okoli 70,0/o) 
in avionov (povečanje bruto nosilnosti za okoli 50 %>), razširitev in moderniza- 
cijo pristaniških in skladiščnih zmogljivosti v luki Koper (povečanje luških 
storitev za okoli 80 °/o) in na letališču Brnik (povečanje letalskih storitev za 
okoli 20 fl/o) ter razširitev in avtomatizacijo telekomunikacijskega omrežja, s 
čimer bo med drugim doseženo v letu 1975 že 6,4 telefonskih naročnikov in 
11,5 telefonskih aparatov na 100 prebivalcev in omogočen hitrejši razvoj so- 
dobne telekomunikacijske dejavnosti. 

Ena od posebnih nalog prometne politike v tem razdobju bodo prizadevanja 
za formiranje poslovnega združevanja, ki bi integriralo interese za razvijanje 
kombiniranega transporta, v tem okviru pa zlasti take oblike kontejnerizacije, 
ki bi ustrezale sedanjim možnostim in potrebam. V prvi fazi, ko še ni realno 
računati na redne čezoceanske kontejnerske linije do luk v severnem Jadranu, 
bo treba iskati ustrezne rešitve predvsem v organizaciji pomorskega prevoza 
kontejnerjev od Kopra v druge mediteranske luke, ki so že vključene v takšne 
linije. V luki Koper je v glavnem že končana izgradnja specialnega kontejner- 
skega terminala. 

Razvoj integralnega prometa, ki mora smotrno vključiti in organsko pove- 
zati vse prometne dejavnosti, ima dolgoročnejši pomen in zahteva, da se v 
naslednjih letih oblikuje ustrezna prometna politika in na tej osnovi sprejmejo 
potrebni samoupravni sporazumi in družbeni dogovori, kjer se bo iz narodno- 
gospodarskih razlogov pokazalo kot smotrno, pa tudi predpisi, zlasti na področju 
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urejanja odnosov med železniškim in cestnim prometom. Ob tem je treba upo- 
števati nujnost povezovanja v velike prometne sisteme v okviru SFR Jugo- 
slavije in tudi v mednarodnem merilu. Iniciativo in koordinacijo dela pri 
usklajevanju medsebojnih interesov in iskanju skupnih rešitev bo imela gospo- 
darska zbornica SR Slovenije ob sodelovanju znanstvenih institucij in organi- 
zacij združenega dela v prometu, ki bodo tako sprejeti skupni prometni politiki 
prilagojevale tudi svoje razvojne programe. 

Razvojna politika SR Slovenije bo na področju prometa usmerjena na 
zboljšanje reproduktivne sposobnosti posameznih prometnih dejavnosti in sklad- 
nejše tržne pogoje gospodarjenja, zlasti pa na pospeševanje razvoja prometne 
infrastrukture. 

Z opredelitvijo vloge in položaja trgovine ob družbenoekonomski reformi 
kot glavne nosilke prometnega procesa so bili ustvarjeni pogoji za njen hiter 
razvoj v preteklem razdobju. Ob doslednejšem izvajanju predvidene usmeritve 
v merilu vse države na razvijanje tržnega sistema ter stabilizacijo cen in 
tržišča obstajajo tudi v prihodnje realne možnosti za uresničevanje razvojnih 
programov trgovinskih delovnih organizacij. Predvidoma se bo v tem petletju 
povečal realni družbeni proizvod, ustvarjen v trgovini za 48 fl/». 

V nadaljnjem razvoju se bo, v skladu z ustavnimi amandmaji, težišče eko- 
nomskih odnosov med proizvodnimi organizacijami združenega dela in organi- 
zacijami, ki se ukvarjajo z blagovnim prometom, še hitreje preoblikovalo od 
odnosov, ki temeljijo na načelu kupoprodaje k odnosom, ki temeljijo na združe- 
vanju dela in sredstev, na dolgoročnem poslovnem sodelovanju, na medseboj- 
nem prevzemanju rizika in sodelovanju pri skupnem poslovnem uspehu. S tem 
pa bo blagovni promet postajal vsebolj tudi neločljiva sestavina proizvodnega 
in reprodukcijskega procesa, delo v blagovnem prometu pa sestavni del pro- 
izvodnega dela, prek katerega se realizirajo proizvedene dobrine kot družbena 
vrednost. 

Prizadevanja za učinkovitejše gospodarjenje in znižanje stroškov v celot- 
nem gospodarstvu bodo zahtevali hitrejše aktiviranje notranjih rezerv gospo- 
darstva. Te so zlasti občutne v čezmerni vezavi sredstev v zalogah. Predvidena 
širša vključitev trgovine v blagovni promet, ki omogoča občutno hitrejše obra- 
čanje zalog in s tem manjšo vezavo obratnih sredstev, bo zato prispevala k iz- 
boljšanju strukture stroškov gospodarstva. Ob taki usmeritvi trgovine in po- 
slovnih bank je pričakovati, da se bo delež trgovine v skupnih zalogah gospo- 
darstva do leta 1975 povečal na okoli 36 ®/o nasproti 28% v letu 1971. 

Širše vključevanje trgovine v blagovni promet bo zahtevalo od delovnih 
organizacij s področja trgovine: večja vlaganja v trajna obratna sredstva ter v 
izgradnjo in modernizacijo skladišč v skladu z razvojem sodobnih transportnih 
sredstev: širše poslovno povezovanje s proizvodnjo in drugimi dejavnostmi 
gospodarstva z namenom boljše delitve dela, ki naj bi v večji meri temeljila na 
dogovorih o skupni poslovni politiki, skupnih vlaganjih ter prevzemanju rizika 
in delitvi dohodka, doseženega na teh osnovah; ter širjenje maloprodajnega 
omrežja s sodobnimi oblikami prodaje, zlasti za promet proizvodov trajnejše 
porabe, ter nadaljnje provečanje zmogljivosti servisnih dejavnosti. 

Ob nakazani usmerjenosti poslovne in investicijske politike trgovine je 
računati z nadaljnjimi integracijskimi procesi, ki so že doslej prispevali k obliko- 
vanju ekonomsko močnih organizacij z razvejano dejavnostjo na celotnem 
območju države. Take organizacije, ki lahko ob širšem vključevanju strokovnih 
kadrov uveljavljajo sodobno organizacijo dela, bodo nosilci razvoja trgovine. 
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S pristopnostjo na drugih območjih države pa bo trgovina ustvarjala tudi po- 
goje za hitrejši razvoj proizvodnje. 

Ob nadaljnjih integracijskih procesih v trgovini in širšem vključevanju 
visoko strokovnih kadrov v službe za raziskavo tržišča bo še nadalje pomemben 
delež trgovine tudi pri povečevanju izvoza. Tb velja predvsem za tista področja 
proizvodnje, kjer je širše vključevanje trgovine v izvoz racionalno predvsem 
zaradi širšega sortimenta blaga. 

Hiter razvoj turizma in gostinstva bo še nadalje med osnovnimi kompo- 
nentami gospodarske usmeritve. To zahtevajo predvsem potrebe po hitrejšem 
vključevanju gospodarstva v mednarodno tržišče, po drugi strani pa to omogo- 
čajo ugodni naravni pogoji in geografska lega. Pomembna osnova za hitrejši 
razvoj na tem področju so že zgrajene zmogljivosti kot tudi izboljšana organi- 
zacijska in konkurenčna usposobljenost turističnega gospodarstva. 

V nadaljnjem razvoju turističnega gospodarstva bo še naprej poudarek na 
ustvarjanju pogojev za pospešeno rast inozemskega turističnega prometa, pred- 
vsem stacionarnega kot tudi izletniškega, tranzitnega in drugih oblik sodob- 
nega turizma, na katere bo vplival hiter razvoj turizma v drugih delih Jugo- 
slavije in pa bližina večjih urbanskih aglomeracij v sosednjih državah. Po- 
membna osnova za politiko nadaljnjega razvoja turističnega gospodarstva pa 
bo tudi vključitev dela SR Slovenije v širši projekt razvoja območja zgornjega 
Jadrana. 

Vzporedno z rastjo življenjske ravni je pričakovati tudi hitrejši razvoj do- 
mačega turizma, kjer se bodo poleg tradicionalnih razvijale nove oblike, po- 
vezane z vse večjimi potrebami delovnih ljudi po aktivni rekreaciji. V tem 
okviru bo treba posvečati večjo skrb tudi nadaljnjemu razvoju počitniških 
domov delovnih organizacij in rekreacijskih zmogljivosti za otroke in mladino. 

V skladu z dolgoročnim konceptom turističnega gospodarstva in načelom 
konceptirane graditve zmogljivosti ostaja še naprej poudarek na dograjevanju 
-obstoječih turističnih središč, predvsem na obali, v gorskih območjih in naravnih 
zdraviliščih. Po pogramih gostinskih in turističnih organizacij so na teh ob- 
močjih v načrtu pomembnejša vlaganja. Poleg tega pa je pričakovati večja 
vlaganja tudi v zasebno gostinstvo in kmečki turizem. 

Skupno se bodo turistične zmogljivosti predvidoma povečale za okoli 9500 
novih ležišč v obratih komercialnega gostinstva in za okoli 7000 v komplemen- 
tarnih zmogljivostih, hkrati z drugimi turističnimi objekti kot so smučišča, žič- 
nice, bazeni in podobno ter ožjo turistično infrastrukturo. 

Število prenočitev bo v tem petletnem razdobju po oceni raslo po letni 
stopnji 9,2 9/», v tem domačih gostov po 7,3 Vo in tujih 11,2®/». Devizni dohodek 
bi se do leta 1975 povečal na okoli 230 milijonov S nasproti 95 milijonov S v 
letu 1970, oziroma za poprečno 19®/o letno. 

Uresničenje nakazanih prizadevanj je v veliki meri povezano z nadaljeva- 
njem politike pospeševanja turizma s strani republike, občin in drugih dejav- 
nikov ter z večjo poslovnostjo in iniciativnostjo gostinskih, turističnih in drugih 
delovnih organizacij. Te organizacije se bodo morale hitreje prilagajati spre- 
membam domačega in inozemskega popraševanja, predvsem z boljšo organiza- 
cijo in kvaliteto ponudbe ter z vsestranskim medsebojnim poslovnim in teh- 
ničnim sodelovanjem. 

8. V okviru politike pospeševanja gospodarskega razvoja ter postopnega od- 
pravljanja neskladnosti v njegovi strukturi bodo imela v prihodnjih letih po- 
udarjeno mesto tudi prizadevanja za pospešitev razvoja tako imenovanega 
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»malega gospodarstva«, ki obsega razvejana področja proizvodnje in storitev 
obrti in malih obratov družbenega sektorja ter obratov združenega dela z oseb- 
nim delom in zasebnimi sredstvi. Kljub hitrejšemu razvoju v zadnjem razdobju 
je malo gospodarstvo v strukturi slovenskega gospodarstva še vedno sorazmerno 
slabo zastopano in tudi močno zaostaja za udeležbo v drugih ekonomijah na 
podobni ali višji stopnji razvitosti. Posledica tega je pogosto pomanjkanje do- 
ločenih vrst blaga in storitev na trgu ter oblikovanje ravni cen, ki je v ob- 
čutnem nesorazmerju s cenami na drugih področjih gospodarstva. 

Uvajanje velikoserijske proizvodnje in sodobne tehnologije v produkcijske 
procese industrije, kar je pogoj za uveljavitev v mednarodni delitvi dela, ne- 
nehno izloča iz produkcijskih programov velikih podjetij določen asortiment 
polizdelkov in sestavnih delov, ki se izdelujejo v manjših količinah ali po 
individualnih naročilih. Ob takih težnjah v razvoju predelovalne industrije in 
ob ekspanziji potrošnje kakovostnih in trajnih dobrin pa se nenehno porajajo 
potrebe tudi po novih, dopolnilnih in pomožnih dejavnostih za dopolnitev indu- 
strijske proizvodnje in popestritev trga blaga in storitev, v kar se lahko uspešno 
usmerja malo gospodarstvo. Usmeritev družbenega plana na pospeševanje raz- 
voja tega področja zato pomeni krepitev celotnega gospodarskega potenciala, 
bogatitev trga ter preprečevanje monopolnih teženj in hkrati politiko, ki odpira 
možnosti hitrejšega povečanja produktivnosti in konkurenčne sposobnosti so- 
dobnih družbenih industrijskih in drugih dejavnosti. 

Perspektive malega gospodarstva so v njegovi dopolnilni vlogi v veliki 
družbeni proizvodnji. Zato daje družbeni plan poudarek predvsem razvijanju 
takšnih institucionalnih oblik in usmerjenosti malih obratov, ki bodo vodile 
k trajnejši delitvi dela in pogodbenemu sodelovanju z nosilci družbene repro- 
dukcije v industriji, gradbeništvu, prometu, trgovini in drugih dejavnostih. 
V ta namen bodo uveljavljeni tudi ustrezni sistemski pogoji, ki bodo spodbujali 
rast družbenega sektorja malega gospodarstva ter stimulativno vplivali na 
združevanje osebnega dela in zasebnih sredstev v posebnih organizacijah zdru- 
ženega dela. 

Hitrejši razvoj malih gospodarstev proizvodnih in storitvenih dejavnosti 
bo pomemben tudi z vidika politike zaposlovanja, saj bo omogočal večje pribli- 
ževanje delovnih mest domicilu delovnega prebivalstva in s tem ugodno vplival 
na zmanjšanje dnevne migracije in tudi na hitrejši razvoj manj razvitih ob- 
močij v SR Sloveniji. To bo tudi ena izmed osnov politike vračanja delavcev, 
zaposlenih v tujini. 

V okviru nakazane gospodarske usmeritve bo treba tudi ustrezno pravno 
urediti položaj osebnega dela z zasebnimi sredstvi tako, da bi uskladili pro- 
izvodne odnose na tem področju s cilji razvoja samoupravnega sistema ter 
omogočili njegovo vključevanje v procese družbene reprodukcije. 

9. Številni podatki kažejo, da se bodo v naslednjem razdobju v Evropi še 
stopnjevali procesi tehnološko-tehničnega napredka ter koncentracije ekonom- 
ske moči velikih podjetij in grupacij. S tem se bodo zaostrovali konkurenčni 
pogoji za razvoj in ekspanzijo našega gospodarstva na tujih tržiščih. Prav 
tako se bodo ob že prisotnih integracijskih procesih na drugih območjih Jugo- 
slavije zaostrili pogoji poslovanja tudi na domačem tržišču. 

V takšne pogoje razvoja se bodo uspešno vključevale gospodarske organi- 
zacije, ki bodo po sredstvih, kadrih, organizaciji, razvojno-aplikativni sposob- 
nosti in širini svojih poslovnih konceptov lahko nosilci kooperacije in integracije 



Priloge 479 

v naši močno diverzificirani gospodarski strukturi ter poslovno enakopravni 
partnerji tujih firm. 

Zlasti v zadnjih letih se v SR Sloveniji intenzivneje razvija poslovno 
povezovanje in integracija v nekaterih gospodarskih organizacijah in grupacijah 
na podlagi sorodnega proizvodnega programa, medsebojne povezave trgovskih, 
proizvodnih in storitvenih organizacij, formiranja kapitalno močnih, združenih 
gospodarskih organizacij z usklađenim dolgoročnejšim razvojnim programom 
kot tudi s tesnejšimi povezavami in integracijami z gospodarskimi organiza- 
cijami iz drugih republik. To je pospešilo specializacijo proizvodnje, omogočilo 
večjo učinkovitost in hitrejšo aktivizacijo investicij, boljšo organizacijo pri reali- 
zaciji proizvodnje in storitev ter premoščanje raznih ovir, ki se javljajo na 
enotnem tržišču. 

Uresničenje ciljev plana in v tem okviru še zlasti razreševanje nekaterih 
širših proizvodnih, poslovnih in strukturnih razvojnih usmeritev bo terjalo v 
naslednjih letih še intenzivnejša integracijska gibanja in večjo raznovrstnost 
njihovih oblik. 

Pri presojanju razvojnih možnosti z vidika obsega akumulacije je v SR 
Sloveniji vsaj 25 do 30 gospodarskih organizacij, ki se že ali se postopno obli- 
kujejo v izrazitejše nosilce razvoja z ugodnimi možnostmi. Pri tem pa bo bist- 
venega pomena njihova kadrovska in organizacijska krepitev, povezana s siste- 
matičnim in širokopoteznim usposabljanjem kadra, ne samo doma, temveč 
tudi v ustreznih specializiranih izobraževalnih in razvojnih centrih v tujini, 
ter pritegnitev strokovnega kadra, začasno zaposlenega v tujini. Z nastajanjem 
večjih nosilcev kooperacije in integracije v gospodarstvu in pri intenzivnem 
povezovanju na vsem jugoslovanskem prostoru bo za SR Slovenijo značilna 
diverzificirana struktura proizvodnje ob nadaljnji specializaciji podjetij in 
obratov ter s tem optimalizaciji proizvodnje pomenila celo določeno prednost v 
razvoju. 

10. Usmeritev na zunanja tržišča kakor tudi širjenje prodaje na celotni 
jugoslovanski trg postaja vse bolj odločilen faktor trajne in dinamične rasti 
gospodarstva SR Slovenije. Hkrati odpira usmeritev na mednarodno tržišče 
možnosti razvoja optimalnejših kapacitet, njihovo boljše izkoriščanje, pa tudi 
hitrejše osvajanje zahtevnejših kriterijev v proizvodnji in prodaji. Pričakovati 
je, da bo delež izvoza blaga in storitev v skupni vrednosti proizvodnje v nasled- 
njih letih še nadalje naraščal. Delež izvoza blaga in storitev v družbenem pro- 
izvodu se bo predvidoma povečal od 24°/o v letu 1970 na okoli 30 fl/o v letu 1975. 

Pod vplivi zunanjetrgovinskega in deviznega sistema v zadnjih letih in ob 
konjunkturi ter inflaciji na domačem trgu je bilo gospodarstvo močno usmerjeno 
v osvajanje finalnih faz proizvodnje. Hkrati s tem je rastla odvisnost od uvoza 
in niso bile dovolj izkoriščene možnosti domače proizvodnje surovin in pol- 
izdelkov. V naslednjih letih lahko predvidevamo določeno dopolnjevanje pro- 
izvodne strukture in širjenje kroga domačih kooperantov-dobaviteljev surovin 
in polproizvodov. Pričakovati je, da bo v tej smeri potekalo usklajevanje pro- 
gramov in planov na vseh nivojih, od temeljnih organizacij združenega dela 
prek raznih oblik združevanja in povezovanja v gospodarstvu. 

Spremembe deviznega sistema bodo povečale odgovornost organizacij zdru- 
ženega dela za večje lastno pokrivanje deviznih potreb oziroma za usklajevanje 
ponudbe in popraševanja deviz v okviru poslovnih bank ter medbančnega 
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deviznega trga. Takšna aktivna usmeritev in z njo povezano usklađeno zadolže- 
vanje v tujini z možnostmi odplačil, hkrati z zboljšanjem strukture in pogojev 
tujih kreditov, bo vodila k uravnoteženju deviznih dohodkov in izdatkov v 
merilu SR Slovenije. 

V skladu z razvojno politiko ter cilji in nalogami razvoja ekonomskih od- 
nosov s tujino bodo v naslednjih letih pomembne zlasti naslednje usmeritve: 

-— s hitrejšim povečevanjem izvoza od proizvodnje in uvoza ter z visoko 
stopnjo rasti neblagovnih deviznih dohodkov je treba doseči v naslednjih letih 
skladnejša razmerja v ekonomskih odnosih SR Slovenije s tujino; 

— pospešeno razvijati dejavnosti, kjer smo v menjavi s tujino konkurenčni 
in dosegamo večje čiste devizne učinke; 

— z razvijanjem surovinskih zmogljivosti in širšim osvajanjem tehnoloških 
procesov doseči zmanjšanje odvisnosti gospodarstva od uvoza surovin in pol- 
proizvodov, s poslovnim povezovanjem in razvijanjem kooperantske proizvodnje 
v Jugoslaviji in v tujini pa doseči stabilnejše odnose v menjavi in velikoserijsko 
proizvodnjo; 

—• razširiti zunanja tržišča in zboljšati regionalno strukturo menjave. V 
tem okviru bo treba še zlasti intenzivirati gospodarsko sodelovanje z deželami 
v razvoju; 

— v okviru gospodarskega sodelovanja z obmejnimi območji doseči še 
intenzivnejše povezovanje ne le v blagovni menjavi, temveč tudi z razvijanjem 
pošlo vno-tehničnega in industrijskega sodelovanja. Posebno pozornost je po- 
svetiti srednjeročnim in dolgoročnim programom razvoja sosednjih obmejnih 
območij ter prek medsebojnega sodelovanja doseči usklajevanje razvojnih nalog; 

—■ ob sodelovanju bank doseči večjo organiziranost pri zadolževanju v 
tujini, da bi izboljšali pogoje kreditiranja in v večji meri izkoristili možnosti 
za skupna vlaganja. 

Ob teh usmeritvah je pričakovati, da se bo nadaljeval proces modernizacije 
in usposabljanja gospodarstva in da bo v naslednjih letih prišlo do oblikovanja 
izvoznih količin blaga in storitev, ki omogočajo racionalnejše vključevanje v 
mednarodno menjavo, večjo poslovno koncentracijo na posameznih tržiščih in 
izboljšanje regionalne strukture. 

V zvezi z zboljšanjem regionalne strukture menjave in gospodarskega sode- 
lovanja z deželami v razvoju bo treba v okviru gospodarske zbornice pripraviti 
širši program sodelovanja z deželami v razvoju, ki mora izhajati iz dolgoročnih 
ekonomskih interesov našega gospodarstva v okviru politike ekonomskega so- 
delovanja Jugoslavije s temi deželami. Tak program bo osnova združevanja in 
sodelovanja zainteresiranega gospodarstva zaradi trajnejših poslovnih povezav, 
kooperacije in sodelovanja pri posameznih razvojnih projektih. Program mora 
predvideti tudi možnost skupnega nastopanja z drugimi nosilci v Jugoslaviji 
in v tujini. Pri tem bo treba upoštevati možnosti, ki jih nudi geografski položaj 
Slovenije za razvijanje transportnih povezav z deželami v razvoju in za razvoj 
dejavnosti, ki omogočajo tem deželam enakopravnejši nastop na evropskih 
tržiščih. 

SR Slovenija bo pospeševala in usmerjala razvoj izvozne dejavnosti, kot 
tudi tiste gospodarske dejavnosti, ki omogočajo večjo usklajenost menjave s 
tujino. Ob predvidenem povečanju izvoza blaga in neblagovnega deviznega pri- 
toka za 13—15 °/o letno in ob sorazmerno počasnejši rasti uvoza se bo bistveno 
zboljšala bilanca ekonomskih odnosov s tujino. 
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Težišče blagovnega izvoza bo tudi v naslednjih letih v prodaji industrij- 
skega blaga, na področju storitev pa predvsem na inozemskem turizmu. 

— V milijonih dolarjev 

Struk- Struk- Stopnje rasti 
tura 1975 tura   
v °/» V »/o 1966—70 1971—' 

Izvoz blaga 
in storitev 
Izvoz blaga 
— Industrija 
— Kmetijstvo 

in gozdarstvo 
Neblagovni dohodki 

494 100,0 969 
296 59,9 526 
265 53,6 475 

31 6,3 51 
198 40,1 443 

100,0 15,2 14,4 
54,3 9,9 12,2 
49,0 12,1 12,3 

5,3 — 2,5 10,5 
45,7 27,4 17,5 

Ekspanzija industrijskega izvoza, ki bo približno dvakrat hitrejša od rasti 
proizvodnje, bo odvisna predvsem od krepitve deleža izvoza nekaterih gospo- 
darskih grupacij, ki so se tudi že doslej uspešno uveljavljale na zunanjih 
tržiščih. 

— V milijonih dolarjev 

1070 iq7= Stopnje rasti 1970 1975 1971—1975 

Industrija v celoti 265 475 12,3 
v tem: 
— elektroindustrija 25 88 28',5 
•— kovinska industrija 

(prevozna sredstva) 17 40 18,6 
— kemična industrija 21 39 13,3 
— lesna industrija 43 77 12,5 

Skupaj 106 244 18,1 

V sklopu teh panog se bo najintenzivnejše povečeval izvoz naslednjih pro- 
izvodov: elektrostrojne opreme, trajnih potrošnih dobrin, cestnih prevoznih 
sredstev in sestavnih delov, stanovanjskih prikolic, zdravil, lesnih polproizvo- 
dov, pohištva, premaznih sredstev, kot tudi avto- in velopnevmatik. Pomemb- 
nejši položaj bi v prihodnji izvozni strukturi tako pripadal proizvodom kovinske 
in elektroindustrije in v tem okviru tudi investicijski opremi, prek katere je 
mogoče realizirati več ustvarjalnega dela, zlasti z gradnjo in opremljanjem kom- 
pletnih objektov za tuje naročnike. Delež opreme v celotnem industrijskem 
izvozu bo predvidoma porastel od 8,7 °/o v letu 1970 na 13,3 °/a v letu 1975. 
S tem se bo naša izvozna struktura postopno bolj prilagajala tendencam raz- 
voja svetovne trgovine, ki je na tem področju najbolj ekspanzivna. K izboljšanju 
izvozne strukture pa bo prispeval tudi razvoj storitvenih dejavnosti, zlasti 
turizma, kjer ima Slovenija še znatne možnosti razvoja. Povezovanje s tujino 
pa se ne bo odrazilo le v pospešenem razvoju posameznih gospodarskih področij, 
temveč bo vplivalo tudi na raven in kvalitetno preobrazbo celotnega gospo- 
darstva. 
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6. REŠEVANJE RAZVOJNIH PROBLEMOV INFRASTRUKTURNEGA 
POMENA 

1. V preteklih letih je SR Slovenija na področju infrastrukture zaostajala 
za splošno dinamiko razvoja, zlasti zaradi prioritete, ki je bila v ekonomski po- 
litiki dana razvoju ostalih področij. Ob prehajanju v razvitejšo gospodarsko 
strukturo bi se ta razkorak v odsotnosti odločnejših posegov še povečal in pred- 
stavljal resno oviro celotnemu razvoju. V tem planu so zato predvideni intenziv- 
nejši programi na infrastrukturnem področju, s katerimi bi razreševali nastala 
neskladja ter ustvarili pogoje za kontinuirano izvajanje nalog, ki izhajajo iz 
dolgoročnega programa razvoja SR Slovenije. 

Za razvoj gospodarske infrastrukture (proizvodni in prenosni objekti ener- 
getike, gradbeni objekti prometne infrastrukture in vodnega gospodarstva) je 
značilna vrsta specifičnosti, ki jih razvojna politika mora ustrezno upoštevati. 
Predvsem so to finančno zelo zahtevna vlaganja, ki terjajo po obsegu in ča- 
sovno veliko koncentracijo sredstev. Rentabilnost objektov se izraža skozi 
daljše razdobje in to v veliki meri s posrednim vplivanjem na učinkovitost 
gospodarjenja in oblikovanje dohodka širokih področij gospodarstva. Ob velikih 
potrebah po modernizaciji proizvodnje in možnostih za poslovne naložbe s 
hitrimi ekonomskimi učinki med delovnimi organizacijami v glavnem še ni za- 
dostnega interesa za neposredna prelivanja sredstev na področje infrastrukture. 
Zato bo na tem področju še naprej potrebna aktivna vloga predvsem repu- 
blike, da bi z razpoložljivimi namenskimi sredstvi ter samoupravnim združe- 
vanjem zagotovili potrebne splošne pogoje za skladen družbenoekonomski 
razvoj. 

Poleg hitrejšega razvijanja gospodarske infrastrukture bo v prihodnjih 
letih nujno zagotoviti hitrejše urejanje še nekaterih drugih vprašanj, ki so 
širšega in dolgoročnejšega razvojnega pomena in ki zaradi njihovega značaja 
terjajo usklađeno družbeno akcijo. V okvir teh vprašanj spadajo zlasti dolgo- 
ročno zasnovano regionalno prostorsko planiranje, komunalno urejanje ter 
zaščita naravnega okolja. 

Za posamezna področja infrastrukture so že sprejeti, pripravljeni ali pa 
v končni fazi izdelave konkretni programi ustreznih samoupravnih in drugih 
skupnosti, od katerih so za opredelitev razvojne politike družbenega plana 
do leta 1975 zlasti pomembni: dolgoročni program razvoja energetike, program 
razvoja hitrih cest, program razvoja cestne mreže, srednjeročni program zdru- 
ženega železniškega transportnega podjetja Ljubljana ter program razvoja luke 
Koper. 

2. Gospodarstvo SR Slovenije prehaja glede lastnih virov energije v položaj 
vse večje deficitarnosti. Leta 1975 bo ob pričakovani gospodarski rasti in so- 
razmerno večji porabi primanjkovalo prek polovice potrebne primarne energije, 
kar pomeni že veliko odvisnost v oskrbovanju SR Slovenije z energijo, zlasti 
z vidika zanesljivosti, stabilnosti in ekonomičnosti oskrbe. Ob vse bolj inten- 
zivnem usmerjanju našega gospodarstva na nove sodobnejše strukture ener- 
getskih virov bo poleg pomanjkanja električne energije vse bolj izstopal tudi 
problem redne in ekonomičnejše oskrbe s tekočimi in plinastimi gorivi. Zato 
bo nujno intenzivnejše ukrepanje v tem in naslednjih razdobjih na področjih 
energetskega gospodarstva. 

Poseben razvojni problem predstavlja pokrivanje pričakovanega primanjk- 
ljaja v električni energiji iz lastnih virov ob koncu tega petletnega razdobja, ki 
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bi pri predvideni porabi okoli 7000 GWh znašal okoli 600 GWh. V zvezi s tem bo 
treba z rekonstrukcijami in dogradnjami povečati zmogljivost obstoječih elek- 
trarn in jih osposobiti za nemoteno obratovanje ob maksimalnem izkoriščanju 
njihovih zmogljivosti ter s pravočasnim sklepanjem pogodb zagotoviti nabavo 
potrebnih količin električne energije iz drugih republik in iz uvoza. V letih, 
ko bo nastopil večji primanjkljaj v električni energiji, bo treba tudi izdelovati 
podrobne elektroenergetske bilance za kritične mesece in jih dosledno izvajati. 
Porabniki električne energije pa bodo morali svoje potrebe v tem času uskla- 
jevati z razmerami in možnostmi elektroenergetskega sistema. 

Po letu 1975 bi se primanjkljaj električne energije progresivno povečeval 
in bo zato nujno pravočasno zagotoviti izgradnjo novih elektroenergetskih 
objektov. Rezultati optimalizacije izbora bodočih elektroenergetskih objektov 
v okviru dolgoročne projekcije so pokazali, da bo za pokrivanje potreb po 
osnovni energiji v letih 1975—1978 razen že dokončane TE-Soštanj ni, nujno 
zgraditi termoelektrarno Šoštanj IV z zmogljivostjo 300 MW in nuklearno 
elektrarno. Po sporazumu med SR Slovenijo in SR Hrvatsko bo ob enakem 
deležu sofinancirana ter zgrajena za potrebe širšega gospodarskega prostora 
skupno NE zmogljivosti 600 MW, ker je gradnja večje kapacitete bolj ekono- 
mična. Za pokrivanje potreb po električni energiji in moči v teh letih pa bo 
potrebno graditi še dopolnilne proizvodne zmogljivosti elektrarn. Razen tega bo 
nujno za redno in zanesljivo obratovanje slovenskega elektroenergetskega si- 
stema ta sistem kot sestavni del enotnega jugoslovanskega elektroenergetskega 
sistema osposobiti za paralelno obratovanje z obstoječim sistemom v sosednjih 
državah. Ob upoštevanju te naloge bo za prenos potrebnih količin kvalitetne 
električne energije potrebno dograditi in izpopolniti prenosno omrežje tudi v 
SR Sloveniji in v zvezi z razvojem jugoslovanskega elektroenergetskega sistema 
začeti tudi z gradnjo prenosnih objektov napetosti 380 KV. 

Zaradi deficitarnosti v primarni energiji bo treba povečati tudi proizvodnjo 
v premogovništvu. V tem razdobju bodo zaradi izčrpanosti rezerv prenehali z 
obratovanjem ali občutno zmanjšali proizvodnjo rudniki rjavega premoga v 
Kočevju, Laškem, Senovem in Zabukovici. Istočasno povečanje porabe pre- 
moga v termoelektrarnah bo zato zahtevalo večjo proizvodnjo v drugih pre- 
mogovnikih, kar bo možno doseči/ le z razvojem in modernizacijo predvsem 
Zasavskih premogovnikov in rudnika lignita Velenje. Poraba premoga na 
drugih področjih se bo morala zmanjšati in nadomestiti z drugimi gorivi. 

Skladno z gradnjo nuklearne elektrarne bo treba tudi pripravljati eksploa- 
tacijo rudišča uranove rude na Zirovskem vrhu in zgraditi obrat za opleme- 
njevanje te rude. 

Skupna vlaganja za proizvodne in prenosne elektroenergetske zmogljivosti 
ter za zagotovitev ustreznih virov primarne eriergije bodo v letih 1971—1975 
znašala predvidoma okoli 4379 milijonov dinarjev (po cenah leta 1972). V tej 
vsoti so zajeta vlaganja v objekte, ki bodo začeli obratovati že v tem razdobju, 
kakor tudi sredstva, ki so potrebna zaradi kontinuitete v izgradnji elektro- 
energetskih zmogljivosti za pokrivanje potreb po letu 1975. Financiranje teh 
zahtevnih naložb bo terjalo postopno krepitev lastne reprodukcijske sposobnosti 
elektrogospodarstva, pritegnitev domačih in tujih kreditnih virov ter zdru- 
ževanje sredstev gospodarstva in drugih porabnikov električne energije na 
samoupravnih osnovah. 

Sodobno gospodarstvo v vse večji meri uporablja kvalitetna goriva, med 
katerimi je naravni plin za nekatere porabnike na prvem mestu. Ker SR 

31* 
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Slovenija nima lastnih virov te energije, je treba intenzivirati napore in pri- 
pravljati projekte za povezavo s plinovodno mrežo zunaj meja, od koder bi 
z ustreznimi plinovodi dovajali potrebne količine naravnega plina do potrošnih 
centrov. 

Poraba tekočih goriv in drugih derivatov nafte v SR Sloveniji hitro narašča 
in bo v letu 1975 že presegla 2 milijona ton. Zmogljivosti predelave nafte v 
Lendavi pa se bodo v tem razdobju povečale po predvidevanjih le na okoli 
600 tisoč ton. Hitro naraščanje porabe in primanjkljaja v tekočih gorivih 
ekonomsko tako že utemeljuje priprave za izgradnjo novih zmogljivosti, zlasti 
še ob upoštevanju neugodnih pogojev oskrbovanja iz oddaljenih virov. Zato bo 
nujno, da zainteresirano gospodarstvo še v tem razdobju sprejme ustrezne 
odločitve za razvoj naftnega gospodarstva, da bi zagotovili ekonomično oskrbo 
gospodarstva v naslednjem razdobju. 

3. Prometna infrastruktura je zastarela in pomanjkljiva ter že predstavlja 
resno oviro za nadaljnji razvoj slovenskega gospodarstva. To velja zlasti za 
železniški in cestni promet. Pri železniški infrastrukturi je del železniških prog 
dotrajan, progovna oprema in manipulacijske naprave pa so pomanjkljive, kar 
se odraža v slabi kvaliteti in zlasti v premajhni hitrosti prevoznih storitev celo 
na nekaterih važnejših progah. V celotni cestni mreži je bilo v letu 1970 le 
27 °/o cest z moderniziranim cestiščem (asfaltno, betonsko in kockasto), na 
republiških cestah pa je bilo še vedno okoli 42 ®/o cest z makadamskim cestiščem. 
Osni pritisk nad 8 ton prenese le okoli 10 °/o vseh slovenskih cest. Takšno stanje 
prometne infrastrukture negativno vpliva na ekonomiko prometa in celotnega 
gospodarstva ter predstavlja oviro za hitrejšo integracijo posameznih območij 
v enoten gospodarski prostor v okviru predvidenega policentričnega razvoja 
SR Slovenije. 

V naslednjih letih bo potrebno dokončati modernizacijo železniške proge 
Jesenice—Dobova in nadaljevati z rekonstrukcijo in elektrifikacijo prog Zidani 
most—Šentilj, Divača—Koper ter omenjene glavne proge opremiti z ustreznimi 
signalno-varnostnimi in telekomunikacijskimi napravami. S tem bodo do leta 
1975 v glavnem končana dela na modernizaciji železniškega prometnega križa, 
kar bo omogočilo racionalnejše poslovanje na celotni železniški mreži ter ugodno 
vplivalo tudi na razvoj tranzitnega prometa prek ozemlja SR Slovenije. 

2e doseženi in predvideni razvoj prometa v Luki Koper zahteva povečanje 
zmogljivosti pristanišča in skladiščnega prostora. Za obvladanje prometa bo po 
sprejetem programu razvoja luke treba širiti tudi objekte luške infrastrukture 
z dogradnjo operativne obale in drugih spremljajočih objektov ter poglobiti 
luški bazen za pristajanje ladij večje tonaže. S tem in ob zboljšani povezavi 
luke z zaledjem bodo ustvarjeni tudi pogoji za hitrejši razvoj luško industrij- 
skega kompleksa. 

Za pospešitev modernizacije železniške in izgradnjo luško infrastrukture je 
republika že sprejela ukrepe in bo v te namene redno zagotavljala potrebna 
sredstva za regresiranje obrestne mere ter konverzijo v preteklem razdobju 
odobrenih kreditov za gradnjo, modernizacijo in elektrifikacijo železnice, kakor 
tudi za predvideno dokončanje programa modernizacije in elektrifikacije želez- 
niških prog Jesenice—Dobova, Zidani most—Šentilj in Divača-—Koper po pro- 
gramu Zelezniško-transportnega podjetja Ljubljana ter za regresiranje obrestne 
mere in konverzijo kreditov za izgradnjo luške infrastrukture po sprejetem 
programu Luke Koper. 
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Za uresničitev nakazanih programov pa bodo potrebna še nadaljnja priza- 
devanja za zagotovitev dolgoročnejših kreditnih sredstev. 

Na področju cestnega omrežja bodo po že sprejetem programu razvoja 
avtocest dokončani odseki Vrhnika—Postojna—Razdrto v štiripasovni izvedbi in 
Hoče—Leveč v dvopasovni izvedbi z osnovnimi elementi štiripasovne ceste na 
magistralni smeri Šentilj—Ljubljana-—Razdrto—Nova Gorica—Sežana;—Koper, 
ki se navezuje na veliko južno evropsko magistralno smer zahod—vzhod. V letu 
1972 bo tudi dokončana magistralna cesta Ptuj—Macelj, ki bo povezovala 
vzhodni del SR Slovenije s sosednjo SR Hrvatsko. Med magistralnimi cestami 
se v zasnovi srednjeročnega programa interesne skupnosti za ceste SRS pred- 
videva tudi prva etapa rekonstrukcije in modernizacije obalne ceste, gradnja 
ceste, ki bo povezovala novi mejni prehod v Vrtojbi pri Novi Gorici z obstoječo 
vipavsko cesto ter začetna dela na obvozni avtocesti pri Ljubljani konec tega 
petletnega razdobja. 

V okviru razpoložljivih namenskih sredstev bo treba izvajati rekonstrukcijo 
in modernizacijo obstoječih regionalnih cest ter jih usposabljati za obvladovanje 
hitro naraščajočega domačega in mednarodnega prometa. Predvidoma bo na 
območju SR Slovenije ob upoštevanju v letu 1972 povečanih namenskih sredstev 
mogoče modernizirati 386 km in zgraditi 92 km novih modernih cest tako, da bi 
ob koncu tega petletja v celotni cestni mreži imeli že več kot 30 % cest s 
sodobnim cestiščem. V zvezi z novo kategorizacijo cest v SR Sloveniji je bila 
izvršena preporazdelitev namenskih virov sredstev za ceste. S tem bodo podani 
ugodnejši pogoji za modernizacijo tudi lokalnega omrežja. 

— V letu 1972 bo sprejet srednjeročni program interesne skupnosti za 
ceste SRS, ki bo podrobneje opredelil razvoj cestnega omrežja ob upoštevanju 
prometnih obremenitev regionalnih cest in boljše povezave med regijami, še 
posebno med gospodarsko manj in bolj razvitimi območji. 

— Proučene bodo možnosti zagotovitve dodatnih sredstev za te namene 
v drugem delu razdobja tega plana, zlasti še možnosti prerazdelitve prometnega 
davka od prodaje tekočih goriv in pritegnitve dodatnih inozemskih sredstev. 
S tem so pogojene tudi možnosti pričetka razreševanja financiranja nekaterih 
perečih prometno razvojnih vprašanj kot so gorenjska magistrala, predor skozi 
Karavanke, pospešeno reševanje priobalne cestne povezave, začetna dela za 
nadaljevanje programa avtoceste in drugo. 

Uvajanje vse večjih in hitrejših avionov ter povečanje prometa v domačem 
in zlasti mednarodnem zračnem potniškem in blagovnem prometu narekuje 
razširitev in rekonstrukcijo pristaniške stavbe, podaljšanje vzletnopristajalne 
steze, povečanje ploščadi za sprejem in odpravo letal in drugih spremljajočih 
objektov na letališču Brnik. Tudi z vidika razvoja turizma bo nujno, da se 
letališče Brnik opremi za sprejem letal večjih zmogljivosti. Predviden je tudi 
začetek gradnje sekundarnega letališča pri Mariboru kot letališča B razreda za 
javni potniški in tovorni promet ter dograjevanje obstoječih športnih letališč 
v terciarna letališča, s čimer bo omogočen razvoj športno-turistične in STOL- 
aviacije. V letu 1973 bo: 

— sprejet dolgoročni koncept in program razvoja celotne aerodromske 
mreže v SR Sloveniji ter na tej osnovi pripravljeni ukrepi za regionalno- 
prostorsko urejanje in drugi ukrepi za skladen razvoj letalskega prometa in 
izgradnje letališč na območju SR Slovenije. 

V skladu s programom razvoja PTT prometa bodo povečane zmogljivosti 
in izboljšane telefonske in telegrafske zveze v notranjem in mednarodnem 
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prometu. V okviru objektov infrastrukturnega pomena bodo povečana vlaganja 
zlasti za gradnjo novih telefonskih in telegrafskih tranzitnih postaj z ustrez- 
nim kablovskim omrežjem. 

4. Na področju vodnega gospodarstva se bodo v skladu s srednjeročnim 
programom interesne skupnosti za vode SR Slovenije nadaljevala in intenzi- 
virala zlasti dela: za zaščito pred škodljivim delovanjem voda (regulacija 
Sčavnice, akumulacija na Sotli, manjše intervencije na porečjih Mure, Save in 
Soče); za varstvo obstoječih vodnih zalog in za zagotovitev novih virov pitne 
in tehnološke vode (gradnja zbiralnikov na Savinji, v Halozah in Prekmurju, 
raziskave podtalnih voda, zlasti v Savinjski dolini, na Kraškem polju in na 
Krasu); za varstvo kakovosti voda (izgradnja čistilnega bazena na Notranjski 
reki in glavnih zbiralnikov onesnažene vode na slovenski obali, izgradnja 
čistilnih naprav na Savi, Dravi, Muri in Soči ter njihovih pritokih predvsem 
za večje urbane sredine). 

Poplave na območju Drave in Mure v letu 1972 so močno prizadele vodno- 
gospodarske objekte in naravne struge teh rek in njenih pritokov ter napravile 
veliko gospodarsko škodo. Zato je nujno, da se že v toku leta 1972 in v 
naslednjih letih pospešeno obnovijo porušeni ali močneje poškodovani vodno- 
gospodarstveni objekti, uredijo naravne struge vodotokov ter gradijo novi 
varstveni objekti in sistemi, s čimer bo zagotovljena znatno večja varnost pred 
škodljivim delovanjem visokih voda na hidrografskem območju Drave in Mure. 
Z republiko Avstrijo bo urejeno tudi vprašanje skupnih zavarovalnih del na 
Muri pri Gornji Radgoni. Interesne skupnosti za vode bodo za te namene 
potrebovale dodatna sredstva, ki bodo zbrana na osnovi z zakonom določenega 
vodnega prispevka in na osnovi družbenih in samoupravnih dogovorov vodnih 
interesnih skupnosti z neposrednimi interesenti. 

5. Izvajanje nakazanih programov razvoja infrastrukture bo terjalo občutno 
povečanje vlaganj za te namene nasproti preteklemu razdobju in povečanje 
deleža teh investicij v strukturi gospodarskih investicij. Povečal se bo tudi 
njihov delež v strukturi porabe družbenega proizvoda: 

1961—1965 1966—1970 1971—1975 

Delež infrastrukturnih 
investicij (v °/o) 
— v gospodarskih investicijah 

v osnovna sredstva 19,10 18,40 29,2 
— v družbenem pr-oizvodu 3,67 3,08 5,6 

Do leta 1975 bodo skupno potrebne investicije za te namene po ocenah na 
podlagi cen konec leta 1971 znašale okoli 9255 milijonov dinarjev, od tega 
40 °/o za naložbe v energetiko in 56 '°/o za prometno infrastrukturo. 

Predvideno povečanje dolgoročnih razvojnih naložb v strukturi gospo- 
darskih investicij bo občutno obremenjevalo razpoložljive gospodarske vire SR 
Slovenije v prihodnjih letih ter prehodno vplivalo tudi na določeno poslabšanje 
globalnega kapitalnega koeficienta. Zato bo nujno zagotoviti pomembnejšo 
udeležbo inozemskih sredstev ter poleg že zaključenih zagotoviti še dodatna 
posojila, zlasti za področje energetike in prometa. 

6. Prostor postaja v sodobnih razmerah izrazita ekonomska kategorija, 
dolgoročno zasnovano gospodarjenje s prostorom pa eno pomembnih pogojev 
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za skladnejši in učinkovitejši družbenoekonomski razvoj. Zato se je SR Slo- 
venija z že sprejetimi predpisi, zlasti na področju regionalnega prostorskega 
in urbanističnega planiranja odločila svoj prostor urejati kompleksno s ciljem 
uskladenega ekonomsko socialnega razvoja republike. Na ta način bo preprečena 
nesmotrna izraba razpoložljivega prostora ob vedno večji urbanizaciji, indu- 
strializaciji, razvoju infrastrukture in drugih dejavnosti ter hkrati usklađeni 
različni interesi za prostor. 

V okviru dolgoročnih nalog na področju prostorskega planiranja bo SR 
Slovenija v prihodnjih letih ukrepala zlasti v naslednjih smereh: 

— v prvi polovici leta 1973 bo sprejela regionalni prostorski plan za ob- 
močje SR Slovenije ter ga kontinuirano dopolnjevala z rešitvami na podlagi 
nadaljnjih sistematičnih raziskav; 

— sodelovala bo pri usklajevanju prostorskega planiranja s SR Hrvatsko 
in sosednjimi deželami Avstrije, Italije in Madžarske; 

— spodbujala izdelavo prostorskih planov širših območij z medobčinskim 
sodelovanjem in poskrbela za izdelavo regionalnih prostorskih planov območij 
s posebnim namenom; 

—• pospeševala znanstveno-raziskovalno delo, povezano z regionalnim pro- 
storskim planiranjem, in po posebnem programu sofinancirala kontinuirano 
regionalno prostorsko planiranje območja SR Slovenije s poudarkom na izdelavi 
inventarizacije in valorizacije prostora; 

— poleg upravnega zavoda za regionalno prostorsko planiranje ustanovila 
še prostorsko dokumentacijski center SR Slovenije ter skrbela za dolgoročno 
izpopolnjevanje prostorske dokumentacije na podlagi sodobne avtomatske ob- 
delave podatkov. 

Pri usmerjanju urbanizacije, ki bo v tem razdobju zajela že okoli 45 °/o 
prebivalstva, bo treba izhajati iz načel policentričnega razvoja, sprejetih z 
resolucijo o dolgoročnem razvoju SR Slovenije. Razvijanje policentričnega urba- 
nega sistema bo vplivalo na postopno oblikovanje učinkovitejše funkcionalne 
povezanosti med območji in skladnejši regionalni ekonomskosocialni razvoj, 
hkrati pa omogočal zmanjševanje razlik v življenjskih pogojih mestnega in 
nemestnega prebivalstva. V skladu s temi načeli: 

— bodo občinske skupščine z medobčinskimi dogovori opredelile razvojna 
središča ter uskladile urbanistične programe z regionalnim prostorskim planom 
republike; 

— bo SR Slovenija izvajala politiko razvoja infrastrukture, politiko razvoja 
izobraževanja in kulture ter zdravstvenega in socialnega varstva, pospeševala 
razvoj manj razvitih območij; na skladnejši regionalni razvoj pa bodo vplivale 
tudi spremembe in nadaljnji razvoj sistema družbenih obveznosti ter ukrepi za 
pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti; 

— bodo republika in občine zemljiško politiko usklajevale s potrebami 
smotrnega urejanja prostora in usmerjanja urbanizacije. 

Zelo pomanjkljivo je stanje geodetskih podlog. To povzroča gospodarsko 
škodo, hkrati pa otežuje sistematično prostorsko urejanje in urbanistično pla- 
niranje. Zato bo treba do leta 1975 zagotoviti izvedbo zlasti naslednjih nalog: 
nadaljevati izdelavo osnovne državne karte, nadaljevati z izmero in izdelavo 
topografsko-katastrskih načrtov, pričeti z obnovo katastrske klasifikacije in 
bonitiranjem zemljišč, izpopolniti zemljiški kataster, nadaljevati z izdelavo 
katastra komunalnih naprav, izdelati urbansko-geodetsko dokumentacijo za 
večja mesta in regionalno-geodetsko dokumentacijo vseh občin ter zagotoviti 
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izdajo kart v merilih 1 : 25 000 do 1 : 750 000. Podrobneje te naloge opredeljuje 
srednjeročni program geodetskih del za območje SR Slovenije. 

7. Komunalno gospodarstvo, ki j.e sestavni del širše infrastrukturne ureje- 
nosti prostora in pomemben element življenjskega standarda, zaostaja za raz- 
vojem gospodarstva, kar še posebno negativno vpliva na proces razvijajoče se 
urbanizacije zaradi povečanih potreb pri oskrbi s komunalnimi proizvodi in 
storitvami. Tako je le 55 °/o prebivalcev v Sloveniji oskrbljenih z ustrezno pitno 
vodo, komaj 31'% odpadne vode iz naselij se odliva v kanalizacijske sisteme, 
mnoga naselja pa nimajo urejenega zbiranja odpadkov. 

Temeljne smernice za razvoj komunalnega gospodarstva so že opredeljene 
v »Sklepih in priporočilih o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj komunal- 
nega gospodarstva v SR Sloveniji«, ki jih je sprejela skupščina SRS v letu 1970. 
določeni pa so tudi nosilci teh nalog. 

Večji del smernic in priporočil se že uresničuje, sprejete pa so tudi že 
nekatere pomembne spremembe in dopolnitve predpisov, ki neposredno ali 
posredno urejajo to področje. Pri nadaljnjem urejanju problemov komunalnega 
gospodarstva bodo v skladu s sprejetimi smernicami pomembne zlasti naslednje 
naloge: 

—• razvijati je treba organizacijske oblike, ki ustrezajo materialnim in 
tehničnim pogojem ter zahtevam samoupravljanja v komunalnih organizacijah 
posebnega družbenega pomena, da bi dosegli učinkovitejše programiranje in 
urejanje ter vzdrževanje komunalnih objektov in naprav za individualno ter 
kolektivno komunalno potrošnjo; 

;— usklađeno s politiko življenjskega standarda in razvojnimi programi 
komunalnih organizacij zagotavljati ustrezno materialno osnovo za komunalno 
urejanje in vzdrževanje objektov in naprav na podlagi postopnega uveljavljanja 
stroškovnih cen in primerne politike oblikovanja dodatnih sredstev za razširjeno 
reprodukcijo iz namenskih sredstev družbenopolitičnih skupnosti, samopri- 
spevkov delovnih ljudi in kreditov; 

—■ pospeševati izgradnjo primarnih komunalnih objektov in naprav, ki 
imajo širši regionalni pomen in za te namene še nadalje uporabljati sredstva 
odpravljenega republiškega stanovanjskega sklada; 

— za območja, kjer je oskrba s komunalnimi proizvodi in storitvami na- 
ravno in tehnološko pogojena s širšimi prostorskimi potezami, se bodo občine 
v okviru medobčinskega sodelovanja dogovarjale o ustreznih racionalnih re- 
šitvah. 

8. Reševanje problemov zaščite okolja in varstva narave vse bolj dobiva 
širši in dolgoročnejši infrastrukturni pomen. Dosedanja premalo načrtna izraba 
prostora ter hiter gospodarski in tehnološki razvoj so povzročili slabšanje 
naravnega okolja in biofizičnih pogojev za življenje. Kvarjenje zraka, vode in 
tal ter ropot že ogrožajo zdravje človeka. Ti problemi se bodo v nadaljnjem 
razvoju še stopnjevali. Zato je nujno pravočasno sprejeti ukrepe za zavarovanje 
naravnega okolja in izboljšanje biofizičnih pogojev življenja. 

Podlaga za organizacijo zaščite okolja in varstva narave bodo regionalni 
prostorski plan SR Slovenije, prostorski plan ožjih območij in urbanistični 
plani, ki bodo urejevali poleg uporabe prostora tudi varstvo naravnega okolja 
v naseljenih krajih in izven njih ter zaščitili prirodne in krajinske značilnosti. 
Republiška in občinske skupščine bodo sprejele tudi posebne srednjeročne in 
dolgoročne programe ukrepov za zaščito okolja ter varstvo narave. Za izvajanje 
teh programov so potrebna velika materialna sredstva, zato bo v okviru ma- 
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terialnih možnosti v tem srednjeročnem razdobju pri reševanju problemov 
poudarek na prednostnih nalogah. 

Za hitrejše in celovito razreševanje problemov zaščite okolja bo ustanov- 
ljena tudi posebna republiška upravna služba v okviru urbanistične službe. 

Za zboljšanje stanja onesnaženega zraka bodo v srednjeročnem razdobju 
prednostne naloge naslednje: 

— opredeliti območja SR Slovenije glede na stanje onesnaženja zraka in 
organizirati stalno republiško službo za varstvo oziroma kontrolo onesnaženja 
zraka, zlasti še v mestih in industrijskih okoljih; 

— sprejeti ukrepe za omejevanje onesnaženja zraka, predvsem za prepoved 
oziroma omejitev novih emisij v krajih, ki so že močneje prizadeti, nadalje za 
zmanjšanje uporabe goriv z visokim deležem žvepla, za izločitev iz prometa 
vozil, ki izpuščajo dim nad dovoljeno črnino in v zazidalnih načrtih za nova 
naselja v ogroženih območjih predvideti skupno centralno ogrevanje; v najbolj 
akutnih okoljih, kot so Trbovlje, Ravne, Jesenice, Crna, Celje in Ljubljana, kjer 
sta že ogrožena zdravje prebivalstva in normalno življenje ter delo, je treba 
že v naslednjih letih uveljaviti ukrepe za zmanjšanje emisije. 

V zvezi z varstvom kakovosti voda bo poudarek na: 
*— doslednem izvajanju priporočil, sprejetih v resolucijah zvezne in repu- 

bliške skupščine; 
— zagotovitvi zaščite voda v rezervatih pitne vode in varčevanju z vodno 

zalogo. To je še zlasti nujno na najbolj ogroženih območjih z večjimi zalogami 
pitne vode, kot so Sorsko, Ljubljansko, Dravsko in Krško polje ter na vodotokih 
Reka na Krasu in Savinji, kjer je treba sprejeti učinkovite ukrepe za odpravo 
onesnaževanja zalog pitne vode. Republika bo v sodelovanju z občinami zava- 
rovala tudi večje žive vodne vire kot so zlasti zgornji tokovi Soče, Save in Krke; 

— preprečevanju nadaljnjega naraščanja onesnaženja voda, načrtni gradnji 
čistilnih naprav za industrijske in mestne odplake, nadalje ukrepih za uravna- 
vanje rečnih pretokov in za oskrbo industrije s tehnološko vodo ter ukrepih 
za zaščito čistoče morja. 

Na področju varstva tal bo treba predvsem dopolniti in sprejeti nove 
ukrepe za smotrno rabo ter zavarovanje tal pred degradacijskimi procesi v 
zvezi z gradnjami, gospodarsko izrabo tal v kmetijstvu, gozdarstvu in rudarstvu 
ter površinskim in globinskim onesnaževanjem tal. 

Ob pričakovanem naraščanju energetske, industrijske ter druge porabe 
radioaktivnih snovi bo treba sproti dopolnjevati že uveljavljene ukrepe za 
zaščito zraka, voda in tal pred radioaktivnim žarčenjem ob upoštevanju znan- 
stvenih spoznanj ter tehnološkega razvoja. 

Sprejeti bodo tudi ukrepi za omejevanje hrupa, pri čemer bo poudarek 
na ustrezni politiki na področju razvoja prometa in prometnih sredstev ter 
določanju lokacij za razvoj industrije, ki povzroča večji hrup. 

V varstvo okolja bo treba pritegniti tako delovne organizacije kot občinske 
skupščine, poleg tega pa z raznimi oblikami vzgoje tudi celotno prebivalstvo. 

Financiranje zaščitnih ukrepov, ki bodo sprejeti na podlagi konkretnih 
programov, bo temeljilo predvsem na obveznostih onesnaževalcev zraka, voda 
in tal. Zagotoviti pa bo treba tudi sredstva za sistematičnejše raziskave s 
področja varstva okolja. 



490 Priloge 

7. KADRI IN ZN|ANJE — TEMELJNI DEJAVNIK V PRIHODNJEM 
RAZVOJU 

1. Dinamične in kompleksne spremembe, ki v svetu potekajo na vseh 
področjih ekonomskega in družbenega življenja in ki jih potrjujejo številne 
znanstvene raziskave bodočega razvoja, kažejo, da so razvite države že inten- 
zivno zajeli procesi nove industrijske revolucije, ki so ji osnova množični 
znanstveni, tehnični, tehnološki in organizacijski dosežki ob hitrem porastu 
obsega, kvalitete, specializacije in koncentracije strokovnih in znanstvenih 
kadrov. Razvoj znanosti, izobraževanja in sploh aktiviranje kvalitetnih dejav- 
nikov razvoja postaja vse bolj odločilen in neposreden faktor v tekmi, kjer 
očitno dobivajo prednost ekonomije, kjer se te komponente kumulirajo. Za 
planirani družbenoekonomski razvoj v SR Sloveniji v prihodnjem razdobju so 
zato pomembni obseg, kvaliteta ter stopnja zaposlenosti prebivalstva in aktivi- 
ranja delovnih ljudi kot osnovnih dejavnikov razvoja in v zvezi s tem tudi 
naloge, ki jih je na tem področju potrebno uresničevati, da bi zagotovili dina- 
mične pogoje družbene reprodukcije. 

2. Na področju zaposlovanja prehaja SR Slovenija v naslednjem razdobju 
v kvalitetno nov položaj, ki je pogojen tako z demografskimi elementi in 
strukturami kot tudi z značilnostmi razvitejše faze družbenoekonomskega 
razvoja. Ob dosedanjem dinamičnem družbenoekonomskem razvoju je SR Slo- 
venija dosegla stanje sorazmerno visoke zaposlenosti prebivalstva, ne glede na 
to, da obstajajo še vedno nekateri specifični problemi, povezani z regionalnimi 
razlikami in profesionalno strukturo aktivnega prebivalstva. Pri tem nakazujejo 
projekcije aktivnega prebivalstva relativno hitro zmanjševanje delovnih rezerv. 
Ta tendenca je ob izrazitejših konjunkturnih gibanjih bila že doslej močno 
prisotna, še močneje pa se bo, tudi ob zmernem naraščanju zaposlenosti, izrazila 
proti koncu petletnega razdobja. 

Letna stopnja naravnega prirasta aktivnega prebivalstva SR Slovenije je 
v preteklem petletju znašala 0,7 %, v razdobju 1971—1975 bo znašala pred- 
vidoma 0,6 %i, po letu 1975 pa že okrog 0,5%. V prilivu mladih generacij 
v aktivno prebivalstvo se že kažejo znaki tako relativnega kot absolutnega 
zmanjševanja in to v glavnem v generacijah mladine z osnovno izobrazbo, ki 
se bo pod vplivom specifičnih demografskih faktorjev v tem petletju še nadalje 
zmanjšala za okoli 15 '°/o. To pa se bo odrazilo tudi na generacijah s srednjo in 
višjo izobrazbo, čeprav z določenim časovnim odlogom. 

Poleg manjšega naravnega priliva v aktivno prebivalstvo so se zaradi 
intenzivnega transfera v preteklosti močno zmanjšale tudi delovne rezerve v 
celotnem kmečkem prebivalstvu. Na to kaže med drugim občutno zmanjševanje 
deleža mlajšega aktivnega kmečkega prebivalstva, ki se je v razdobju 15 let 
znižal na polovico. Tudi v ženskem prebivalstvu ni večjih rezerv, saj znaša 
dosežena stopnja aktivizacije žena v starosti med 15—65 let že okoli 70 °/o in je 
znatno višja od stopnje v industrijsko razvitih državah. 

Na obseg in strukturo zaposlenosti v SR Sloveniji bodo vplivali tudi 
migracijski tokovi, ki potekajo v smeri jugo-severo-zahodna Evropa, s katerimi 
je v relativno manjšem obsegu potrebno računati tudi v prihodnjih letih. Po 
letu 1965 se je v tujini začasno ali trajno zaposlilo nad 50 000 naših delavcev. 
Od tega števila se je ob koncu leta 1970 v tujini nahajalo še vedno okoli 40 000 
oseb, v tem okrog 50 %> strokovno usposobljenih delavcev. V takšnih pogojih se 
delovne organizacije intenzivno usmerjajo na zaposlovanje iz drugih območij 
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Jugoslavije, kjer pa so možnosti omejene, zlasti glede pritegnitve poklicno 
usposobljenih delavcev. 

3. V razdobju 1971—1975 se bo v SR Sloveniji celoten priliv mladine v 
aktivno prebivalstvo gibal med 120 000—125 000 oseb. To bi poleg nadomestitve 
pričakovanega naravnega izpada v aktivnem prebivalstvu omogočalo povečanje 
zaposlenosti v celotnem družbenem in zasebnem nekmetijskem sektorju za 
okoli 8,9 »/o. Pri tem je v zvezi z usmeritvami v tem planu predpostavljeno 
bistveno zmanjšanje salda migracije s tujino nasproti preteklemu razdobju ter 
nadaljnje zmanjševanje aktivnega prebivalstva v kmetijstvu. 

Nakazano povečanje razpoložljive delovne sile bo ob možnostih dodatnega 
zaposlovanja delavcev iz drugih republik zadoščalo za uresničitev potreb po 
zaposlovanju, ki izhajajo iz predvidene dinamike družbenoekonomskega razvoja. 
V celem petletnem razdobju bi se tako skupna zaposlenost v nekmetijskih 
dejavnostih predvidoma povečala za 15,5 '%> oziroma za okoli 3 Vo poprečno letno. 

Skupni porast zaposlenih 
— v 000 oseb — v indeksih 

1961—1965 81,8 116,9 
1966—1970 43,1 107,7 
1971—1975 95,7 115,5 

Po razmeroma visoki rasti zaposlenosti v letih 1971—1972 je v naslednjih 
letih pričakovati, ob upoštevanju stabilizacijske usmeritve in zaostrenih pogojev 
gospodarjenja, poprečno letno povečanje zaposlitev za okoli 2 °/o. Počasnejša 
rast zaposlovanja bo predvidoma zlasti v sekundarnih dejavnostih in še posebej 
v industriji. Sorazmerno intenzivnejše zaposlovanje je pričakovati v terciarnem 
sektorju, predvsem v tistih storitvenih dejavnostih, ki zaostajajo za potrebami 
tržišča. V primarnih dejavnostih pa se bo nadaljevala tendenca postopnega 
zmanjševanja zaposlenosti, predvsem aktivnega prebivalstva v zasebnem kme- 
tijstvu. 

4. Ker postajajo demografski viri v SR Sloveniji vse bolj omejitveni faktor 
razvoja, mora biti racionalno zaposlovanje ena od bistvenih smeri razvojne 
politike, ki bi jo morali upoštevati gospodarstvo, interesne skupnosti in družbe- 
nopolitične skupnosti v svojih razvojnih programih ter pri konkretnih odlo- 
čitvah. V skladu s temeljnimi smernicami tega plana bodo potrebni predvsem: 

— usmeritev razvojnih programov delovnih organizacij, zlasti v industriji 
in transportu, na znatno večjo opremljenost delovnih mest, modernizacijo tehno- 
logije, avtomatizacijo proizvodnih postopkov ter s tem na hitrejše povečevanje 
dohodka na zaposlenega. Takšna usmeritev je edini realni ekonomski pristop k 
razreševanju perečega problema odliva strokovnega kadra in znanja v tujino 
kot najpomembnejšega dejavnika prihodnjega razvoja; 

— ustvarjanje materialnih in drugih pogojev, ki bodo omogočali večjo 
mobilnost delavcev ter uveljavljanje sistemskih pogojev, ki bodo naložbe v 
delovno intenzivno proizvodnjo spodbujali v večji meri v tistih regijah SR 
Slovenije, kjer še obstaja agrarna prenaseljenost; 

—• organizirano prizadevanje delovnih organizacij ter občinskih in regio- 
nalnih dejavnikov pri ustvarjanju pogojev za zaposlitev delavcev, ki so na delu 
v tujini ter za zaposlovanje delavcev iz drugih republik v SR Sloveniji; 
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— zagotavljanje večje socialne varnosti začasno nezaposlenim ter ustvar- 
janje potrebnih pogojev za njihovo poklicno usposobitev in hitrejše vključevanje 
v delo. 

5. V okviru politike aktiviranja razpoložljivih ljudskih virov so kvalitetne 
spremembe izobrazbene strukture aktivnega prebivalstva in zaposlenih nujen 
pogoj za doseganje še naprej dinamičnega družbenoekonomskega razvoja, ki 
bi temeljil predvsem na porastu družbene produktivnosti dela. 

SR Slovenija zaostaja za razvitimi deželami, tako po izobrazbeni strukturi 
zaposlenih, še posebej pa pri posameznih kategorijah zaposlenih. V strukturi 
zaposlenih je še vedno okoli 60% oseb brez ustrezne šolske poklicne izobrazbe, 
od tega dve tretjini z nepopolno osnovno šolo. Tudi v tekočem prilivu mladine 
med zaposlene je še vedno okoli 47 '%> mladine brez strokovne usposobljenosti. 
Izrazito zaostajamo pri kadrih s srednjo strokovno izobrazbo, ki so v strukturi 
zaposlenih udeleženi le z 10% nasproti 15—20% v razvitejših državah. Tudi 
delež kadrov z višjo in visoko strokovno izobrazbo zaostaja za potrebami 
družbenoekonomskega razvoja. Primanjkljaj teh kadrov je toliko občutnejši,. 
ker je v strukturi zaposlenih povsem neustrezno razmerje med kadri s srednjo 
ter višjo in visoko strokovno izobrazbo, ki pogojuje obstoječo neracionalno 
razporeditev visokošolskih kadrov na delovnih mestih in povzroča neracionalno 
izkoriščanje strokovnega znanja. 

V preteklem petletju niso bile uresničene smernice družbenega plana za 
zboljšanje kadrovske strukture zaposlenih. Določeni rezultati so bili doseženi pri 
povečanju obsega izobraževanja in to predvsem pri višjem in visokem šolstvu, 
medtem ko sta obseg izobraževanja v srednjem strokovnem in poklicnem 
šolstvu ter dopolnilno izobraževanje že zaposlenih močno zaostajala za potre- 
bami. Zato se vse bolj zaostruje primanjkljaj strokovnega kadra v celoti in 
še zlasti po posameznih poklicnih skupinah. 

Iz ocenjenih potreb po strokovnih kadrih, ki so jih na podlagi svojih 
srednjeročnih programov nakazale delovne organizacije, sledi, da bi potrebovali 
v naslednjih letih iz poklicnih šol največ delavcev kovinske, strojne in elektro 
stroke, zlasti še strojne ključavničarje, strojnike, avtomehanike, elektroinštala- 
terje, elektromonterje, vodovodne instalaterje. V okviru gradbene in lesne 
stroke primanjkuje predvsem zidarjev, tesarjev, mizarjev, dokaj visoke potrebe 
pa se kažejo tudi pri poklicih trgovske, gostinske in administrativne stroke. 
Visoko je popraševanje tudi po delavcih, ki jih izobražujejo srednje tehnične 
in druge strokovne srednje šole. Največje potrebe se kažejo po strojnih tehnikih, 
nadalje po elektro tehnikih ter tehnikih gradbene, lesne in tekstilne stroke 
ter delavcev za specializirane poklice v računalništvu. Tudi v naslednjih letih 
bo močno primanjkovalo medicinskih sester in vzgojiteljic. Visoko je popra- 
ševanje po ekonomskih, komercialnih in administrativnih tehnikih. 

V strukturi potreb po kadrih z višjo in visoko izobrazbo se kažejo podobne 
težnje kot pri kadrih s srednjo strokovno izobrazbo. Visoke potrebe so po 
strojnih inženirjih, primanjkuje pa tudi gradbenih in elektro inženirjev, kemij- 
skih tehnologov in nekaterih drugih tehničnih strokovnjakov. Med poklici s 
področja naravoslovnih ved bo še nadalje močno naraščalo popraševanje po 
tehničnih matematikih in fizikih. Zelo primanjkuje vsega pedagoškega kadra, 
posebno še učiteljev matematike - in fizike, defektologov, slavistov, učiteljev 
telesne vzgoje, glasbe ter andragogov v zvezi z razširjanjem izobraževanja 
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odraslih. Velike potrebe so po višjem, in visokem zdravstvenem kadru, po 
sociologih in psihologih, ter nadalje po bibliotekarjih in dokumentaristih, ki jih 
bo zahteval sodobni razvoj informatike. Izredno visoko je povpraševanje pred- 
vsem v gospodarstvu, po višjih in visoko izobraženih kadrih z ekonomskega 
področja ter pravnikih, kar pa je v nesorazmerju z obsegom popra sevanj a po 
tehničnih strokovnjakih, ki jih bo nujno terjal prihodnji intenziven tehnični 
in tehnološki razvoj. 

Poleg potreb po kadrih, ki jih v rednem sistemu izobražuje strokovno 
šolstvo, bodo še bolj izrazite potrebe po specialistih vseh izobraževalnih stopenj 
in strok. V tem okviru bo v naslednjih letih zlasti primanjkovalo kadra za 
operacijske raziskave in ekonometrijo, kadra s področja računalniške tehnike, 
strojne in elektro stroke, posebno elektronike, nadalje specialistov za marketing, 
za področje prometa, profilov za vodstveni poslovni kader z interdisciplinarno 
izobrazbo in raziskovalnega kadra, zlasti v tehničnih vedah. 

6. Sedanja struktura kadrov ter pritok strokovno izobražene mladine ne 
zagotavlja uresničevanja kvalitetnih ciljev razvojne politike. Zato je treba 
razviti široko zasnovano družbeno akcijo vseh nosilcev razvoja od delovnih 
organizacij do družbenopolitičnih skupnosti za povečanje strokovnega izobraže- 
vanja. V tem okviru bo zlasti nujno: 

— občutno povečati obseg izobraževanja kadrov s srednjo strokovno in 
poklicno izobrazbo in še nadalje povečati priliv kadrov z višjo in visoko 
izbrazbo; 

— dosledno izvajati resolucijo republiške skupščine o kadrovski politiki na 
vseh ravneh in v zvezi s tem zlasti programiranje potreb po kadrih in ustvar- 
janje potrebnih materialnih in organizacijskih pogojev v delovnih organizacijah 
za povečanje strokovne usposobljenosti, kvalifikacijo in prekvalifikacijo zapo- 
slenih. Potrebna je izpopolnitev tudi sistema nagrajevanja v delovnih organi- 
zacijah, ki bo spodbujal te težnje. Družbena skupnost bo spodbujala večja 
vlaganja sredstev delovnih organizacij za te namene z davčnimi olajšavami; 

— hkrati z večjimi prizadevanji za usposabljanje in stalno strokovno 
izobraževanje zaposlenih v okviru delovne organizacije je treba doseči ne- 
posrednejše samoupravno povezovanje interesov delovnih organizacij, nosilcev 
izobraževanja in družbenopolitičnih skupnosti za množičnejše in načrtno stro- 
kovno usposabljanje zaposlenih in mladine ter za njihovo oblikovanje kot 
aktivnih nosilcev samoupravnih socialističnih proizvodnih odnosov. Na teh 
osnovah bo treba doseči tudi intenzivnejše samoupravno združevanje sredstev; 

— na ravni republike organizirati kontinuirano in celovito programiranje 
potreb in izobraževanja strokovnih kadrov pri republiški skupnosti za zaposlo- 
vanje, republiški izobraževalni skupnosti in gospodarski zbornici ter pri repu- 
bliškem sekretariatu za delo organizirati službo in koordinacijsko komisijo, 
v kateri bodo poleg navedenih sodelovale še družbenopolitične organizacije, 
raziskovalna skupnost in drugi zainteresirani dejavniki. 

V skladu z nalogami, ki izhajajo iz resolucije o dolgoročnem družbeno- 
ekonomskem razvoju, ter na podlagi potreb predvidenega srednjeročnega druž- 
benoekonomskega razvoja bo v naslednjih letih potrebno zagotoviti materialne 
in organizacijske pogoje za hitro povečevanje števila strokovnih kadrov. V 
razdobju do leta 1975 je realno mogoče računati z naslednjim prilivom kadrov 
iz rednih šol: 
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Priliv med 
zaposlene 
1971—1975 

(v 000 oseb) 

Struktura zaposlenih1 

Izobrazbena raven: 
Osnovne šole 
Poklicne šole 
Srednje tehnične 
in druge šole 
Višje in visoke šole 

38 
47 

18 
12 

60,0 
24,6 

9,7 
5,7 

53,1 
28,3 

11,5 
7,1 

Skupaj 115 100,0 100,0 

Po šolski izobrazbi. 

V skladu z nakazanim programom bo v tem petletju možno usposobiti 
skupno okoli 80 000 mladine v rednih poklicnih šolah in centrih, srednjih 
strokovnih šolah in višjih ter visokih šolah. Hkrati s tem izobraževanjem pa bo 
nujno zagotoviti intenzivnejše izobraževanje že zaposlenih delavcev in to od 
20 000 do 30 000 oseb na področju poklicnega izobraževanja, okoli 6000 do 
7000 v srednjem in 4000 do 5000 v višjem in visokem šolstvu. Z uresničitvijo 
tega programa bo tako že v tem razdobju dosežen pomemben premik v izo- 
brazbeni strukturi zaposlenih. 

V rednem izobraževanju bo nakazani program okvirno terjal zajetje 
naslednjega števila in odstotke starostnih generacij: 

Zajeto v varstvu Delež generacij 
in šolah v šolah 

(000 oseb) (v °/o) 
1970 1975 1970 1975 

Predšolska vzgoja1 

Mala šola 
Osnovna šola 
Poklicne šole 
Sred. tehnične in dr. šole 
Višje in visoke šole 
Skupaj 

1 Otroci stari od 3—5 let. 

7. V prihodnjih letih bo intenzivirano delo na izpopolnjevanju vzgojno 
izobraževalnega sistema, ki naj njegov razvoj in vlogo v celotni družbeni 
reprodukciji uskladi s potrebami in cilji družbenega ekonomskega kulturnega 
in socialnega razvoja. Izobraževalni sistem mora zagotoviti vzgojo strokovno 
in družbeno razgledanih novih generacij — nosilcev nadaljnjega samouprav- 
nega socialističnega razvoja. Vzgojnoizobraževalno delo v šolah mora izhajati 
iz znanstvenih temeljev marksizma kot filozofske teorije in ideologije delavskega 
razreda ter naše samoupravne socialistične družbe in iz materialističnega odnosa 
do stvarnosti in dialektične metode kot kritične analize te stvarnosti. 

10 19 12 22 
17 29 60 100 

222 217 100 100 

S s 
13 17 9,6 12 

323 359 
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Osnovne smernice so opredeljene v stališčih 19. seje CK ZKS, stališčih SZDL 
in resoluciji o dolgoročnem razvoju SR Slovenije. Sprožena je vsestranska 
aktivnost in pritegnjen širok krog dejavnikov za izdelavo ustreznih programov 
in ukrepov za uresničitev sprejetih stališč. Izvajanje posameznih nalog glede 
na njihov dolgoročni značaj presega razdobje tega plana in bo zato v tem raz- 
dobju mogoče uresničiti le nekatere osnovne materialne, organizacijske in druge 
pogoje. Zato je nujno za prihodnja leta določiti prednostne cilje in naloge, ki 
bodo v skladu s predvidenimi neodložljivimi potrebami po obsegu in kvaliteti 
kadrov naslednji: 

— povečati učinkovitost celotnega šolstva in ga prilagajati potrebam 
družbenoekonomskega razvoja; 

— razvijati odprtost izobraževalnega sistema, ki bo omogočal mladini 
in zaposlenim pridobitev in dopolnjevanje znanja na vseh stopnjah in oblikah 
izobraževanja; 

— bistveno razširiti dopolnilno specializirano in stalno izobraževanje za- 
poslenih ; 

— občutno izboljšati opremljenost izobraževalnih ustanov; 
— razširiti izobraževalne zmogljivosti, predvsem srednjih strokovnih in 

poklicnih šol, ter pospešeno razvijati sodobne izobraževalne centre s potrebnimi 
internatskimi zmogljivostmi; 

— zagotoviti potrebne pogoje za povečanje števila in izboljšanje kvalifika- 
cijske strukture pedagoškega kadra, zlasti v deficitarnih strokah; 

— nuditi družbeno pomoč socialno šibkim nadarjenim učencem za študij v 
srednjem in visokem šolstvu. 

Podrobnejše usmeritve in naloge bodo opredeljene v srednjeročnih progra- 
mih republiške izobraževalne skupnosti in drugih nosilcev aktivnosti na vzgoj- 
nem in izobraževalnem področju. 

V naslednjih letih bo po ocenah možno postopno povečati stopnjo uspešnosti 
izobraževanja1 v osnovnem šolstvu na 75'%, v srednjem šolstvu na 78 °/o in v 
višjih ter visokih šolah na 45 "/o. V ta namen morajo republiška izobraževalna 
skupnost, zavod za šolstvo SRS in republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
pripraviti posebne časovno opredeljene programe in ukrepe, zlasti za povečanje 
izobraževanja pedagoškega kadra, za posodobljenje pedagoških metod in učnih 
programov, za hitrejši razvoj mreže posebnega šolstva, za boljše organizirano 
poklicno usmerjanje, nadalje za občutno povečanje opremljenosti izobraževalnih 
ustanov s sodobnimi tehničnimi sredstvi za nazorni in praktični pouk ter za 
modernizacijo šolskega prostora, za podaljšano bivanje v šolah ipd. 

Povečanje števila in izboljšanje izobrazbene sestave pedagoškega kadra, 
še posebej v strokovnem šolstvu in deficitarnih strokah, sodi med temeljne 
pogoje za predvideni razvoj izobraževanja. V zvezi s tem bo treba razviti siste- 
matično kadrovanje za pedagoške poklice, prizadevati si za večjo pritegnitev 
strokovnih delavcev iz prakse, hkrati z njihovo usposobitvijo za pedagoško 
delo, organizirati stalno idejnopolitično in strokovno dopolnjevanje znanja 
pedagoških delavcev, zagotoviti hitrejšo modernizacijo opreme in učil ter pri- 
dobitev novih prostorov za kadrovske šole in domove. Z zboljšanjem materi- 
alnih razmer, zlasti s štipendiranjem in hitrejšim reševanjem stanovanjskih 
problemov, ustvarjati spodbudne pogoje za pedagoški poklic. Uspešno izvajanje 

1 Odstotek učencev od vpisane generacije, ki v rednem roku zaključi osemletko. 
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tega pa bo odvisno predvsem od intenzivnega sodelovanja občinskih skupščin 
in delovnih organizacij. 

Velik pomen za zboljšanje učinkovitosti vzgoje in izobraževanja bo imelo 
uspešno izvajanje srednjeročnih planov občin, ki so si jih zastavile s programi 
izgradnje in modernizacije osnovnega šolstva in otroškega varstva. 

Velik del mladine, ki živi v nerazvitem okolju, dejansko nima enakih 
možnosti za izobraževanje kot mladina v urbaniziranem okolju. Sociološke raz- 
iskave so pokazale, da skoraj polovica umsko nadpoprečno nadarjenih otrok 
zlasti na podeželju, ne nadaljuje šolanja niti na srednji stopnji. Iz tega izhaja 
tudi povsem neustrezna socialna in regionalna struktura dijaške in študentske 
mladine. Zato bo ena od pomembnih nalog nuđenje družbene pomoči socialno 
šibkim, nadarjenim učencem za študij na srednjih in visokih šolah. 

Posebna skrb bo v naslednjih letih posvečena srednjemu šolstvu, kjer je za- 
ostajanje največje, hkrati pa tudi največji primanjkljaj v kadrih. Poleg poveča- 
nega obsega izobraževanja v rednem šolstvu bo nujno doseči pomembnejšo do- 
polnitev v celotnem sistemu izobraževanja, zlasti z razvijanjem tehnično oprem- 
ljenih centrov za specializirano poklicno usposabljanje. Ti izobraževalni centri, 
kakor tudi delavske univerze in ustrezne službe v delovnih organizacijah, naj bi 
omogočili zaposlenim in mladini, ki ima le osnovno izobrazbo, usposabljanje za 
posamezne poklice ter prekvalifikacijo delavcev, ki jih sprošča tehnološki raz- 
voj, in tistih, ki zapuščajo kmetijstvo. Tudi zaposlenim z nedokončano osnovno 
šolo bo potrebno omogočiti, če izpolnjujejo določene pogoje, izobraževanje za 
različne poklice. V okviru takega specializiranega poklicnega izobraževanja bo 
možno v sorazmerno krajši učni dobi poklicno usposobiti ali prekvalificirati 
predvidoma mnogo več aktivnega prebivalstva kot doslej. 

Tudi v sistemu rednega poklicnega izobraževanja bo treba v delu učne dobe 
omogočiti ožjo specializacijo za raznovrstne poklice. To bo zlasti omogočeno s 
postopnim uveljavljanjem koncepta stopenjskega sistema v poklicnem in dru- 
gem srednješolskem izobraževanju, ki bo bolje prilagojen potrebam delovnih 
organizacij in hkrati nudil širše možnosti učencem za pridobitev višje stopnje 
strokovne izobrazbe. 

Vse prepočasi se uveljavlja prepotrebno permanentno izobraževanje tako 
strokovnega kadra iz delovnih organizacij kot tudi pedagoškega kadra samega. 
V tej zvrsti izobraževanja bo treba zlasti v okviru visokošolskih zavodov doseči 
bistven napredek z organizacijo dopolnilnih programov študija za potrebe 
prakse. V večji meri bo treba koristiti tudi možnosti dopolnilnega izobraževanja 
v tujini. 

Pri oblikovanju strokovnjakov mora imeti vodilno vlogo Univerza, od 
katere se z izvajanjem reforme pričakuje, da bo s posodobljenjem učnega pro- 
cesa in programov, s sistematičnim dopolnjevanjem znanja učiteljev, večjo 
spojitvijo pedagoškega in raziskovalnega dela ter organizacijskimi in drugimi 
ukrepi (interdisciplinarni študij, širša izbira slušateljev, večji pritok pedagogov 
iz prakse) dosegla bistveni napredek že v tem petletju. To bo ob potrebni racio- 
nalizaciji pedagoškega procesa, bolj neposrednem sodelovanju učiteljev s slu- 
šatelji, povečanih materialnih možnostih za raziskovalno delo slušateljev in 
ob programskem sodelovanju raziskovalnih zavodov z univerzo omogočilo zvi- 
šanje stopnje diplomiranja, vzgojo novih poklicev in povečanje števila magi- 
strov in doktorjev znanosti. Nujno bo tudi aktivno sodelovanje univerze in 
združenj visokih ter višjih šol pri programiranju obsega in strukture izobraže- 
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vanja visokega in višjega strokovnega kadra ter usklajevanju s potrebami 
gospodarstva in drugih dejavnosti. 

Razvoj celotne izobraževalne mreže, zlasti še strokovnega šolstva, bo teme- 
ljil na ustrezni usklajenosti s policentričnim razvojem. Pri tem bodo upoštevani 
racionalni koncept organizacije izobraževanja, specializacija in delitev dela ter 
razvojne potrebe posameznih regionalnih območij. 

V tem planskem obdobju bodo pospešeno potekale priprave in izvedbe za 
razvoj visokega šolstva v Mariboru. Pri tem gre za razvoj določenih znanstvenih 
disciplin na visokošolski in podiplomski stopnji ter za povezovanje teh v uni- 
verzo, zasnovano na odprtosti in neposrednem sodelovanju s TOZD. V skladu 
s tem razvojnim programom bodo potekali napori za sklepanje samoupravnih 
sporazumov in družbenih dogovorov ter za zasnovo zakonskih predpisov, s 
katerimi bo tudi pravno reguliran enakopravni razvoj mariborskega visokega 
šolstva. 

8. Po smernicah resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije je treba v 
prihodnjem razdobju za potrebe vzgoje in izobraževanja zagotoviti hitrejše na- 
raščanje sredstev od rasti družbenega proizvoda. V skladu s predvidenim po- 
večanjem obsega in kvalitete izobraževanja bo nujno do leta 1975 za osnovno 
in razširjeno dejavnost vzgoje in izobraževanja povečati odstotek sredstev v 
družbenem proizvodu na okoli 5,6'°/» nasproti 4,9 °/o v letu 1970. 

V preteklem razdobju je bila izvedena sanacija šolstva, predvsem v smeri 
izenačenja osebnih dohodkov pedagoškega kadra z drugimi področji. V tem 
petletju pa bo poudarek predvsem na povečanju materialnih vlaganj, in to za 
zboljšanje opremljenosti izobraževalnih ustanov ter povečanje izobraževalnih in 
internatskih zmogljivosti. 

V skladu s predvidenimi spremembami sistema družbenih obveznosti bodo 
sredstva za osnovno dejavnost zagotovljena iz obveznih virov, in to pri osnov- 
nem izobraževanju s solidarnostnimi prispevki delovnih ljudi in s prometnimi 
davki. Struktura in dinamika naraščanja sredstev za osnovno in razširjeno de- 
javnost izobraževanja bo po ocenah v tem petletju naslednja. 

— V milijonih din, nominalno 

Stopnje rasti 
1970 1975   

Osnovna dejavnost 1106 2331 17,5 15,0 
Štipendije in posojila 40 115 21,2 25,0 
Investicije 114 630 78,4 20,0 
Skupna sredstva za 
izobraževanje 1260 3076 24,5 16,3 
Razmerje sredstev za 
izobraževanje do družbenega 
proizvoda v "/o 4,9 5,6 

Za razširjeno dejavnost in povečanje zmogljivosti bo nujno poleg rednih 
virov v čim večji meri zagotoviti neposredno udeležbo zainteresiranih delovnih 
organizacij, občanov in družbenopolitičnih skupnosti. To načelo je že uveljav- 
ljeno na področju osnovnega šolstva, kjer je precejšnje število občinskih skup- 
ščin, zlasti z referendumi o samoprispevku občanov ter z dogovori z delovnimi 
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organizacijami, že doslej zagotovilo večji del potrebnih sredstev za izgradnjo 
in modernizacijo osnovnih šol. Na področju strokovnega šolstva pa bodo raz- 
reševanje problemov razširjene reprodukcije poleg sredstev družbenopolitičnih 
skupnosti zlasti omogočale sistemske rešitve za samoupravno združevanje sred- 
stev ter predvideno ustanavljanje posebnih izobraževalnih skupnosti, prek ka- 
terih se bodo interesi delovnih organizacij iz proizvodnje in drugih področij 
družbenega dela neposredneje usklajevali z vzgojo in izobraževanjem. 

Na področju osnovnega šolstva je s programi občinskih skupščin v letih 
1971—1975 predvidena gradnja 131 šol ter številne dozidave in adaptacije za 
povečanje in modernizacijo zmogljivosti, s čimer bodo po ocenah v tem raz- 
dobju povečane šolske površine za okoli 290 tisoč m2. V tem okviru je na manj 
razvitih območjih, kjer glede razvitosti osnovnega šolstva močneje zaostajajo 
in kjer bo zato še naprej potrebna pomoč širše družbene skupnosti, predvideno 
povečanje šolske površine za 82 tisoč m2. 

V okviru celotnih izobraževalnih zmogljivosti najbolj zaostajajo za potre- 
bami zmogljivosti v rednem srednjetehničnem in poklicnem izobraževanju ter 
v izobraževalnih centrih za poklicno usposabljanje. Zato sodi razširitev teh 
zmogljivosti med prednostne naloge v prihodnjih letih. 

Na podlagi ocene realno možnega fizičnega obsega investicij do leta 1975 
bo možno v vsem petletju pridobiti 10 200 sedežev v rednem srednjem šolstvu 
in izobraževalnih centrih in okoli 3000 internatskih ležišč ter pospešiti sanacijo 
starih domov. S tem, seveda, še ne bo odpravljeno občutno pomanjkanje zmog- 
ljivosti v tem šolstvu. Zato bo treba razviti široko družbeno aktivnost, da bi 
pospešili gradnjo. Ki temu bo pripomogel tudi dolgoročnejši program smotrnega 
razvoja mreže srednjega strokovnega šolstva, ki ga pripravlja republiška izo- 
braževalna skupnost. 

Na področju višjega in visokega šolstva je v programih predvidena pred- 
vsem dograditev visokošolskih zmogljivosti in novogradnje medicinske fakul- 
tete in ekonomske fakultete v Ljubljani, visoke ekonomsko komerialne šole v 
Mariboru ter rešitev prostorskih problemov obeh pedagoških akademij. 

Glede na omejene finančne možnosti zaradi izvajanja programa stabilizacije, 
bo republika v naslednjih letih s svojimi sredstvi sodelovala le pri investicijah, 
ki jih plan prednostno obravnava, in to: 

— s 50°/o sofinanciranjem investicij v osnovno šolstvo na manj razvitih 
območij prek republiške izobraževalne skupnosti; 

— s poprečno 30^/đ soudeležbo pri investicijah v srednje strokovno šolstvo, 
izobraževalne centre in domove do uveljavitve sistema samoupravnega združe- 
vanja sredstev za razširjeno reprodukcijo v srednjem strokovnem šolstvu; 

— z izvajanjem programa razvoja višjega in visokega šolstva ob sodelo- 
vanju zainteresiranih delovnih organizacij bank in družbenopolitčnih skupnosti. 

9. V okviru predvidene razvojne politike, ki mora v večji meri sloneti na 
izkoriščanju kvalitetnih faktorjev razvoja, sodi uresničevanje pogojev za pove- 
čanje ustvarjalnosti na vseh področjih družbenega dela med temeljne naloge 
tega in dolgoročnega programa razvoja. V sodobnih pogojih bi usmeritev le na 
uvoz tehničnih in tehnoloških ter drugih dosežkov znanosti ob nezadostnih 
prizadevanjih za njihovo nadaljnje razvijanje prav gotovo vodila k nenehnemu 
zaostajanju in preveliki odvisnosti od razvitega sveta. Možnosti uspešnega pri- 
bliževanja razvitim ekonomijam so zato pogojene z razvito in učinkovito organi- 
zirano raziskovalno dejavnostjo, ki mora večji del aplikativnih in razvojnih 
raziskav povezati in uskladiti s povečanim uvozom tehničnih in tehnoloških 
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dosežkov. Nujne so tudi sistemske rešitve, ki bodo spodbujale raziskovalno 
dejavnost. 

Sedanji raziskovalni potencial v SR Sloveniji po nekaterih kvantitativnih 
kazalcih (število raziskovalcev, procent družbenega proizvoda, uporabljenega za 
raziskave) ne zaostaja močneje za nekaterimi razvitimi evropskimi državami. 
Občutno pa zaostajamo po učinkovitosti in rezultatih raziskovalnega dela. Na 
to med drugim opozarjajo podatki o številu registriranih patentov, ki je močno 
nesorazmerno s številom raziskovalcev in sredstvi, porabljenimi za raziskave. 
Gotovo so med poglavitnimi vzroki za tako nizko produktivnost poleg premajhne 
integriranosti in specializiranosti gospodarskih organizacij in njihove inovacij- 
ske motiviranosti predvsem v: nezadovoljivi kvalifikacijski strukturi razisko- 
valnega kadra, slabi opremljenosti raziskovalnih organizacij in raziskovalnih 
enot v gospodarstvu, v sorazmerno majhnem deležu razvojnih raziskav, v pre- 
malo spodbudnem sistemu nagrajevanja za rezultate raziskav idr. 

Da bi v skladu z osnovnimi cilji tega plana uresničili pogoje za povečanje 
učinkovitosti in vpliva znanstveno raziskovalnega dela na celotna družbeno- 
ekonomska gibanja, vključuje razvojna politika na tem področju za prihodnja 
leta naslednje smernice in prednostne naloge: 

— doseči hitrejše naraščanje vlaganj v raziskovalno dejavnost v primerjavi 
z rastjo družbenega proizvoda. V tem okviru bo potrebno znatno večjo skrb 
posvetiti tehničnemu opremljanju raziskovalnega dela in vlaganjem v izobraže- 
vanje ter specializacijo raziskovalnega kadra. Vlaganja za te namene bodo uži- 
vale davčne, raziskovalna oprema pa še carinske olajšave; 

— sredstva, ki jih bo zagotovila republika na podlagi že sprejetega zakona, 
oziroma bodo v prihodnje z družbenim dogovorom opredeljena s prispevki or- 
ganizacij združenega dela, bodo predvidoma znašala okoli 15% od vseh izdatkov 
za raziskave; 

— v okviru raziskovalne skupnosti razviti učinkovitejše neposredno samo- 
upravno povezovanje interesov gospodarstva in drugih družbenih dejavnosti ter 
raziskovalnih organizacij zaradi usklajevanja raziskovalnih programov in pro- 
jektov z razvojnimi potrebami. Na teh osnovah bo mogoče zagotoviti tudi 
dodatno samoupravno združevanje sredstev; 

— z družbenim dogovarjanjem in samoupravnim sporazumevanjem doseči 
racionalno nabavo in odprtost pri uporabi velike raziskovalne opreme; 

— posebno skrb bo potrebno posvetiti racionalnemu uvajanju računal- 
ništva v raziskovalno delo in razvijanju sistema informatike ter vzgoji ustrez- 
nega specializiranega kadra; 

— doseči bo potrebno povečanje udeležbe razvojnih raziskav in v ta namen 
hitreje razvijati razvojne enote pri gospodarskih organizacijah in integrirane 
enote pri njihovih združenjih ter doseči večjo kadrovsko mobilnost in delovno 
povezavo med temi enotami, samostojnimi raziskovalnimi organizacijami ter 
visokošolskimi zavodi; 

— uveljaviti spodbudne sisteme nagrajevanja v delovnih organizacijah po 
uspešnosti raziskav ter sprejeti ukrepe za spodbujanje tudi individualne izu- 
miteljske dejavnosti in racionalizatorskih pobud v delovnih kolektivih; 

— krepiti poslovni značaj raziskovalne dejavnosti v inštitutih in drugih 
raziskovalnih organizacijah z večjim poudarkom na rentabilnosti in tržni valori- 
zaciji rezultatov raziskovanj. 

10. Glavni delež raziskav bodo kot doslej neposredno financirale same 
delovne organizacije in njihove asociacije. Pričakovati je, da bodo ob vse 
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zahtevnejših pogojih na tržiščih še naprej hitro povečevale vlaganja v raziskave. 
Tudi sredstva za raziskave, ki jih neposredno zagotavlja republika, so se po 
decentralizaciji funkcij federacije občutneje povečala. Pritegniti pa bo treba 
še druge vire, zlasti bančna sredstva, ter si prizadevati, da bi se skupni delež 
sredstev za raziskave v družbenem proizvodu povečal od l,3!9/o v letu 1970 na 
okoli 2 «/o v letu 1975 kot je to tudi predpostavljeno v zveznem družbenem planu. 

Republiška skupščina bo ob potrjevanju vsakoletnih programov razisko- 
valne skupnosti Slovenije vplivala na oblikovanje ustrezne strukture raziskav, 
ki se financirajo iz družbenih sredstev, zbranih v skladu Borisa Kidriča. Pri 
tem bodo prednostno obravnavane raziskave, ki so širšega družbenega in raz- 
vojnega pomena in kjer ni neposrednega poslovnega interesa, pa tudi raziskave 
potencialno poslovnega značaja, kjer je potrebna pobuda za inicialni razvoj 
raziskovalnega dela. Ob tem bo podpirala medrepubliško in mednarodno znan- 
stveno sodelovanje. 

Raziskovalna skupnost Slovenije bo še v letu 1972 pripravila in sprejela 
srednjeročni program ter v njem ob sodelovanju SAZU, visokošolskih zavodov, 
gospodarske zbornice in drugih činiteljev konkretneje opredelila razvoj in pred- 
nostne naloge na posameznih področjih raziskovalnega dela. 

Posebna skrb bo posvečena spodbujanju izumiteljske in racionalizatorske 
dejavnosti. V tem smislu bo izpopolnjena patentna in druga zakonodaja ter 
pospešene priprave in sprejemanje ustreznih samoupravnih aktov o tehničnih 
izboljšavah in izumih v delovnih organizacijah, ki tega doslej niso storile. 
Pripravljen bo tudi poseben akcijski program za izvajanje številnejših ukrepov 
in nalog, katerih nosilci bodo predvsem upravni organi, raziskovalna skupnost 
Slovenije in gospodarska zbornica SRS. 

11. Uveljavljanje razvite samoupravne družbe, polne iniciative in ustvar- 
jalnosti, predpostavlja poleg stalnega strokovnega izobraževanja in izpopolnje- 
vanja razvijanje kulturno razgibane, svobodne in humane ter moralno osveščene 
osebnosti delovnih ljudi socialistične družbe. V tem smislu je pospeševanje 
kulturnih dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin in storitev delovnim 
ljudem neločljivi del kompleksnega socialnega in ekonomskega programiranja. 

V skladu z resolucijo o dolgoročnem razvoju SRS in s potrebami družbe- 
nega razvoja v tem petletnem razdobju bodo osnovne smernice in poudarki po- 
litike razvoja kulturnih dejavnosti predvsem v:. 

— doslednem konstituiranju kulture kot samostojnega področja združe- 
nega dela v okviru samoupravnih družbenih odnosov s socialistično in humani- 
stično vsebino ter v medsebojnem povezovanju kulturnih ustvarjalcev, organi- 
zacij in institucij s socialno bazo delavskega razreda in njegovo napredno 
ideologijo; 

— prizadevanju za hitrejše širjenje kulturnih dejavnosti in oblik posredo- 
vanja kulture, ki omogočajo zajetje najširšega kroga prebivalstva in ki lahko 
zaradi svoje dostopnosti močno vplivajo na kulturno rast, to so predvsem 
kvalitetne knjige in tisk, programi radia ter televizije. Pri tem pa imajo še 
zlasti tisk in radiotelevizija veliko družbeno odgovornost za širjenje moralno- 
etičnih zasnov socialistične miselnosti; 

— razvijanju množičnega aktivnega kulturnega udejstvovanja na raznih 
področjih kulture, ob sodelovanju kulturnih ustanov in tudi drugih družbenih 
dejavnikov; ' 
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— načrtnem pospeševanju kulturnih akcij, ki bodo pripomogle k zmanjše- 
vanju razlik v kulturnem življenju med razvitimi in manj razvitimi območji 
SR Slovenije; 

— izgradnji osnovnih kulturnih zmogljivosti, zlasti na podeželju, na pod- 
lagi družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja; 

— pospeševanju vrhunskih kulturnih stvaritev in posredovanja le-teh de- 
lovnim ljudem; 

— varovanju kulturne dediščine in obnovi kulturnih spomenikov ter njihovi 
usposobitvi za širše kulturne in turistične namene; 

— podpiranju kulturne izmenjave, stikov in sodelovanja z drugimi repu- 
blikami in tujino .V smislu enotnega slovenskega kulturnega prostora bo po- 
svečena posebna skrb razvijanju kulturnih vezi z zamejskimi slovenskimi manj- 
šinami, izseljenci in zaposlenimi v tujini. 

Hkrati s spodbujanjem kakovosti na vseh področjih kulturnega in umet- 
niškega ustvarjanja bo potrebna tudi sistematična kulturna vzgoja delovnih 
ljudi ter preprečevanje raznih škodljivih vplivov na mladino. Potrebno bo 
tudi tesnejše sodelovanje med kulturnimi skupnostmi, izobraževalnimi ustano- 
vami in drugimi dejavniki pri estetski vzgoji delovnih ljudi, zlasti mladine in 
uveljavljati estetska merila v vsem človekovem udejstvovanju in življenjskem 
okolju. Več mladine je potrebno zajeti v redne in amaterske oblike izobraže- 
vanja na raznih področjih umetnosti. 

V okviru posameznih kulturnih dejavnosti bo v tem razdobju pomembno 
usmeriti družbena prizadevanja na uresničevanje zlasti naslednjih nalog: 

V gledališki umetnosti si bo treba prizadevati zlasti za okrepitev delovanja 
poklicnih dramskih in opernih gledališč. Za večjo kulturno razgibanost v bolj 
oddaljenih krajih od kulturnih središč pa bo potrebno omogočiti gostovanja 
poklicnih gledališč in podpirati tudi razvoj nepoklicnih gledaliških skupin. S 
predvidenimi pogostejšimi gostovanji ter s povečano gledališko vzgojo, zlasti 
šolske mladine, se lahko pričakuje, da se bo število obiskovalcev pomembneje 
povečalo. 

Za večjo popularizacijo in uveljavitev glasbene umetnosti bo treba ustva- 
riti boljše možnosti za kvalitetno delo simfoničnih in komornih ansamblov, 
glasbeno umetnost pa bodo poživili tudi številčnejši nastopi solistov, komornih 
skupin, poklicnih in amaterskih ansamblov zunaj kulturnih središč. Ob tem je 
potrebno posvetiti večjo družbeno skrb tudi amaterski glasbeni dejavnosti. Z 
nadaljnjim razvijanjem glasbenih šol pa moramo ustvariti tudi širše možnosti 
glasbene vzgoje mladine. 

V muzejski dejavnosti bo potrebno predvsem preoblikovati organizacijo 
mreže v smislu vsebinsko in teritorialno zaokroženih muzejskih kompleksov. 
Večjo skrb bo treba posvetiti pridobivanju in urejanju muzejskih prostorov. 
Z večjo publiciteto in s sodobnimi postavitvami razstav ter predvsem še z 
občasnimi razstavami in z gostovanji zunaj kulturnih središč, bi morali širiti 
krog obiskovalcev. 

Družbena prizadevanja na področju arhivske dejavnosti bodo usmerjena 
predvsem v pridobitev in v nadaljnjo razširitev primernih prostorov ter v 
izboljšanje opremljenosti. 

Na področju varstva kulturnih spomenikov bo izvedena registracija kultur- 
nih spomenikov vseh vrst in opravljena selekcija glede na njihovo kulturno 
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vrednost in pomen. Veliko število pomembnih kulturnih spomenikov nacionalne 
in mednarodne veljave terja večja vlaganja sredstev v konservatorska in restav- 
ratorska dela, za kar bo razen sredstev družbenopolitičnih skupnosti treba pri- 
tegniti tudi sredstva zainteresiranega gospodarstva. 

V razvoju kinematografije v naslednjih letih se bo intenzivneje nadaljevalo 
z modernizacijo in adaptacijami kinodvoran, k izboljšanju poslovanja pa bo 
pripomogla tudi večja povezanost in sodelovanje med dejavnostmi proizvodnje, 
distribucije in predvajanja filmov. Večjo pozornost bo potrebno posvetiti kva- 
liteti predvajanih filmov in v ta namen bolj zaostriti merila kvalitete pri uvozu 
filmov. Domača filmska proizvodnja bo predvidoma ustvarila letno 3—5 celo- 
večernih filmov in 20 kratkih filmov. 

Z izpopolnitvijo oddajnega in prenosnega omrežja bo do leta 1975 dosegljiv 
radijski in televizijski program vsemu prebivalstvu SR Slovenije. Zavod RTV 
Ljubljana predvideva v svojem razvojnem programu dokončanje novega centra, 
kar bo še nadalje materialno in tehnično okrepilo to dejavnost. Radijski in 
televizijski program, ki ga že spremlja veliko število prebivalstva, bo po ob- 
segu razširjen in kvalitetno izboljšan ob tvornejšem sodelovanju zainteresiranih 
kulturnih, izobraževalnih, znanstvenih, strokovnih ustanov in drugih samo- 
upravnih ter političnih dejavnikov. 

12. Področje knjižničarstva in založništva bo treba širše interdisciplinarno 
zasnovati in doseči koordinirano in skupno dejavnost področij kulture, znanosti 
in izobraževanja, ki bo močneje vključevala interese delovnih organizacij, še 
posebej na področju dokumentacije in informatike. 

V knjižničarstvu bo potrebno razvijati sodobno organizacijo javnih knjiž- 
nic v skladu s sprejetim konceptom razvoja knjižnične mreže v Sloveniji. Ob 
tem bo treba v družbenopolitičnih skupnostih težiti, da bi čimprej uresničili 
že sprejete predpise o organizaciji matične službe in knjižničarske mreže. Prav 
tako bo treba organizacijsko preurediti tudi šolske, univerzitetne in znanstvene 
knjižnice ter v slednjih usposobiti informacijsko službo, da se bodo mogle po- 
vezati v mednarodni sistem informiranja in dokumentacije. Pri tem je treba 
zasnovati delo na sodobnih metodah in tehniki znanstvene in tehnične informa- 
tike in dokumentacije, ki omogočajo hitro in precizno seznanjanje uporabnikov 
z novimi dosežki. Posebej bo treba v ta namen intenzivneje izrabiti razpolož- 
ljive računalniške kapacitete. 

Sklad knjig v knjižnicah bo treba hitreje povečevati in težiti za tem, da bi 
dosegli do leta 1945 4,6 knjige na enega prebivalca. Pri sestavi knjižnega sklada 
v knjižnicah je treba upoštevati tudi posebnosti posameznih območij in krajev. 
Nujno bo hitreje razreševati pereč problem prostorov, kadrov in sodobnejše 
opremljenosti knjižnic. Predvidoma bo že v tem razdobju rešeno vprašanje 
razširitve prostorov za Narodno univerzitetno knjižnico in se pričelo z novo- 
gradnjo Centralne tehnične knjižnice. 

V založništvu se bo pomembneje povečala izdaja knjig tako, da bi pred- 
vidoma dosegli povečanje izdaje knjig na prebivalca od sedanjih 3,8 na 4,8 v 
letu 1975. K temu bo zlasti pripomoglo tesnejše medsebojno sodelovanje kul- 
turnih izobraževalnih in raziskovalne skupnosti ter založniških organizacij in 
usklajevanje njihovih programov, usposobitev prodajne mreže, sistematično 
analiziranje stanja trga in njegovih potreb ter širša popularizacija knjige. Z 
usklajevanjem programov v založništvu je treba doseči ustrezna razmerja pri 
izdaji znanstvenih, strokovnih in leposlovnih knjig ter revij. Tej dejavnosti bo 



Priloge 503 

še naprej zagotovljena gmotna podpora kulturne, izobraževalne in raziskovalne 
skupnosti SR Slovenije in kreditne ugodnosti. Zlasti bo treba podpreti izdajanje 
kreditnega vzgojnega otroškega in mladinskega tiska. 

13. Republiška kulturna skupnost in temeljne kulturne skupnosti bodo spre- 
jele srednjeročne programe, ki bodo podrobneje opredelili politiko in naloge na 
posameznih območij. S temi programi bodo tudi konkretneje opredeljena 
družbenega plana, programi kulturnih organizacij in konkretnimi potrebami na 
posameznih območjih. S temi programi bodo tudi konkretneje opredeljena 
investicijska vlaganja v nadaljnjo razširitev materialne osnove kulturnih dejav- 
nosti na posameznih območjih SR Slovenije. 

Programiranje in izvajanje kulturne politike bo temeljilo na družbenih in 
samoupravnih dogovorih, s katerimi bosta zagotovljena potreben obseg in na- 
menska uporaba sredstev ter urejena medsebojna razmerja med nosilci kul- 
turnih dejavnosti in z drugimi zainteresiranimi družbenimi dejavniki. V tem 
okviru bo tudi republika opredelila svoje sodelovanje pri izgradnji kulturnih 
objektov, ki so širšega kulturnega pomena. 

Sredstva za delo in razvoj kulturnih dejavnosti bodo naraščala hitreje od 
družbenega proizvoda, tako da se bo po ocenah povečal delež teh sredstev v 
družbenem proizvodu od 1,16 Vo v letu 1971 na okoli 1,34 "/o v letu 1975. Na 
takšen porast materialne osnove kulturnih dejavnosti bo vplivalo pričakovano 
povečanje izvirnih dohodkov in sredstev družbenopolitičnih skupnosti ter zlasti 
povečanje sredstev iz osebne potrošnje občanov. 

8. Življenjski standard in osnovne smeri socialne 
POLITIKE 

1. Rast življenjskega standarda prebivalstva je trajni cilj razvoja naše 
socialistične samoupravne družbe. Zboljšani bodo delovni in življenjski pogoji 
ter povečana materialna in socialna varnost občanov. Poleg zboljšanja material- 
nih pogojev življenja delovnih.ljudi bo tudi nadaljnji razvoj dejavnosti s pod- 
ročja družbenega standarda in razširitev njihove materialne osnove pomemben 
dejavnik rasti življenjskega standarda, hkrati pa odraz socialne solidarnosti in 
osnov za zmanjševanje socialnih razlik. V tem okviru bo pomembna zlasti: 
razširitev zdravstvenega varstva ter razširitev pravic iz invalidsko pokojnin- 
skega zavarovanja, zboljšanje socialnega varstva otrok, povečanje možnosti izo- 
braževanja mladine in zaposlenih, hitrejši razvoj manj razvitih območij stano- 
vanjska izgradnja in politika, ki bo upoštevala gmotni položaj delovnih ljudi, 
pravičnejša porazdelitev družbenih obveznosti in drugo. Celovito razreševanje 
vprašanj življenjskega standarda in oblikovanje socialnih razmerij, ki ustrezajo 
sedanji stopnji razvoja in naši samoupravni družbeni ureditvi, bo temeljilo na 
programih socialne politike. 

Vse te usmeritve bo mogoče uspešno uresničevati le ob dinamični gospo- 
darski rasti in v stabilnejših pogojih. Le tako bo mogoče preprečevati'nesoraz- 
merno rast življenjskih stroškov, poglabljanje socialnih razlik in še drugih 
deformacij, ki jih povzroča inflacija. Družbena gibanja, zlasti v zadnjih letih, 
očitno kažejo na vse večjo povezanost in medsebojno odvisnost politične, eko- 
nomske in socialne stabilnosti. 

Ob predvideni gospodarski rasti in produktivnosti dela lahko računamo z 
okoli 6°/o rastjo realnega življenjskega standarda. Rast družbenega standarda 
bo znatno intenzivnejša in bo predvidoma znašala okoli 10% letno. 
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2. V prihodnjem razvoju bo nujno zagotoviti rast realnih osebnih dohodkov 
zaposlenih v skladu z rastjo produktivnosti dela. V razdobju stabilizacije bo 
sicer potrebna nekoliko nižja realna rast poprečnih osebnih dohodkov, vendar 
pa je perspektiva le v usmeritvi na skladno rast osebnih dohodkov z rastjo 
produktivnosti dela in doseženim dohodkom. Takšna usmeritev hkrati pomeni 
postopno zmanjševanje razlik v dohodkih in življenjskem standardu nasproti 
razvitejšim gospodarstvom in je zato pomemben pogoj za zmanjševanje migra- 
cije v tujino. 

Na področju delitve dohodka in osebnih dohodkov bodo potrebne zlasti 
naslednje usmeritve: 

— v konkretni delitveni politiki zagotoviti zadostno materialno spodbudo 
za produktivnost dela, kvaliteto in ustvarjalno delo; 

— nadalje izpopolniti sistem samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka 
in osebnih dohodkov s ciljem, da se doseže večja skladnost dohodkov za enako 
delo in podobne delovne pogoje, hkrati pa v sistemu delitve krepiti stimulacijo 
za proizvodne in poslovne uspehe; 

—• v cilju izvajanja politike uravnoteženega gospodarskega razvoja tudi z 
družbenim dogovarjanjem in samoupravnim sporazumevanjem o delitvi in s 
politiko davkov obvladovati globalna razmerja v gibanju dohodka, osebnih do- 
hodkov in reprodukcije družbenih sredstev; 

— z nadaljnjimi spremembami sistema družbenih obveznosti in obračuna, 
osebnih dohodkov zaposlenih dejansko uveljaviti sistem bruto osebnih dohodkov, 
da bi tudi tako zagotovili vpliv in spodbudili interes delovnih ljudi za politiko 
skupne porabe; 

— voditi našim razmeram ustrezno politiko najnižjih in najvišjih osebnih 
dohodkov, odpravljati nekatere negativne pojave v oblikovanju prejemkov 
zaposlenih in izvajati sprotno valorizacijo družbeno dogovorjene spodnje meje 
osebnih dohodkov; 

— razviti analitično spremljanje oblikovanja in porabe dohodkov občanov 
s posebnim ozirom na položaj značilnih socialnih kategorij glede na njihov 
dohodek, strukturo potrošnje, njihove družbene obveznosti, socialne ugodnosti 
in podobno. 

Predvidoma bodo realni osebni dohodki na zaposlenega v prihodnjih letih 
naraščali poprečno za okoli 3,6lo/o letno, v vsem petletnem razdobju pa za 
3,2'% letno. Upoštevajoč valorizacijo dohodkov za porast življenjskih stroškov 
v naslednjih letih za okoli 6 fl/o letno bi po grobi oceni porasli poprečni nomi- 
nalni mesečni osebni dohodki po zaposlenem nasproti letu 1970 za okoli 80,0/o. 

Predvidoma bodo prejemki prebivalstva na osnovi socialnega zavarovanja 
rastli v globalu nekoliko hitreje od rasti družbenega proizvoda, zlasti prejemki 
od pokojninskega zavarovanja, socialne pomoči in otroški dodatki. 

3. Na oblikovanje razpoložljivih prejemkov prebivalstva bodo vplivale 
predvidene spremembe v sistemu družbenih obveznosti temeljnih organizacij 
združenega dela, zasebne dejavnosti ter sistema obveznosti delovnih ljudi iz 
dohodkov od dela in drugih dajatev občanov. Delovni ljudje bodo iz svojih 
osebnih dohodkov s prispevki pokrivali obveznosti za skupne potrebe, ki jih 
bodo na samoupravni podlagi opredeljevali v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti, dalje za določene potrebe, ki jih bodo uresničevali v krajevnih skup- 
nostih in z davki za splošne družbene potrebe. 
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Po predhodni oceni vpliva sprememb sistema družbenih obveznosti bodo 
občani sodelovali v pokrivanju družbenih potreb takole: 

— Tekoče cene 
1970 ,Q7c Stopnje rasti 

nov sistem1 1971—1975 

Prejemki prebivalstva 100,0 100,0 16,0 
Skupne obveznosti' 15,8 16,6 17,1 
Razpoložljivi prejemki 
prebivalstva 84,2 83,4 15,8 

1 Podatki za leto 1970 so zaradi primerljivosti z letom 1975 preračunani na predvideni 
sistem obveznosti iz bruto osebnega dohodka. 2 V tem okviru niso računani prometni davki od blaga in storitev. 

Ob sorazmerno uravnoteženih gospodarskih gibanjih v naslednjih letih je 
mogoče predvidevati, da se bo v okviru porabe skupnih prejemkov prebivalstva 
še nadalje povečeval delež izdatkov občanov za stanovanjsko izgradnjo in druge 
neproizvodne investicije ter delež varčevanja. Osnovna struktura porabe raz- 
položljivih prejemkov prebivalstva bo predvidoma naslednja: 

— Tekoče cene 

,q7n 197»; Stopnje rasti v •/. 1970 la7s 1971—1975 

Razpoložljivi prejemki 
prebivalstva 100,0 100,0 100,0 15,8 
pri tem: 
— osebna potrošnja1 94,5 89,3 86,7 15,2 
— investicije in varčevanje 

občanov 5,5 10,7 13,3 20,9 

» V osebno potrošnjo so vključeni tudi izdatki za neproizvodne storitve z najemnino vred. 

4. Ob predvideni rasti realne osebne potrošnje za okoli 5 °/o letno se bo v 
tem petletju celotna osebna potrošnja povečala za nekaj več kot eno četrtino in 
poprečno na prebivalca za okoli eno petino. 

Pričakovati je, da se bodo tudi v naslednjih letih nadaljevale spremembe 
v strukturi popraševanja po potrošnih dobrinah. Tendence v svetu in pri nas 
kažejo, da bo popraševanje po potrošnih dobrinah kratkoročne rabe počasneje 
naraščalo, večje pa bodo zahteve glede kvalitete. Popraševanje po potrošnih 
dobrinah trajnejše rabe začenja v manj razvitih državah svoj vzpon, medtem 
ko se v visoko razvitih državah bliža stopnji zasićenosti; popraševanje po razno- 
vrstnih storitvah pa doživlja v razvitih državah začetek najbolj intenzivnega 
naraščanja. To so globalne tendence, ki imajo pomemben vpliv na naše odlo- 
čitve o usmeritvi proizvodnje za domači trg in izvoz. 

Slovenija je po višini družbenega proizvoda na prebivalca in po notranji 
kupni moči danes na spodnji meji razvitejših držav. Ker pa je močno odprta 
vplivom razvitih držav, se struktura popraševanja že sedaj naglo bliža vzorcu 
potrošnje teh dežel, čeprav po višini družbenega proizvoda na prebivalca še 
zaostaja za njimi. To velja predvsem za hitro rast popraševanja po industrijskih 
proizvodih trajnejše rabe. Tako se bo npr. število televizorjev na 1000 prebi- 
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valcev povečalo predvidoma od 132 v letu 1970 na okoli 200 ob koncu tega 
petletja, število radioaparatov od 290 na 300, telefonov od 60 na 100 in avtomo- 
bilov od 87 na 160. Po številu televizorjev, radioaparatov in nekaterih gospo- 
dinjskih strojev na prebivalca že dohitevamo sosednje razvite dežele. 

Usmerjenost k sorazmerno hitrejšemu naraščanju potrošnje trajnih dobrin 
vpliva med drugim na manj zadovoljivo strukturo potrošnje hrane, ki je sicer 
kalorično zadostna, po svoji biološki sestavi pa ne ustreza, ker vsebuje premalo 
kvalitetnih živil. S potrošnjo 39 kg mesa v letu 1970 na prebivalca, 175 litri 
mleka in mlečnih izdelkov (preračunanih na mleko) in 140 jajci je doseženo le 
okoli polovico do treh četrtin te potrošnje na prebivalca v razvitih deželah. 
Manjša je tudi potrošnja sadja in zelenjave. 

Ob predvidenem porastu osebnih dohodkov in tendencah v strutkuri po- 
trošnje je pričakovati naslednje premike v strukturi potrošnje: 

1966 1970 1975 

Hrana, pijača, tobak . 43,3 41 36 
Obleka, obutev, stanovanje 
in oprema 31,1 32 35 
Kultura, razvedrilo, šport 10,9 11 11 
Prevozna sredstva in ptt 8,3 10 12 
Higiena, kozmetika in drugo 6,4 6 6 
Skupaj osebna potrošnja 100,0 100 100 

Spremembe v strukturi osebne potrošnje bodo v znatni meri odvisne od 
usklađene ponudbe in popraševanja, od založenosti tržišča z bogatejšo izbiro 
blaga ter od nadaljnjega zboljšanja oskrbovalne mreže. Tudi oblikovanje nor- 
malnejših razmerij v cenah, zaščita potrošnika glede kvalitete in zdravstvene 
neoporečnosti blaga ter glede boljšega zagotavljanja servisa za trajne dobrine 
in zaščita pred monopoli na trgu bodo prvine vse bolj razvitega tržišča in hkrati 
zboljšanja položaja občanov kot potrošnikov. 

5. Ob stabilnejšem razvoju se bo povečal interes prebivalstva za denarno 
varčevanje. Ob taki predpostavki obstajajo možnosti, da se bodo v razdobju 
do leta 1975 hranilne vloge nominalno več kot podvojile, vse oblike varčevanja 
pa bi dosegle okoli 13 "Vo letnih razpoložljivih prejemkov prebivalstva. Takšen 
razvoj varčevanja bo prispeval ne le k večji socialni varnosti občanov in smotr- 
nejši porabi njihovih dohodkov, ampak tudi k večjim možnostim raznovrstnega 
kreditiranja potreb občanov in kreditiranja družbenih dejavnosti ter gospodar- 
stva. Zato bo treba spodbujati razne oblike varčevanja, med drugim z izdajanjem 
obveznih raznih namenskih posojil, raznovrstne oblike življenjskega zavarovanja 
in širše uvajati poslovanje prek tekočih računov ter čekovnega plačevanja. 
K temu bo pripomogla tudi smotrna širitev mreže varčevalnih služb, zlasti še 
hranilno-kreditnih služb pri delovnih organizacijah. 

6. Na področju stanovanjske izgradnje je bil v razdobju po reformi dosežen 
pomemben premik, ki se kaže v povečanem interesu občanov, da tudi sami 
aktivneje rešujejo svoje stanovanjske probleme. Se vedno pa je zaostajala 
stanovanjska izgradnja za hitro rastočimi potrebami, zlasti še cenejših stan- 
dardnih stanovanj. V preteklem petletju je bilo od predvidenih 50 000 stanovanj 
zgrajenih 46 500. Okoli 25 000 stanovanj pa je bilo ob koncu leta 1970 nedokon- 
čanih, kar bo pomembno vplivalo na obseg stanovanjske izgradnje v tem 
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razdobju. Se vedno pa bo obstajal sorazmerno velik primanjkljaj stanovanj, 
zlasti še v mestnih območjih. 

Med mnogimi vzroki zaostajanja stanovanjske izgradnje za hitro rastočimi 
potrebami so zlasti: intenzivna migracija prebivalstva in še zlasti intenziven 
pritok v mestna področja, rast cen in pomanjkanje gradbenega materiala, pre- 
počasno reševanje zemljiških, urbanističnih in komunalnih problemov, slabosti 
kreditiranja in še vedno prepočasen razvoj stanovanjskega varčevanja. Na 
stanovanjsko gospodarstvo je vplivalo tudi nerazvito samoupravljanje in ne- 
rešeni ekonomski ter socialni problemi v stanovanjski politiki. 

Politika na področju stanovanjskega gospodarstva bo še naprej izhajala iz 
načela, da delovni ljudje in občani rešujejo svoja stanovanjska vprašanja v 
svojih delovnih organizacijah in družbenopolitičnih skupnostih ter samoupravnih 
stanovanjskih skupnostih na temelju lastnih dohodkov in varčevanja ter soli- 
darnosti. 

V nadaljnjem razvijanju samoupravnega sistema na področju stanovanj- 
skega gospodarstva in v procesu socializacije razmerij na tem področju bodo ob 
polnem priznavanju razpolagalne pravice preneseni elementi gospodarjenja in 
upravljanja, ki so v skupnem interesu na samoupravne stanovanjske skupnosti. 

Odločilni dejavnik pri vodenju in usmerjanju stanovanjske politike je ob- 
čina, ki v sodelovanju z organizacijami združenega dela in krajevnimi skup- 
nostmi ter na temelju njihovih programov pripravlja večletne programe stano- 
vanjske graditve ter omogoča čimbolj ugodne pogoje, da bi lahko delovni ljudje 
lažje uresničevali svoje stanovanjske potrebe. Za načrtno in celovito reševanje 
stanovanjske graditve bosta pomembna oblikovanje občinskih solidarnostnih 
skladov in združevanje sredstev organizacij združenega dela v bankah na osnovi 
družbenih dogovorov. 

Temeljna načela politike razvoja stanovanjskega gospodarstva so oprede- 
ljena z resolucijo in predpisi o programiranju in financiranju graditve stanovanj 
ter družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu. V skladu s tem bodo naloge 
na tem področju zlasti naslednje: 

— ustvariti pogoje, ki bodo vplivali na povečanje obsega stanovanjske 
gradnje in omogočali vsem delovnim ljudem široke in enake možnosti, da si 
pridobijo stanovanje v last ali najem; 

— v večji meri spodbujati iniciativo občanov in povečati njihov vpliv kot 
kupcev, graditeljev in porabnikov stanovanja ter pritegniti še večja zasebna 
sredstva v stanovanjsko gradnjo; 

— nadalje razviti stanovanjsko varčevanje in z inflacijskim popravkom, 
vključenim tako v varčevalnih kot v kreditnih pogodbah, spodbujati varčevanje 
in realno vrednotiti nove stanovanjske kredite v primeru inflacijskih gibanj. 
Razvijati tudi druge oblike spodbujanja stanovanjskega varčevanja; 

— uveljaviti socialne kriterije v stanovanjski politiki ob postopnem pre- 
hajanju na stroškovne stanarine in hkrati zagotoviti subvencioniranje stanarin 
družinam z nizkimi dohodki; 

— doseči je treba boljše izkoriščanje stanovanjskega sklada prek sistema 
prometa s stanovanji, ki naj omogoča in spodbuja izbor velikosti in standarda 
stanovanj, ki ustreza dejanskim potrebam gospodinjstev, in temu prilagajati 
sistem davčnih olajšav v prometu s stanovanji, davek na premoženje in politiko 
stanarin. V okviru gradnje najemnih stanovanj je treba krepiti delež cenejših 
standardnih stanovanj; 
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— okrepiti stanovanjsko samoupravo in vlogo hišnih svetov ter tako doseči 
neposrednejši vpliv stanovalcev tudi v okviru stanovanjskih podjetij; 

— občine bi morale kot osnovni nosilci stanovanjske in zemljiške politike 
učinkovito vplivati na pocenitev stavbnih zemljišč in skrbeti za hitrejše urba- 
nistično in komunalno urejanje širših zazidalnih okolišev; 

— zasnovati in uveljaviti takšno politiko do stavbnih zemljišč, da bo v 
prometu in uporabi teh zemljišč prišlo do veljave načelo, da pripada presežna 
vrednost zemljišča, ki izvira iz komunalne opremljenosti in urbane lege, druž- 
benopolitični skupnosti. 

Do leta 1975 bo po ocenah zgrajeno 55 000 stanovanj. Z uresničitvijo takega 
obsega izgradnje pa še ne bo mogoče bistveno zmanjšati stanovanjskega pri- 
manjkljaja. Zato bodo potrebna prizadevanja za večje oblikovanje stanovanjskih 
sredstev, da bi presegli predvideni obseg izgradnje. 

1966—1970 1971—1975 

Število stanovanj — skupaj 46 513 100 55 000 100,0 
pri tem: 
— družbena najemna 13 000 28 19 000 34,5 
— v lasti občanov 

— etažna 11 826 25 17 000 31,0 
— individualna 21687 47 19 0001 34,5 

1 V letu 1970 je znašalo število nedokončanih stanovanj 18 500. 

"V okviru bistveno povečanega obsega gradnje družbenih najemnih stano- 
vanj bo treba v skladu z začrtano politiko reševati še zlasti stanovanjske razmere 
za delavce z nižjimi osebnimi dohodki, za mlade družine pa tudi z dodelitvijo 
najemnega stanovanja za določeno dobo, po kateri bodo s svojimi sredstvi, 
bančnimi krediti in ob pomoči delovne organizacije rešili svoj stanovanjski 
problem. 

Z realizacijo predvidenega obsega stanovanjske izgradnje bodo doseženi 
naslednji premiki na področju stanovanjskega standarda: 

Stanovanjske Število stanovanj na 
investicije tisoč prebivalcev 

v družbenem 
proizvodu stanje novih 

1960 4,6% 258 5,1 
1965 5,1% 267 4,9 
1970 4,5% 280 5,4 
1975 4,8% 300 6,7 

7. V okviru socialne politike je pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
področje, ki odločilno vpliva na oblikovanje življenjske ravni precejšnjega 
števila prebivalstva in odraža eno izmed najpomembnejših pravic delovnih ljudi 
iz minulega dela, hkrati pa je tudi pomemben element v delitvi družbenega 
proizvoda. Na položaj in politiko na tem področju močno vpliva dejstvo, da ima 
SR Slovenija glede na jugoslovansko poprečje visok delež upokojencev nasproti 
številu aktivnih zavarovancev. Do leta 1975 se bo zaradi višje stopnje rasti 
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upokojevanja od rasti zaposlovanja predvidoma povečalo število upokojencev 
na 100 aktivnih zavarovancev od 30 v letu 1970 na okoli 32,5 v letu 1975. 
Poprečna letna rast upokojencev je v preteklem petletnem razdobju znašala 
5,1'%», v razdobju 1971'—1975 pa bo rastlo število upokojencev predvidoma okoli 
4,5 % letno. V tej rasti je upoštevan tudi vpliv na upokojevanje, ki bo pred- 
vidoma povzročen s spremembami v sistemu zavarovanja v drugi polovici tega 
razdobja. 

Znaten porast invalidnosti v preteklem razdobju predstavlja pomembno 
socialno in ekonomsko vprašanje. Število invalidskih pokojnin se je zaradi 
raznih bolezni in nesreč povečalo v minulem petletju od 32 tisoč na okoli 42 
tisoč, oziroma od 6,1 na 7,3 invalidskih upokojencev na 100 aktivno zaposlenih. 
V obdobju do leta 1975 bi morali z zboljšanjem pogojev dela in varnosti pri delu 
bistveno zmanjšati število nesreč pri delu, katerih je bilo samo v letu 1970 
okoli 50 000. 

V letu 1972 bo sprejet republiški zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, s katerim se bo na ravni republike kompleksno uredil sistem 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. iNadaljnje razvijanje samouprave 
na tem področju pa bo v krepitvi in širjenju pristojnosti skupnosti invalidsko 
pokojninskega zavarovanja, ki bo bolj neposredno usklajevala interese aktivnih 
zavarovancev, upokojencev in delovnih organizacij. 

Pomembna pridobitev v sistemu zavarovanja in socialne varnosti delovnih 
ljudi je uveljavljeno starostno zavarovanje kmetov, ki bo osnova za postopno 
prehajanje na polnejše zavarovanje za starost in invalidnost kmetov. Ta proces 
bo pogojen z nadaljnjo krepitvijo ekonomske sposobnosti kmetov-zavarovancev 
in z materialnimi možnostmi družbe. Sredstva za te namene bodo prispevali 
zavarovanci v višini 50 '°/o, republika 33,3 "/o in občinske skupščine 16,7 '"/o. 

Na področju invalidsko pokojninskega zavarovanja se bodo izvajale zlasti 
naslednje usmeritve: 

.— uveljaviti tak način ugotavljanja pokojninske osnove, ki bo zagotavljal, 
da bo pokojninska osnova sorazmerna ne le prispevku zavarovanca v dobi 
njegovega zavarovanja, temveč tudi njegovemu skupnemu prispevku k sploš- 
nemu družbenemu razvoju; 

— zagotoviti sprotno in polno usklajevanje pokojnin s porastom družbene 
produktivnosti dela oziroma z rastjo osebnih dohodkov na zaposlenega, s čimer 
se bodo tudi v pokojnini odrazile pravice delovnih ljudi iz minulega dela; 

— zagotoviti sredstva za invalidsko pokojninsko zavarovanje in zavaro- 
valnih prispevkov delovnih ljudi sorazmerno od njihovega dohodka od dela ter 
s prispevki delovnih organizacij; 

— zmanjšati visoko stopnjo priliva invalidskih upokojencev, predvsem z 
odločno usmeritvijo delovnih organizacij na zagotovitev varnosti pri delu, na 
zboljšanje delovnih in življenjskih pogojev delavcev in z nadaljnjo aktivnostjo 
skupnosti invalidsko pokojninskega zavarovanja za širitev možnosti rehabili- 
tacije in zaposlovanja invalidov. 

Skupna sredstva invalidskega in pokojninskega zavarovanja bodo v raz- 
dobju 1973—1975 predvidoma naraščala nominalno z letno stopnjo okoli 13,0/o. 

Tudi v prihodnje bodo iz sredstev federacije in republik zagotovljena 
skladom povračila za beneficiranje pravic iz invalidsko pokojninskega zavaro- 
vanja. 

V skladu s predvidenimi spremembami sistema družbenih obveznosti bodo 
prispevale temeljne organizacije združenega dela sredstva za kritje izdatkov 
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za invalidske pokojnine, za stroške profesionalne rehabilitacije in za uskla- 
jevanje pokojnin, zavarovanci pa bodo plačevali prispevek za osnovno invalidsko 
pokojninsko zavarovanje od svojih bruto osebnih dohodkov. 

8. Na področju socialnega varstva bodo krajevne skupnosti in občinske 
skupščine kot osnovni nosilci politike socialnega varstva oblikovale v naslednjem 
razdobju temeljne interesne skupnosti, le-te pa bodo skupaj z drugimi interes- 
nimi skupnostmi, delovnimi in drugimi organizacijami ter ob sodelovanju ob- 
čanov oblikovale konkretne programe in akcije. 

Izvajanje ukrepov socialnega varstva in raznih oblik socialne pomoči bo 
tudi v prihodnje slonelo na socialnih službah v delovnih organizacijah in ob- 
činah. Socialne službe so še razmeroma slabo organizirane in kadrovsko šibko 
zasedene, zato jih je treba kadrovsko in materialno okrepiti, strokovno uspo- 
sabljati, jih specializirati ter usmeriti predvsem v preventivo. 

Z družbenimi dogovori bo opredeljena politika družbenih denarnih pomoči 
za socialno ogrožene občane ter zagotovljena sredstva za njihovo izvajanje. 

V prihodnjem petletnem razdobju bo treba posvetiti večjo skrb invalidnim 
in prizadetim osebam in sicer predvsem s tem, da bodo do leta 1975 sanirane 
obstoječe ter razširjene zavodske kapacitete za varstvo, rehabilitacijo in zapo- 
slovanje teh oseb. Več pozornosti bo treba tudi posvetiti socialnim problemom, 
ki nastajajo v zvezi z migracijo prebivalstva, zlasti socialnim problemom de- 
lavcev, ki prihajajo s podeželja, in iz drugih republik ter problemom družin 
zdomcev. 

V razdobju do leta 1975 bo treba povečati obseg in oblike varstva starih 
ljudi s hitrejšo izgradnjo novih in s sanacijo obstoječih domov, z izgradnjo 
primernih stanovanj, z ustnavljanjem in razvijanjem raznih služb in pomoči, 
z razvijanjem raznih oblik sožitja in aktivnosti starejših ljudi v okolju, kjer žive, 
in podobno. Do leta 1975 bodo povečane zmogljivosti domov za stare in onemogle 
za okoli 500 mest letno. Za ta namen bodo razpoložljiva sredstva skupnosti 
invalidskega in pokojninskega zavarovanja v obdobju 1971—1975 znašala pred- 
vidoma okoli 240 milijonov dinarjev, pritegniti pa bo treba še druga sredstva. 
Izgradnja teh domov mora biti sestavni del stanovanjske politike občin in 
delovnih organizacij, hkrati pa tudi način za racionalnejše izkoriščanje stano- 
vanjskega prostora. 

9. Podatki kažejo, da se na Slovenskem rodi manj otrok kot bi jih starši 
želeli predvsem zaradi stanovanjske stiske in pomanjkanja otroškovarstvenih 
ustanov. Prav tako je občutno število splavov še vedno oster socialno zdravstveni 
problem. 

Z ukrepi na področju prosvete, zdravstva, socialnega varstva, stanovanj- 
skega gospodarstva, otroškega varstva in pokojninskega zavarovanja je treba 
staršem omogočiti svobodno odločanje o številu otrok in razmakih med rojstvi 
ter jim pomagati pri zagotavljanju pogojev za to, da bodo lahko skrbeli za 
otroke v družini in v družbenih ustanovah. Se posebej pa je treba v okviru 
sistema socialne varnosti povečati predporodno in poporodno varstvo mater ter 
tudi tako omogočiti zaželeno materinstvo. K temu bodo prispevale tudi druge 
aktivnosti, od zaščite mater do raznih oblik skupnega družbenega varstva otrok. 

10. Na področju otroškega varstva so se uveljavila družbena spoznanja 
o nujnosti pravočasnega in načrtovanega ustvarjanja pogojev za razvoj vseh 
otrok. Na tem področju so občinske skupščine in drugi dejavniki že dosegli 
zgledno dejavnost tako v programiranju kot tudi glede zagotavljanja materialnih 
pogojev otroškega varstva. 
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Z namenom kompleksnega izvajanja politike otroškega varstva bodo repu- 
bliška in temeljne skupnosti otroškega varstva v sodelovanju z republiško in 
temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi sprejele programske usmeritve za iz- 
vajianje družbenih nalog na področju zdravstvenega in socialnega varstva ter 
vzgoje in izobraževanja otrok. 

S programi morajo biti uresničevane predvsem naslednje osnovne smernice: 
— doseči hitrejše povečanje varstveno vzgojnih zmogljivosti, zlasti z ra- 

cionalno tipizirano in industrijsko graditvijo, ter optimalno izkoristiti zmoglji- 
vosti tako, da bi do leta 1975 v republiki zajeli v varstvo najmanj 20%> otrok; 

— zagotoviti vsem otrokom pred vstopom v šolo obiskovanje »male šole« 
s celotnim vzgojnim programom; 

— ustvariti pogoje za podaljšano bivanje na osnovni šoli za najmanj 15 "Vo- 
šoloobveznih otrok; mlečno šolsko malico zagotoviti vsem šolarjem, kosilo pa 
v skladu s potrebami, prevsem pa tistim šolarjem, ki bodo podaljšano bivali 
v šoli, in tistim, ki se v šolo vozijo; 

— v okviru obveznih oblik zdravstvenega varstva otrok izvajati sistematične 
zdravstvene preglede vseh otrok, starih tri leta in pred njihovim vstopom v 
šolo, ter izvajati ukrepe za sanacijo njihovega zdravstvenega stanja; 

— pravočasno odkrivati pojave razvojne motenosti otrok in uvajati učin- 
kovite metode njihove habilitacije v rednem zdravstvenem in vzgojno izobra- 
ževalnem sistemu; 

— zagotoviti denarne dajatve za pomoč pri vzdrževanju otrok vsem dru- 
žinam, vključno kmečkim, ki s svojim dohodkom na družinskega člana ne 
dosegajo dogovorjenega poprečja; 

—• povečati zmogljivosti vzgojiteljskih in medicinskih šol, da bodo z rednim 
šolanjem in usposabljanjem na delovnem mestu zagotovile dovolj strokovnih 
delavcev za delo z otroki. 

Z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi bo treba zagotoviti 
ustrezno materialno osnovo otroškemu varstvu, zlasti z združevanjem sredstev' 
delovnih organizacij in s samoprispevki občanov, ter z razvijanjem samouprav- 
nih odnosov povečati vpliv delovnih ljudi in staršev povsod, kjer se oblikujejo 
in sprejemajo odločitve o družbeni skrbi za otroke. 

Družbeno skrb za otroka na različnih področjih bo treba še bolj usklajevati 
tako, da bi se učinki zdravstvenega in socialnega varstva ter vzgojno izobra- 
ževalnega dela medsebojno krepili in da bi prispevali k zmanjševanju socialnih 
razlik med otroki. Skrb za razvoj otrok se mora izražati tudi v drugih ukrepih 
družbe, kot je urbanistično načrtovanje, stanovanjska in davčna politika ipd. 
Skrbeti bo treba tudi za urejanje stanovanjskih razmer za matere, ki same 
vzdržujejo otroke, in za zboljšanje njihove zaščite, zlasti v prvem letu otrokove 
starosti. 

Intenzivnejše družbeno prizadevanje za uresničevanje nalog s področja 
otroškega varstva se je pričelo zlasti v letu 1972 in je pričakovati, da bodo 
celotna razpoložljiva sredstva za otroško varstvo v petletnem razdobju na- 
raščala poprečno letno s stopnjo nominalno 21,5 °/o. 

Za investicije v objekte otroškega varstva bo predvidoma vloženo v obdobju 
1971—1975 okoli 690 milijonov dinarjev, s čimer bo pridobljenih okoli 28 000' 
mest v vzgojno varstvenih zavodih. 

1. Družbena skrb za zdravstveno varstvo sodi med pomembne elemente 
socialne politike in življenjske ravni ter je važen dejavnik produktivnosti dela. 
Zato se mora zdravstveno varstvo kot dejavnik širšega pomena urejati po 
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načelih samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja in morajo 
programi na tem področju služiti kot podlaga v načrtovanju in financiranju 
družbene aktivnosti za kompleksno zdravstveno varstvo vsega prebivalstva. 
Nadaljnji razvoj sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja 
mora zagotoviti, da bodo delovni ljudje v skupnostih zdravstvenega zavarovanja 
samoupravno odločali o vrstah in obsegu zdravstvenega varstva ter o mate- 
rialnih pogojih. S tem bodo ustvarjene možnosti za neposrednejši vpliv zava- 
rovancev na izvajanje zdravstvene politike. Z družbenimi dogovori v republiki 
pa bodo uresničena načela enotnosti zdravstvenega varstva in zdravstvene 
dejavnosti. 

V okviru izpopolnjevanja sistema socialne varnosti kmečkega prebivalstva 
pomeni boljše zdravstveno varstvo pomemben element socialne politike razvoja 
kmetijstva. 2e začeti proces združevanja zdravstvenega zavarovanja kmetov in 
delavcev v letu 1972 odpira možnosti, da preidemo na izenačenje pravic zdrav- 
stvenega varstva na osnovi vzajemnosti in solidarnosti v okviru posameznih 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja. 

Po obsegu zdravstvenega varstva, standardu zdravstvenih storitev ter raz- 
sežnosti zdravstvenega zavarovanja je SR Slovenija že dosegla raven razvitih 
evropskih dežel. Kljub takemu stanju pa še vedno ne zadoščajo zmogljivosti 
zdravstvene dejavnosti, zlasti še bolnišnične. Obseg in zahtevnost zdravstvenih 
storitev nezadržno rasteta, temu pa v preteklih letih niso sledili kadrovski in 
materialni pogoji zdravstvenega varstva. 

Nadalje bo treba krepiti funkcionalno povezanost med osnovo, specialistično 
in bolnišnično zdravstveno dejavnostjo ter doseči ustrezno delitev dela med 
njimi. Z zboljšano organizacijo dela in večjo odgovornostjo za strokovno uspeš- 
nost ter z zboljšanjem odnosa do porabnikov zdravstvenih storitev bosta pove- 
čani učinkovitost in kvaliteta zdravstvenega varstva. 

Takšen progresivni razvoj pa je v mnogočem povezan z ustreznimi dopol- 
nitvami samouprave in notranje organizacije v zdravstveni dejavnosti, zlasti z 
uveljavljanjem realnega oblikovanja cen zdravstvenih storitev, z uveljavljanjem 
načela dohodka ter na tem temelječe notranje delitve. V tej zvezi bo treba 
proučiti tudi možnosti uveljavljanja neposrednega plačila porabnikov pri ne- 
katerih vrstah zdravstvenih storitev ob določenem povračilu iz sredstev zdrav- 
stvenega zavarovanja. Dopolnitve v tej smeri bi povečale možnosti za stimula- 
tivno nagrajevanje po delu, vodile h krepitvi samoupravnih odnosov v 
zdravstvenih ustanovah in k izboljšanju kvalitete storitev ter odnosov zdrav- 
stvenega osebja do porabnikov zdravstvenih storitev. 

Treba bo izpopolniti osnovno zdravstveno varstvo, izboljšati razmere in 
opremljenost zdravstvenih domov, zlasti pa z gradnjo in razširitvijo zdrav- 
stvenih domov in njihovih teritorialnih enot izboljšati in povečati obseg zdrav- 
stvenega varstva na področjih, kjer je zdravstvena služba še nezadostno razvita. 
Okrepiti bo treba tudi patronažno službo in dejavnost nege bolnika na domu, 
izboljšati reševalno in urgentno službo, v učinkovito obvezno zobozdravstveno 
varstvo pa zajeti vse otroke in mladino. 

Po sprejetih stališčih skupščine SR Slovenije bo v naslednjem razdobju pri 
investicijah v zdravstvu imela prednost izgradnja bolnišničnih zmogljivosti. 
Zato je treba v naslednjih letih dati prednost bolnišničnima centroma v Ljub- 
ljani, ki vključuje tudi Onkološki inštitut, in v Mariboru ter bolnišnicam v 
Kopru, Novi Gorici in Murski Soboti. Funkcionalno je treba usposobiti tudi 
druge bolnišnice, da bodo lahko zagotovile ambulantno specialistično zdrav- 
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stveno varstvo zunanjih bolnikov in izpolnile verifikacijske pogoje. Ta program 
bo republika podpirala s svojimi sredstvi po naslednjih merilih: 

— s 40°/o deležem pri izgradnji bolnišničnih- objektov, ki so učna in 
raziskovalna baza medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in imajo status 
klinične bolnice; 

— z 20% deležem pri izgradnji bolnišnic, ki imajo gravitacijsko območje 
najmanj 300 000 prebivalcev in imajo bolniške enote za vse specialistične veje; 

— do 20 °/o pa bo sodelovala tudi pri izgradnji objektov drugih bolnišnic, 
če raven bolnišničnega zdravstva na določenem območju ne dosega ravni tega 
varstva v SR Sloveniji in če območje, na katerem bolnišnica deluje, zaradi 
relativne nerazvitosti ali zaradi drugih posebnih okoliščin ne more iz lastnih 
virov zagotoviti celotnih sredstev. 

Z uresničitvijo tega programa se bo število standardnih postelj povečalo 
na 12 500, s čimer bo zagotovljeno v letu 1975 7 standardnih postelj na 1000 
prebivalcev nasproti 6,4 v letu 1970. Obremenjenost bolnišnic bodo ublažili 
predvideni hitrejši razvoj dispanzerskega načina dela ter izdatnejša strokovna 
in laična nega bolnika na domu, razširitev zmogljivosti domov za starejše in 
onemogle osebe, pa tudi obsežnejša preventivna dejavnost. 

Ob predvidenem razvoju zdravstvene dejavnosti se bo še zaostril problem 
primanjkljaja zdravstvenega kadra. 2e sedaj primanjkuje okoli 300 zdravnikov 
in 1500 drugih zdravstvenih delavcev, do leta 1975 pa bi morali zaposliti skupaj 
okoli 3000 zdravstvenih delavcev vseh profilov. Zato bo nujno povečati zmog- 
ljivosti zdravstvenih šol vseh stopenj in posvetiti večjo skrb vzgoji in strokovni 
ter organizacijski povezavi zdravstvenih kadrov. 

Tudi higiensko epidemiološko dejavnost bo treba razširiti s številnejšimi 
kadri in ji dati boljše 'materialne pogoje. Le tako bomo lahko posvetili po- 
trebno pozornost zlasti sistematičnemu sanitarnemu urejanju ožjega in širšega 
okolja človeka. 

Dohodki skladov zdravstvenega zavarovanja delavcev bodo v razdobju 
tega plana nominalno naraščali poprečno letno s stopnjo 21 °/o. Na sorazmerno 
visoko poprečno letno rast vplivajo predvsem že izvedeni ukrepi, sanacije 
materialnega položaja zdravstva v letih 1971—1972. Ta stopnja rasti sredstev 
zdravstvenega zavarovanja pa bo zaradi predvidenega združevanja kmečkega 
in delavskega zavarovanja nekoliko večja. Postopno se bo tudi povečevala nepo- 
sredna udeležba zavarovancev pri plačilu zdravstvenih storitev. 

Skupne investicije v zdravstvenem varstvu bodo znašale v razdobju do 
leta 1975 po ocenah okoli 960 milijonov dinarjev, v tem okviru pa bo predvidoma 
iz skladov zdravstvenega zavarovanja vloženo okoli 388 milijonov dinarjev. 

12. Večjo skrb za telesno kulturo narekujejo potrebe sodobnega človeka, 
povezane z načinom proizvodnje in porastom življenjskega standarda, zlasti pa 
potrebe za zboljšanje zdravja in telesne zmogljivosti ter razvijanja vsestranske 
osebnosti človeka. Na to opozarjajo tudi nekateri zaskrbljujoči podatki, kot 
npr., da ima okoli 23'%> učencev telesne okvare in da je 20% vojaških obvez- 
nikov spoznanih za nesposobne. 

S posebnim srednjeročnim programom so predvidena izhodišča, nosilci, 
splošni pogoji in materialna osnova razvoja telesne kulture. Predvideno je, da 
bi do leta 1975 v šolah in v organizacijah za telesno kulturo vključili v telesno 
kulturno dejavnost skupno 15% do 20% prebivalstva. Najmanj 80% vseh šol 
naj bi imelo šolska športna društva, ki jih bodo vodili strokovnjaki. Telesno- 
kulturne organizacije predvidevajo izgradnjo novih objektov, s čimer se bodo 
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povečale koristne površine objektov telesne kulture na prebivalca od 2,2 m2 

na 3 m2. 
Za uresničitev nakazanega programa bodo pomembne zlasti naslednje 

usmeritve: 
— razvoj telesne kulture na šolah, kjer je treba že od začetka šolanja zbu- 

jati trajen interes in trdne navade za aktivnost v posameznih oblikah telesne 
kulture, na višjih in visokih šolah pa razviti aktivnejšo vlogo študentov v te- 
lesno vzgojnem gibanju; 

—• ob sodelovanju delovnih organizacij in družbenopolitičnih skupnosti z 
organizacijami za telesno vzgojo ter drugimi nosilci športno rekreativne dejav- 
nosti doseči bolj množično aktivnost v športu in rekreaciji; 

— podpirati vrhunsko dejavnost v posameznih športnih zvrsteh, zlasti tistih, 
ki imajo množično osnovo in tradicijo; 

— povečati obseg izobraževanja strokovnega kadra za delo na šolah, te- 
lesnovzgojnih in drugih organizacijah ter razviti raziskovalno delo. 

Temeljne in republiška telesnokulturna skupnost bodo na podlagi družbe- 
nih dogovorov in srednjeročnih programov usmerjale sredstva, ki jih bodo pri- 
spevali udeleženci družbenega dogovora in druga namenska sredstva. 

Zagotovljen bo stabilen vir financiranja telesnokulturnih skupnosti, pri tem 
bodo tudi v prihodnje pomembni lastni dohodki organizacij za telesno kulturo, 
sredstva delovnih organizacij in druga namenska sredstva. Z naraščanjem živ- 
ljenjske ravni pa bodo poleg teh sredstev pomembno naraščali tudi izdatki 
samih občanov za individualno aktivnost v športu in rekreaciji. 

9. POSPEŠEVANJE RAZVOJA MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 
V SR SLOVENIJI 

1. Precejšnja neenakomernost v regionalnem razvoju je ena izmed značil- 
nosti preteklega družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije. V daljšem raz- 
dobju so se gospodarsko krepila predvsem centralna območja in nekateri regio- 
nalni centri, kjer je prišlo do sorazmerno visoke stopnje razvitosti in koncentra- 
cije gospodarskih ter drugih dejavnosti in tudi do večje infrastrukturne oprem- 
ljenosti. Hkrati so zaostajala nekatera območja, zlasti v obrobnih predelih SR 
Slovenije, za katera je še vedno značilna pretežno agrarna struktura in ne- 
zadostna prometna povezanost z gospodarsko razvitejšimi območji. Ob takih 
razvojnih tendencah so prisotni problemi socialne diferenciacije vse bolj dobili 
tudi regionalna obeležja. 

Zaostajanje za splošnim družbenoekonomskim razvojem ni bilo enakomerno 
po posameznih območjih SR Slovenije. Največje je na območjih 11 občin, ki 
so v skladu z zakonom o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih ob- 
močij v SR Sloveniji posebej opredeljene kot manj razvite. Tb so občine 
Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Šentjur 
pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Trebnje, Črnomelj in Ptuj. Z vidika prometne 
povezanosti in razvitosti vodnega gospodarstva je treba k navedenim območjem 
šteti še geografska območja Kozjanskega, Brkinov in Bele krajine. Ob upošte- 
vanju specifičnih pogojev družbenoekonomskega razvoja, zlasti glede razvitosti 
vzgoje in izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva, pa so utemeljene 
tudi širše opredelitve manj razvitih območij. 

Izkušnje na področju politike pospeševanja razvoja manj razvitih območij 
so pokazale, da je probleme nerazvitosti mogoče uspešno razreševati le z razve- 
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jano pospeševalno dejavnostjo na vseh področjih družbenega dela. Pri tem so 
poleg širše družbene pomoči bistvenega pomena razgibana lokalna iniciativa, 
zlasti občinskih skupščin ter gospodarskih in drugih nosilcev razvoja, ob čim 
večji pritegnitvi in racionalnem izkoriščanju lastnih gospodarskih virov in dru- 
gih razvojnih faktorjev. 

Manj razvita območja v SR Sloveniji so teritorialno skoraj v celoti pove- 
zana, vendar ekonomsko gravitirajo k različnim širšim razvitejšim regijam in 
razvojnim centrom. Zato so možnosti njihovega hitrejšega razvoja predvsem v 
pospešeni integraciji v širši gospodarski prostor SR Slovenije. V skladu s kon- 
ceptom policentričnega razvoja bo treba razvijati gravitacijska jedra tam, kjer 
obstajajo regionalni pogoji, in hkrati krepiti sosednje gospodarske centre, h ka- 
terim ta območja gravitirajo. Ob takšni razvojni politiki se povečujejo možnosti 
za ekonomsko aktiviranje prebivalstva manj razvitih območij tudi z dnevno 
migracijo. 

Ob upoštevanju razlik v stopnji gospodarske razvitosti in drugih družbenih 
pogojev razvoja predvideva ta družbeni plan diferencirano ukrepanje SR Slove- 
nije pri pospeševanju razvoja manj razvitih območij. Ukrepi za pospeševanje 
bodo imeli predvsem dopolnilni značaj. Z že ustanovljeno posebno komisijo pri 
IS skupščine SR Slovenije pa bo zagotovljena tudi potrebna koordinacija pri 
izvajanju te politike. 

Osnovne smeri pospeševalnih ukrepov na ravni republike bodo: 
— spodbujanje gospodarskih vlaganj in poslovnega sodelovanja med delov- 

nimi organizacijami; 
— razvijanje prometne infrastrukture in vodnega gospodarstva ter 
— izenačevanje pogojev izobraževanja in vzgoje in izboljšanje socialnega 

varstva na manj razvitih območjih. 
V te namene bodo zagotovljena sredstva v okviru republiškega proračuna 

ter v finančnih programih samoupravnih interesnih skupnosti. 
2. Možnosti hitrejšega gospodarskega razvoja manj razvitih območij so 

zlasti v razvoju industrije, terciarnih dejavnosti in raznih obratov malega gospo- 
darstva ter v sodobnejši kmetijski proizvodnji. 

Na posameznih območjih že obstajajo manjši industrijski centri ali pa za- 
metki industrije. Ob širšem poslovnem sodelovanju in tudi integraciji te indu- 
strije z večjimi gospodarskimi organizacijami iz razvitejših območij bo možno 
doseči nadaljnjo širitev industrijskih zmogljivosti. Večje možnosti zaposlovanja 
bodo lahko pri tem pomemben motiv za poslovno sodelovanje. Poslovne inicia- 
tive številnih delovnih organizacij že kažejo na precejšen interes za ustanav- 
ljanje predvsem takih obratov, ki zahtevajo manj kvalificirano delo oziroma 
omogočajo hitro priučevanje delavcev. Določeno prednost za razvoj industrije 
daje tudi možnost, da se lahko vsaj v prvi fazi industrijski obrati razvijajo 
brez obsežnejših spremljajočih investicij v objekte družbenega standarda, zlasti 
v stanovanjsko izgradnjo. 

H gospodarskemu aktiviranju manj razvitih območij bo prispeval tudi raz- 
voj terciarnih dejavnosti. Večje možnosti so zlasti na področju turizma zaradi 
ugodnih pogojev, ki jih dajejo termalni in mineralni vrelci ter ugodna geograf- 
ska lega za razvoj izletniškega turizma in zdraviliškega turizma. 

Poleg večje industrializacije in hitrejšega razvoja terciarnih dejavnosti pa 
bo razvoj kmetijske proizvodnje in predelave še naprej med najpomembnejšimi 
usmeritvami teh območij, na kar vplivajo tudi ugodni prirodni pogoji. 
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Pri pospeševanju gospodarskega razvoja manj razvitih območij bo morala 
imeti aktivno vlogo gospodarska zbornica SRS, ki naj bi povezovala poslovne 
pobude delovnih organizacij in drugih dejavnikov in ob sodelovanju poslovnih 
bank vplivala na njihovo hitrejšo realizacijo. 

SR Slovenija bo sodelovala predvsem s spodbujanjem poslovnih naložb na 
območju občin, opredeljenih v skladu z zakonom. V ta namen bo: 

— beneficirala obrestno mero za gospodarske naložbe in dajala časovno 
omejene davčne olajšave za na novo ustvarjena delovna mesta; 

— v okviru posameznih pospeševalnih ukrepov v kmetijstvu in turizmu 
dajala manj razvitim območjem ugodnejše pogoje; 

— sofinancirala izdelavo investicijskih in razvojnih programov in projek- 
tov, pomembnih za gospodarski in socialni razvoj. 

Poseben problem je razvoj obmejnih predelov, zlasti še na manj razvitih 
območjih, kjer se zaradi kmetijske nerazvitosti in oddaljenosti gospodarskih 
središč in večjih urbanskih aglomeracij bodisi zmanjšuje poselitev prostora ali 
pa močno povečuje dnevna migracija prek meje in s tem povečuje gospodarska 
odvisnost obmejnega prebivalstva od središč v sosednjih deželah. Zato bi morale 
občinske skupščine celovito proučiti to problematiko, pripraviti konkretne pro- 
grame in na tej podlagi ob sodelovanju delovnih organizacij in interesnih 
skupnosti zagotoviti aktivnejše reševanje razvojnih problemov obmejnih pre- 
delov. 

3. Večja ovira za hitrejši razvoj manj razvitih območij je predvsem slabo 
razvita prometna infrastruktura. Prav v to smer bo morala biti prvenstveno 
usmerjena širša družbena akcija, saj primeri iz preteklega razvoja SR Slovenije 
očitno kažejo ugodne učinke sodobnejših cestnih povezav pri ekonomskem akti- 
viranju posameznih območij. Zato bo v politiki modernizacije cestnega omrežja 
SR Slovenije v prihodnje med osnovnimi kriteriji upoštevan tudi vpliv cestne 
povezave na bodoči razvoj manj razvitih območij. 

Pri modernizaciji in rekonstrukciji cest na manj razvitih območij bo v 
skladu z zakonom upoštevan širši teritorialni kriterij, ki bo razen enajstih 
občin vključeval še celotna geografska območja Kozjanskega, Brkinov in Bele 
krajine. Prednost bodo imele: 

— ceste, ki povezujejo ta območja z bližnjimi močnejšimi gospodarskimi 
središči; 

— cestne povezave, ki imajo večji pomen za razvoj turizma. 

Za realizacijo takšne politike bo republiška skupnost za ceste v srednje- 
ročnem programu razvoja cestnega omrežja v okviru sredstev za modernizacijo 
in vzdrževanje magistralnega in regionalnega omrežja SR Slovenije za te na- 
mene predvidela okoli 23—25 fl/o sredstev. 

4. V okvir prizadevanj za hitrejši razvoj manj razvitih območij spada tudi 
hitrejše reševanje problemov vodnega gospodarstva na teh območjih. Gre pred- 
vsem za izboljšanje vodnega režima, ki je na teh območjih zaradi specifičnih 
prirodnih pogojev posebno pereče. Prav tako so potrebni tudi učinkoviti ukrepi 
za izboljšanje oskrbe z vodo. 

Vodni sklad SR Slovenije bo za nakazane namene v svojem srednjeročnem 
in letnih programih predvidel potrebna sredstva. Manj razvita območja bo 
obravnaval po širšem kriteriju, ki poleg 11 manj razvitih občin vključuje še 
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geografska območja Kozjanskega, Brkinov in Bele krajine. Pri pospeševanju 
razvoja vodnega gospodarstva na teh območjih bo vodni sklad SR Slovenije: 

— zagotovil sredstva za redno vzdrževanje in izboljšanje vodnega režima 
na območju posameznih vodnih skupnosti po enotnih kriterijih, ne glede na 
udeležbo pri oblikovanju sredstev; po enotnih kriterijih bo tudi pri varstvu 
vodnih virov in pri izgradnji regionalnih vodovodnih objektov na vododeficitar- 
nih območjih zagotovil soudeležbo ; 

— za vodnogospodarska investicijska dela bo zagotovil še dodatna sredstva 
v obliki dotacije, ki bodo znašale okoli 40 '%> od skupnih sredstev vodnega 
sklada za investicije; 

.— prednost bodo imeli tisti vodnogospodarski projekti in rešitve, ki v 
minulem srednjeročnem programu zaradi pomanjkanja sredstev niso bili zajeti; 

— manj razvitim območjem bo dodeljen tudi večji del sredstev, ki so pred- 
videna za pospešeno urejanje vodotokov na s poplavami prizadetem območju 
Mure in Drave. 

5. Zaradi agrarne prenaseljenosti je treba na teh območjih še naprej raču- 
nati z določenimi presežki delovne sile, od katere bo velik del iskal zaposlitev 
predvsem v lokalnih in sosednjih močnejših gospodarskih središčih ali pa v 
tujini. Kvalifikacijska sestava teh delavcev pa je zelo neugodna. To narekuje 
poleg pospeševanja gospodarskega razvoja tudi odločnejše ukrepe na področju 
vzgoje, izobraževanja, kulture in socialnega varstva. 

Osnovna smer razvojne politike na področju vzgoje in izobraževanja v manj 
razvitih območjih bo postopno izenačevanje pogojev in možnosti izobraževanja 
ter otroškega varstva z drugimi regionalnimi območji SR Slovenije. Glede na 
nezadovoljivo stanje na tem področju bo treba na manj razvitih območjih 
prednostno uresničevati ustrezne smernice in naloge, predvidene v tem planu 
za področje vzgoje in izobraževanja v skladu z modernizacijo in povečanjem 
osnovnošolskih zmogljivosti, z zboljšanjem kvalifikacijske sestave učnega osebja, 
zmanjšanjem osipa ter ustvarjanjem pogojev za enakopravnejše vključevanje 
mladine v nadaljnje šolanje in delo. Že v tem razdobju bo potrebno občutno 
povečati zajetje mladine iz teh območij v srednjem, poklicnem, višjem in viso- 
kem šolstvu. 

Za izvajanje te politike bo treba v prihodnjih letih na ravni republike usme- 
riti organizacijske napore in poskrbeti zlasti za: 

— takšen porast dopolnilnih sredstev za osnovno dejavnost šol, ki bi do 
leta 1975 omogočil enako raven šolanja na vseh območjih SR Slovenije; 

— sodelovati s 50,0/o udeležbo pri investicijah v osnovnošolske zmogljivosti 
v manj razvitih občinah in hkrati izpolniti doslej sprejete obveznosti o sodelo- 
vanju pri investicijah na širših območjih občin, ki na tem področju izraziteje 
zaostajajo. Poskrbeti bo treba tudi za učinkovito izkoriščanje stimulativnih 
ukrepov, predvidenih v tem planu za spodbujanje razvoja srednjega strokov- 
nega in poklicnega šolstva; 

— skrbeti za izboljšanje strukture in kvalitete kadrov na šolah v manj raz- 
vitih območjih; 

— zagotoviti hitrejšo modernizacijo pouka in učnih sredstev; 
— omogočiti hitrejše vključevanje otrok v celodnevno bivanje v šoli in 

zagotoviti dotacije za zboljšanje šolske prehrane; 
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— zaradi večjega vključevanja mladine iz manj razvitih območij v višje 
izobraževalne stopnje pa bo treba zboljšati materialne pogoje še v zvezi z vrsto 
drugih nalog, kot so: pomoč pri kritju stroškov prevoza, pri izgradnji internat- 
skih zmogljivosti srednjih šol, povečanju štipendij, poklicnem usmerjanju ipd. 

Republiška izobraževalna skupnost bo nakazane smernice uvrstila med te- 
meljne naloge svojega srednjeročnega programa. 

Na področju otroškega varstva bo v zvezi z izvajanjem smernic in nalog, 
predvidenih za to dejavnost v tem planu, na manj razvitih območjih potrebna 
širša družbena pomoč. Ta pomoč bo usmerjena tako, da bo spodbujala aktivnost 
interesnih skupnosti, delovnih organizacij, organov družbenopolitičnih skup- 
nosti in drugih dejavnikov pri iskanju in sprejemanju ustreznih rešitev. Namen 
širše družbene pomoči je zagotoviti otrokom predvsem zdravstveno in socialno 
varnost v predšolski dobi in ustvariti pogoje za uspešno izobraževanje v šolski 
dobi. V ta namen bo repubVška skupnost otroškega varstva v okviru svojega 
srednjeročnega programa: 

—• zagotovila 60'% udeležbo pri vlaganjih v vzgojno varstvene objekte; 
—• sodelovala pri ustvarjanju pogojev za polno zajetje predšolskih otrok v 

mali šoli; 
— podpirala hitrejši razvoj zdravstvenega varstva otrok; 
— dodeljevala dopolnilna sredstva za redno dejavnost, vzgojno-varstvene 

dejavnosti za predšolske in šolske otroke, še posebej pri urejanju šolske pre- 
hrane; 

— spodbujala zboljšanje kadrovske strukture v vzgojno varstvenih usta- 
novah z nagradami in štipendijami za strokovno izpopolnjevanje vzgojiteljev 
in zdravstvenih delavcev. 

Republiška skupnost otroškega varstva bo za svoje posege na podlagi po- 
sebnih meril opredelila teritorialni obseg manj razvitih območij in pri tem 
diferencirala oblike in intenzivnost pomoči ožjim in širšim manj razvitim ob- 
močjem. 

Pri pospeševanju razvoja manj razvitih območij bo imelo pomembno mesto 
tudi razvijanje kulturnih dejavnosti, pri čemer bo imela pomembno vlogo 
kulturna skupnost SR Slovenije. V izdelavi je program kulturne skupnosti in v 
tem okviru bo za pospeševanje rasti kulturne ravni prebivalstva na manj raz- 
vitih območjih predvideno sofinanciranje gostovanj, kulturnih prireditev in 
razstav. Kulturna skupnost SRS bo finančno podpirala posamezna žarišča kul- 
ture na teh območjih in prireditve širšega regionalnega pomena. Poleg gmotne 
pomoči bo kulturna skupnost bogatila lokalne knjižnice in zbirke s knjigami ter 
umetniškimi in zgodovinskimi eksponati. Sodelovala pa bo tudi pri obnovi in 
vzdrževanju kulturnozgodovinskih spomenikov. 

Politika pospeševanja razvoja na manj razvitih območjih bo prisotna tudi 
v srednjeročnem programu raziskav raziskovalne skupnosti SRS. 

V zvezi z reševanjem socialnih problemov na manj razvitih območjih, ki 
so še posebej posledica neugodne starostne strukture kmetijskega prebivalstva, 
bo republika z dotacijami iz republiškega proračuna izboljševala možnosti manj 
razvitih občin za dodeljevanje raznih oblik socialnih podpor, predvsem starejšim 
nepreskrbljenim ali delno preskrbljenim osebam. Prav tako bo republika v 
naslednjih letih ob upoštevanju stopnje razvitosti posameznih občin dodeljevala 
dopolnilna sredstva za priznavalnine borcev NOV. 
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10. PROGRAM RAZREŠEVANJA PROBLEMOV AGRARNE STRUKTURE 

1. Zaostajanje za razvojem posameznih širših območij v SR Sloveniji je v 
veliki meri povezano z vse bolj težavnim socialnoekonomskim položajem na 
področju zasebnega kmetijstva. Socialni problemi, ki se zlasti na teh območjih 
stopnjujejo, postajajo tudi vse večje ekonomsko breme družbe. Ob tem pa 
ostaja neizkoriščen, tudi v razmerah razvitejše industrijske družbe še vedno 
pomemben proizvodni faktor. 

Z industrializacijo ter sorazmerno velikimi vlaganji v družbene obrate in 
kmetijske pospeševalne organizacije v preteklih razdobjih je bila ustvarjena 
pomembna družbena ter kadrovska, tehnična in tehnološka osnova, ki bo ob 
predvideni nadaljnji krepitvi družbenega sektorja omogočala širše in intenziv- 
nejše procese preobrazbe zasebnega kmetijstva. To tudi omogoča opredelitev 
širše zasnove programa nalog, ki jih bodo delovne organizacije, zadružna zveza 
in drugi samoupravni nosilci ter družbenopolitične skupnosti uresničevali pri 
razreševanju specifičnih ekonomskih in socialnih problemov zasebnega kme- 
tijstva. 

2. Drobnoposestna struktura in slaba tehnična opremljenost kmečkih gospo- 
darstev ter vse bolj neugodna starostna struktura in nizka izobrazbena raven 
aktivnega kmečkega prebivalstva so temeljna značilnost in vzrok obstoječih 
socialnih in ekonomskih problemov zasebnega kmetijstva. V takšnih razmerah 
ustvarja okoli 26'% aktivnega prebivalstva v kmetijski proizvodnji (v letu 1970) 
komaj 6,9 % narodnega dohodka (v letu 1970). Osebni dohodki v tej dejavnosti 
ne dosegajo polovice poprečnega osebnega dohodka zaposlenih v nekmetijskih 
dejavnostih. Ob zaposlitvenih možnostih, ki jih je ustvarila industrializacija, se 
je zato že 54 %> kmetij preobrazilo v mešana gospodarstva, v katerih nudi kme- 
tijska dejavnost le dopolnilno zaposlitev in dopolnilni dohodek družinskim čla- 
nom. Poprečni denarni dohodek na družinskega člana v čistih kmečkih gospo- 
darstvih je še za tretjino nižji od dohodka v mešanih gospodarstvih. Produk- 
tivnost dela in tehnična opremljenost zasebnega kmetijstva je, kljub določenemu 
napredku v zadnjih letih, občutno nižja od ravni v sosednjih državah. Fizični 
obseg zasebne kmetijske proizvodnje je v preteklem razdobju nenehno upadal 
in ga je komaj nadomeščala povečana proizvodnja v družbenem sektorju. 

Po ocenah bo delež aktivnega kmečkega prebivalstva v skupnem aktivnem 
prebivalstvu še naprej hitro upadal. V tem okviru se bo zmanjšal predvsem 
delež aktivnega prebivalstva na čistih kmečkih gospodarstvih od 19,8 '%> v letu 
1970 na okoli 16!%> v letu 1975. S tem pa se bodo še zaostrili nekateri neugodni 
faktorji, ki opredeljujejo sedanjo proizvodno raven zasebnega kmetijstva. 

Nadaljnje spreminjanje dela kmečkih gospodarstev v mešana pomeni vse- 
kakor eno od prehodnih, realnih oblik razreševanja agrarnega vprašanja. Hkrati 
s tem pa je nujno pospešiti procese modernizacije, intenzifikacije in preusmer- 
janje zasebnega kmetijstva, ki zagotavlja še vedno 84% vse proizvodnje in 
70 Vo vseh tržnih viškov kmetijskih proizvodov v SR Sloveniji. Takšno usmeri- 
tev narekujejo potrebe po konkurenčnem usposabljanju celotnega kmetijstva na 
domačem in tujih trgih, politika življenjskega standarda, racionalna izraba 
razpoložljivega kmetijskega prostora in tudi politika pospeševanja ekonomskega 
razvoja na manj razvitih območjih. 

3. Z resolucijo o dolgoročnem razvoju SR Slovenije ter sklepi družbeno- 
političnih organizacij so že opredeljena osnovna izhodišča pri opredeljevanju 
•oblik in smeri pospeševanja modernizacije ter socialistične preobrazbe zasebnega 



520 Priloge 

kmetijstva. Ustvariti je treba pogoje, da bo modernizacija in intenzifikacija 
proizvodnje zajela čim širši krog proizvajalcev, vključno tudi tistih, ki jim je 
kmetijstvo dopolnilna dejavnost. Ta proces mora voditi h kompleksneje pre- 
usmerjenim kmetijam na specializirano tržno proizvodnjo, ki jim bo v okviru 
kooperacije z družbenim gospodarstvom omogočena tudi potrebna ekonomska 
stabilnost in perspektiva. Dosedanja prizadevanja v tej smeri so že dala spod- 
budne ekonomske rezultate. Vsi ti napori pa morajo hkrati voditi v nadaljnjo 
krepitev samoupravnega položaja kmetov, na ta način pa tudi k njihovemu 
polnemu družbenemu uveljavljanju. 

V zvezi z modernizacijo in preusmerjanjem kmetijstva bo nujna nenehna 
in razvejana pospeševalna aktivnost, v kateri bodo sodelovali številni družbeni 
dejavniki, vključno odgovorni organi in organizacije republike. V ta namen bo 
ob sodelovanju kmetijskih organizacij pripravljen tudi poseben program, ki 
bo predstavljal eno od bistvenih osnov prihodnje aktivnosti zadružne zveze. 

V razreševanje socialnoekonomskih problemov na območju posameznih 
občin, zlasti še na manj razvitih, v hribovitih in v obmejnih predelih, se bodo 
morale intenzivneje vključiti občinske skupščine in krajevne skupnosti, ki bodo 
s svojo aktivnostjo in ukrepi lahko pomembno prispevale k celovitejšemu ure- 
janju teh problemov. V ta okvir sodi tudi izvajanje zakona o kmetijskih zemlji- 
ščih ter nove dedne zakonodaje, na podlagi katerih bo v naslednjih letih mogoče 
pričeti s postopnim zmanjševanjem zemljiške razdrobljenosti, kar bo znatno pri- 
spevalo k povečevanju storilnosti dela, povečevanju dohodka kmečkega prebi- 
valstva in večanju osnove za tržno proizvodnjo hrane. Družbenopolitične skup- 
nosti bodo podpirale iniciativo proizvajalcev z oblikovanjem in politiko občin- 
skih zemljiških skladov ter z materialnimi spodbudami in davčno politiko pospe- 
ševale zložbo zemljišč in njihovo zaokroževanje, zakupne odnose na podlagi 
kooperacije ter skupno obdelovanje zemljišč. V ta namen bodo občine in kra- 
jevne skupnosti opredelile svojo dejavnost v konkretnih programih. 

Osnova za nakazani razvoj zasebnega sektorja bo konsolidacija in nadaljnji 
razvoj družbenih kmetijskih organizacij, združevanje kmetov v kmetijskih 
organizacijah in raznih proizvodnih skupnostih ter razvoj vseh tistih dejavnosti, 
ki so pogoj za uveljavljanje tehnološkega napredka in vključevanja v sodobno 
organizirano tržišče. Pomembna bo tudi aktivnejša pobuda velikih preskrboval- 
nih organizacij in predelovalne industrije, da bi s trajnejšimi pogodbenimi 
odnosi zagotovili pogoje za specializirano proizvodnjo večjega obsega. Tudi hi- 
trejše razvijanje serijske proizvodnje kmetijske opreme bo pospeševalo moder- 
nizacijo in preusmerjanje zasebnega kmetijstva. 

4. Na obseg modernizacije in oblike preusmerjanja zasebnega kmetijstva 
bo vplivalo več faktorjev, zlasti še značilnosti in proizvodne možnosti posamez- 
nih kmetijskih območij, posestna struktura, materialne in druge možnosti kme- 
tijskih proizvajalcev in njihovih organizacij, položaj' na tržišču ipd. Ekološki 
in drugi proizvodni pogoji v SR Sloveniji omogočajo več specializiranih ali 
smotrno kombiniranih proizvodnih usmeritev, oziroma tipov kmetij, kot so: v 
hribovitem in goratem svetu na pašnokošnem sistemu zasnovana mlečna pro- 
izvodnja ali vzreja in pitanje govedi, povezana z dejavnostjo v gozdarstvu in 
turizmu; kmetije z večjo specializirano rejo govedi in prašičev ter perutninar- 
sko proizvodnjo: kmetje z intenzivnimi nasadi vinske trte, sadja, hmelja, jago- 
dičevja in ponekod zelenjave, ter poljedelsko živinorejsko usmerjene kmetije 
v ravninskih predelih, kjer so pogoji za racionalno skupno porabo produktiv- 
nejše mehanizacije. 
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Predvidoma se bo do leta 1975 prek kooperacije organizirano ukvarjalo s 
proizvodnjo pomembnejših kmetijskih proizvodov za trg (predvsem mleka, 
mesa, piščancev, jagodičevja, hmelja itd.) že okoli 50 000 zasebnih gospodarstev, 
ki bodo postopoma zajeta v vse bolj celovite preusmeritve. 

Predvideno povečanje zasebne kmetijske proizvodnje za 13fl/o do leta 1975 
v celoti temelji na uresničitvi predvidenega programa modernizacije in pre- 
usmerjanja kmetijstva. To je hkrati osnovni pogoj za predvideno 2,7% poprečno 
letno rast celotne kmetijske proizvodnje v tem petletju. Najpomembnejši rezul- 
tat takšne razvojne politike pa bo v povečanju dohodka in zboljšanju življenj- 
skega standarda proizvajalcev, kar bo med drugim olajšalo tudi izvajanje smer- 
nic socialne politike, zlasti na področju zdravstvenega in starostnega zava- 
rovanja. 

Izvajanje nakazanega programa, ki predstavlja med drugim občutno po- 
večanje specializirane kmetijske opreme, ureditev hlevov, nabavo osnovne črede, 
ureditev trajnih nasadov in uvajanje sodobne tehnologije, bo terjalo v tem 
razdobju širšo pritegnitev sredstev za investicijske naložbe. Skupna investicijska 
vlaganja v letih 1972—1975 bodo po ocenah znašala okoli 1200 milijonov dinar- 
jev. V tem okviru bo znašala udeležba kmetov in hranilno kreditne službe pred- 
vidoma med 50—60 %>. Poleg tega pa bodo na podlagi vsakoletnih sporazumov 
med poslovnimi bankami, hranilno kreditno službo pri zadružni zvezi ter druž- 
benimi kmetijskimi organizacijami ustvarjeni pogoji za večja vlaganja bančnih 
sredstev v kmetijstvo. 

Skupščina SR Slovenije je že sprejela potrebne ukrepe, s katerimi bo spod- 
bujen razvoj v nakazani smeri. Prav tako bodo občinske skupščine sprejele 
spodbudne ukrepe v skladu z njihovimi konkretnimi možnostmi in potrebami. 

III. SMERNICE ZA UKREPE SR SLOVENIJE PRI USMERJANJU 
DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA 

Z ustavnimi spremembami je prenesen večji del odgovornosti za razvojno 
politiko iz federacije na republike, avtonomni pokrajini in občine ter samo- 
upravne nosilce razvoja, hkrati s tem pa so prenesene v veliki meri tudi pri- 
stojnosti za oblikovanje gospodarskega sistema, sprejemanje razvojnih ukrepov 
in odločitev ter v tem okviru tudi za politiko delitve družbenega proizvoda kot 
najpomembnejšega načina usmerjanja družbenoekonomskega razvoja. Prav 
tako je povečana vloga in odgovornost predvsem republike za oblikovanje in 
izvajanje skupne politike oziroma ekonomskih funkcij na ravni federacije. S tem 
so podane osnove za celovitejšo razvojno politiko SR Slovenije, ki mora ob- 
segati oblikovanje osnovnih pogojev za razvoj vseh področij družbene repro- 
dukcije v skladu s specifičnimi razmerami in potrebami prihodnjega razvoja. 

Med prenesenimi pristojnostmi so z vidika usmerjanja razvoja pomembni 
zlasti samostojna vloga SR Slovenije pri oblikovanju družbenih obveznosti, pri- 
stojnost republike pri oblikovanju skupne emisijske politike Narodne banke 
Jugoslavije in možnost za samostojne kreditno-monetarne ukrepe z določanjem 
reeskontne politike republiške narodne banke.. Nadalje so pomembne naloge v 
zvezi s prenosom sredstev in obveznosti izvenproračunske bilance federacije na 
republiko, kar povečuje odgovornost republike in samoupravnih interesnih skup- 
nosti gospodarstva zlasti pri usmerjanju razvoja infrastrukture. Pomembna je 
tudi pristojnost SR Slovenije za razpisovanje javnih posojil, za usmerjanje 
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nekaterih mednarodnih kreditov in za sprejemanje ukrepov, ki bodo spodbujali 
združevanje sredstev gospodarstva na podlagi skupnih dolgoročnih interesov. 

Povečane možnosti bodo SR Sloveniji omogočale, da bo lahko celoviteje raz- 
vijala samoupravne odnose ter uspešneje uresničevala naloge razvojne politike. 
V ta namen bo republika z vsakoletnimi družbenoekonomskimi in bilančnimi 
izhodišči v skladu z usmeritvami in okviri tega plana opredeljevala potrebne 
ukrepe tekoče in razvojne politike. 

1. GLOBALNI OKVIRI SKUPNE IN SPLOŠNE PORABE 

1. Politika oblikovanja sredstev za skupne in splošne družbene potrebe bo 
izhajala iz osnovnih usmeritev tega družbenega plana, ki predvidevajo: 

— krepitev reprodukcijske sposobnosti gospodarstva; 
— postopno uskladitev rasti realnih osebnih dohodkov z rastjo družbene 

produktivnosti na vseh področjih,družbenega dela glede na doseženo stabili- 
zacijo; 

— hitrejšo rast družbenega standarda od osebne potrošnje. 
2. SR Slovenija bo uveljavljala sistem družbenih obveznosti občanov in de- 

lovnih organizacij na načelih, ki jih opredeljujejo ustava in drugi politični do- 
kumenti z odločno usmeritvijo na uresničevanje socialno političnih ciljev in 
usklajevanje ekonomskega razvoja. Sistem družbenih obveznosti bo zagotavljal 
neposrednejšo samoupravno povezanost med interesnimi skupnostmi ter de- 
lovnimi ljudmi in organizacijami združenega dela kot neposredno zainteresira- 
nimi za racionalni obseg in kvaliteto dejavnosti družbenih služb. Takšna, na 
obojestranskem interesu temelječa soodvisnost bo lahko uspešno nadomestila 
sedanje, na proračunskih načelih temelječe odnose. 

Postopno bo izvršen prenos dela družbenih obveznosti iz organizacij zdru- 
ženega dela na dohodke in potrošnjo občanov, kar bo vplivalo na zniževanje 
stroškov poslovanja. Razbremenitev družbenih obveznosti dela gospodarstva bo 
dosežena tudi prek sistema davčnih olajšav v skladu s predvideno razvojno 
politiko. Prav tako bo v sistemu družbenih obveznosti izvršena razmejitev na 
prispevke, ki bodo glede višine in namena opredeljeni s samoupravnimi spo- 
razumi, in na davke, ki bodo določeni z davčno zakonodajo. 

Razvijanje sistema družbenih obveznosti v nakazani smeri je pogojeno z 
dejansko uveljavitvijo načela bruto osebnih dohodkov ter z jasno razmejitvijo 
družbenih obveznosti na del, ki je neposredno povezan s pokrivanjem potreb 
na področju družbenega standarda in ki bi ga zagotavljali iz svojih dohodkov 
delovni ljudje po načelu solidarnosti, ter na del, ki je namenjen uresničevanju 
širših skupnih pogojev razvoja, kot so strokovno izobraževanje, znanost, socialne 
pravice iz minulega dela ipd., ki bi ga delovni ljudje zagotavljali iz delitve do- 
hodka temeljnih organizacij združenega dela. Poleg tega pa bodo občani in 
delovne organizacije zagotavljali sredstva tudi za kritje splošnih družbenih po- 
treb, povezanih z izvajanjem funkcij družbenopolitičnih skupnosti pri usmer- 
janju gospodarskega in družbenega razvoja, ter z opravljanjem državnih, pravo- 
sodnih in upravnih funkcij. Z uveljavitvijo teh načel bodo tako velik del do- 
sedanjih obveznosti delovnih organizacij za družbeni standard zagotavljali ne- 
posredno iz svojih bruto osebnih dohodkov delovni ljudje sami in bo tudi 
nadaljnje povečevanje teh obveznosti odvisno od njihovih odločitev. 

3. Prispevki samoupravnim interesnim skupnostim se bodo oblikovali na 
osnovi samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov, s čimer bo po- 
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stopno odpravljeno sedanje, v glavnem na predpisih temelječe določanje obvez- 
nosti in razdeljevanje sredstev interesnim skupnostim. Osnova za oblikovanje 
sredstev za posamezne interesne skupnosti bodo njihovi delovni programi, ki 
bodo usklađeni v postopku sporazumevanja oziroma družbenega dogovarjanja, 
s tem pa bo tudi odpravljena sedanja precejšnja odtujenost njihovega dela od 
delovnih ljudi in organizacij združenega dela. 

Izvirni dohodki samoupravnih skupnosti v družbenih dejavnostih bodo po 
ocenah rasli hitreje od rasti družbenega proizvoda, da bi zagotovili uresniče- 
vanje predvidene politike razvoja posameznih družbenih dejavnosti: 

— V milijonih din, nominalno 
1971 °/o 1975, "/o 

Prispevki samoupravnim 
interesnim skupnostim: 
— iz dohodka organizacij 

združenega dela 4323 83,3 2809 29,8 
— iz osebnih dohodkov 

delovnih ljudi 540 10,5 6079 64,4 
— iz obdavčitve potrošnje 292 5,7 545 5,8 

Skupaj 5155 100,0 9433 100,0 

4. Davke bodo plačevali občani glede na dosežene skupne dohodke od dela 
in dohodek od premoženja ter prometne davke pri potrošnji dobrin. Temeljne 
-organizacije združenega dela pa bodo plačevale davke sorazmerno z doseženim 
poslovnim uspehom. Z davčno politiko bodo republika in občine zagotavljale 
potrebna sredstva za splošne družbene potrebe, hkrati pa bodo z davčnimi 
ukrepi izvajale socialnopolitične cilje in vplivale na ekonomske odnose, usmer- 
janje razvoja ter urejanje razmer na trgu. 

Predvidoma bodo skupna sredstva, zbrana z davki, v naslednjih letih na- 
raščala v skladu z rastjo družbenega proizvoda, v tem okviru pa bodo hitreje 
rastle davčne obveznosti občanov, medtem ko se bodo davčne obveznosti delov- 
nih organizacij relativno zmanjševale. 

— V milijonih din, nominalno 

1971 °/o 1975 °/o 

Davki družbenopolitičnim 
skupnostim: 
— iz dohodka organizacij 

združenega dela1 1166 28,6 1549 22,2 
— iz dohodkov od dela in 

od premoženja 307 7,5 639 9,2 
— iz obdavčitve potrošnje 2606 63,9 4781 68,6 

Skupaj 4079 100,0 6969 100,0 
1 Podatek za leto 1971 vključuje prispevke iz osebnega dohodka za proračune in davek od 

sredstev skupne porabe, v letu 1975 pa davek od poslovnega uspeha. 
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5. Ob nakazanem oblikovanju izvirnih sredstev za skupne in splošne druž- 
bene potrebe bodo v letu 1975 skupna sredstva za te namene po obsegu in struk- 
turi predvidoma naslednja: 

— V milijonih din, nominalno 
1971 % 1975 o/0 

Izvirna sredstva skupaj1 9234 100,0 , 16 402 100,0 
v tem iz: 
— dohodka delovnih 

organizacij2 5490 59,5 4 358 26,6 
— dohodka in potrošnje 

prebivalstva 3744 40,5 12 044 73,4 
1 Brez dohodkov cestne in vodne skupnosti SRS. 2 Zajete delovne organizacije v gospodarstvu in negospodarstvu. 

Prikazana struktura izvirnih sredstev odraža predvsem spremembe, ki jih 
bo povzročila predvidena reforma sistema družbenih obveznosti in v zvezi s 
tem dosledna uveljavitev načela bruto osebnih dohodkov. V okviru tako spre- 
menjenega sistema bodo v letih 1973—1975 naraščale družbene obveznosti gospo- 
darstva nekoliko počasneje od pričakovane rasti bruto dohodka delovnih orga- 
nizacij, sorazmerno hitreje pa bodo naraščale obveznosti prebivalstva. 

Celotna izvirna sredstva za skupno in splošno porabo bodo v letih 1973 do 
1975 nominalno naraščala predvidoma po stopnji 13,8% letno, t. j. nekoliko 
hitreje od predvidene stopnje rasti nominalnega družbenega proizvoda. V tem 
okviru bodo naraščala sredstva za proračunsko porabo v SR Sloveniji po stopnji 
11,9%, sredstva za samoupravne interesne skupnosti pa po stopnji 14,6%. Ker 
bo povečano oblikovanje sredstev za družbeni standard doseženo predvsem s 
prispevki in davki delovnih ljudi, to je iz že razdeljenega družbenega proizvoda, 
namenjenega potrošnji, je predvidena politika oblikovanja sredstev v skladu s 
stabilizacijsko usmeritvijo tega družbenega plana. V tej smeri bodo delovale 
predvidene spremembe v sistemu družbenih obveznosti. 

6. Po posameznih samoupravnih interesnih skupnostih se bodo izvirni do- 
hodki gibali takole: 

— V milijonih din, nominalno 
Stopnje rasti 

1971 1975   
1971—72 1973—75 

Invalidsko pokojninsko 
zavarovanje 2112 
Zdravstveno zavarovanje 1249 
Otroško varstvo 282 
Izobraževanje 1322 
Znanost 96 
Kultura 60 
Fizkultura — 
Zaposlovanje 34 
Izvirna sredstva kolektivne 
porabe — skupaj 5155 
Razmerje do družbenega 
proizvoda v %> 16,0 
Stopnja rasti družbenega 
proizvoda v %> — 

3819 17,3 12,9 
2336 34,4 12,8 

528 25,9 13,4 
2265 21,9 13,2 

203 ... 20,7 
119 .... 17,9 
106 — — 

57 21,7 12,5 

9433 25,6 14,6 

17,2 — — 

— 23,4 12,0 
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Prikazane stopnje rasti izvirnih dohodkov interesnih skupnosti na posa- 
meznih področjih odražajo gibanja, ocenjena na podlagi razvojnih potreb, ki 
jih nakazuje ta družbeni plan, in predstavljajo zato verjeten okvir samo- 
upravnih odločitev v naslednjih letih. 

7. Politika proračunske porabe na ravni republike bo izhajala iz načela, da 
je treba omejiti gibanje proračunskih izdatkov na stopnjo, ki bo počasnejša od 
naraščanja nominalnega družbenega proizvoda, razen izdatkov za izvajanje 
socialne politike. To bo hkrati z že izvedenimi omejitvami v letih 1971 in 1972 
prispevalo k splošnim naporom za stabilizacijo gospodarskih gibanj. 

V okviru tako opredeljene politike skupne proračunske porabe bo repu- 
blika zaposlenim v predstavniških, pravosodnih in upravnih organih v skladu s 
sprejetim družbenim dogovorom in samoupravnimi sporazumi povečevala osebne 
dohodke vzporedno z rastjo osebnih dohodkov v gospodarstvu. Zagotovljena 
bodo tudi sredstva za zboljšanje kadrovske strukture, reševanje stanovanjskih 
problemov in za zboljšanje opremljenosti dela s sodobnimi tehničnimi sredstvi 
na podlagi posebnega programa, ki bo kompleksneje opredelil razreševanje 
problemov uprave. 

Sredstva za izvajanje nalog s področja socialne politike se bodo povečevala 
hitreje kot skupna proračunska poraba. 

Za naloge s področja splošnega ljudskega odpora, ki so v pristojnosti repu- 
blike, bodo zagotovljena sredstva v okviru programov republiških organov, 
štaba za splošni ljudski odpor in družbenopolitičnih organizacij. Po programu 
priprav za splošni ljudski odpor bodo dana sredstva posebno za sodobnejšo 
oborožitev, opremo in pouk partizanskih enot, vojne priprave republiških orga- 
nov, vojne zveze, civilno zaščito, obrambno vzgojo in republiške materialne 
rezerve. Poleg tega bodo tudi občine, delovne in druge organizacije skrbele za 
priprave za splošni ljudski odpor v okviru svoje pristojnosti. 

Sredstva republiških skupnosti za znanost in kulturo se bodo v prihodnje 
v skladu s spremembami sistema družbenih obveznosti oblikovala neposredno 
s prispevkom iz dohodka organizacij združenega dela in iz dajatev prebivalstva. 
Proračunska sredstva za te namene se bodo zato ustrezno znižala in bodo 
zagotovljena le za tiste naloge, ki ne bodo prenesene na te samoupravne 
skupnosti. 

Sredstva za negospodarske investicije bo SR Slovenija zagotovila v repu- 
bliškem proračunu v obsegu že sprejetih obveznosti, dodatna sredstva za te 
namene pa bodo zagotovljena predvsem za namene, ki imajo v skladu z raz- 
vojno politiko v tem planu prednost. 

Predvideni obseg sredstev za usmerjanje gospodarskega razvoja je pogojen 
s prenesenimi in že prevzetimi obveznostmi republike ter z nekaterimi nujnimi 
novimi intervencijami. Republika si bo prizadevala, da bo sistem intervencij 
v čimvečji meri nadomeščen s samoupravnim sporazumevanjem in družbenimi 
dogovori. 

V skladu z ustavnimi načeli ter zakonom o financiranju funkcij federacije 
bo republika sorazmerno z njeno udeležbo v skupnem družbenem proizvodu 
Jugoslavije zagotavljala sredstva za zvezni proračun. V tem planu je na 
podlagi zveznih srednjeročnih projekcij predpostavljeno, da bo prispevek repu- 
blike za zvezni proračun v naslednjih letih naraščal nominalno po stopnji za 
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okoli 13 »/o letno, kar presega predvideno rast družbenega proizvoda SRS za 
1 poen. 

Republika bo prek svojih organov in organizacij za opravljanje svojih 
funkcij in za izvajanje prevzetih obveznosti od federacije ter za financiranje 
funkcij in nalog federacije oblikovala potrebna sredstva z davki in jih pred- 
vidoma usmerjala takole: 

— V milijonih din, nominalno 

19711 Stopnja rasti 
1973—1975 

Izvirna sredstva 
na ravni republike 2985,9 5143 13,0 
Poraba: 
1. Prispevek federaciji 1800,0 2975 13,0 
2. Republiški proračun 

(brez prenosov) 981,5 1309 11,3 
— dejavnost republiških 

organov in organizacij 407,9 683 11,4 
— socialna politika 466,0 770 13,9 

v tem: 
sredstva iz zveznega 
proračuna 74,6 484 
znanost, kultura 
in prosveta 20,7 45 11,4 

— negospodarske investicije 96,1 236 8,4 
— ostali nameni 65,4 59 11,3 

Skupaj splošna poraba 2771,5 4284 12,5 
3. Prenos na račun za 

gospodarske posege 
(vključno presežki) 204,4 859 15,7 

1 Zaradi primerljivosti je proračunska poraba republike v letu 1971 zmanjšana za tiste 
izdatke, ki bodo v bodočem sistemu predvidoma zagotovljeni prek samoupravnih skupnosti 
(sklad Borisa Kidriča, republiška kulturna skupnost, fizkulturne skupnosti). 

8. Ob nakazanih okvirih družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za 
oblikovanje politike skupne in splošne porabe bo mogoče v celotnem petletnem 
razdobju doseči zmanjšanje družbenih obveznosti gospodarstva v obsegu po- 
prečno letno okoli 5,0 ®/o bruto dohodka2 gospodarstva nasproti letu 1970. 
Skupna obremenitev, ki vključuje poleg družbenih dajatev tudi prelivanja na 
podlagi obveznih posojil ter raznih oblik gospodarskih intervencij, pa bi se 
predvidoma zmanjšala za okoli 7% poenov, kar bo okrepilo reprodukcijsko 
sposobnost gospodarstva. 

S predvidenimi spremembami sistema družbenih obveznosti bo postopoma 
uveljavljeno načelo, po katerem bo nadaljnje povečanje družbenega standarda 
bremenilo osebne dohodke in osebno potrošnjo delovnih ljudi. To bo po 
ocenah v naslednjih letih vplivalo na zmanjšanje rasti za tekočo potrošnjo 
razpoložljivih prejemkov prebivalstva do 1 ®/o. 

2 Doseženi dohodek in obračunana amortizacija 
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Za uresničitev nakazanih razmerij bo pomembno, da bodo tudi občinske 
skupščine v svojih družbenih planih uveljavile usmeritve, ki bodo skladne s. 
cilji tega plana. Ocenjeno oblikovanje davčnih sredstev kaže na možnost rasti 
proračunske porabe občin v letih 1973—1975 po stopnji okoli 12,4 fl/o letno.. 

2. SAMOUPRAVNO USMERJANJE GOSPODARSKEGA RAZVOJA 

Nadaljnje poglabljanje samoupravnih razmerij, ki ga narekujejo sprejete 
ustavne spremembe in razvijanje tržnega gospodarstva, bo vplivalo in omogo- 
čalo, da bo posamezne širše probleme in zahteve razvojne politike v vse večji 
meri razreševalo gospodarstvo samo na temelju medsebojnega sodelovanja in 
skupnih interesov. Samoupravni sporazumi in družbeni dogovori bodo tako 
vedno bolj osnova prizadevanj za skladen družbenoekonomski razvoj. S tem 
bo na mnogih področjih postopoma odpadla potreba po ukrepih družbeno- 
političnih skupnosti. V tem planu opredeljena vloga republike pri usmerjanju 
družbenoekonomskega razvoja izhaja in upošteva že uveljavljene in nove samo- 
upravne sporazume in družbene dogovore, ki so pomembni za urejanje posa- 
meznih širših vprašanj politike razvoja. 

1. Z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi o delitvi dohodka 
in osebnih dohodkov ter njihovim nadaljnjim izpopolnjevanjem bo doseženo 
doslednejše uveljavljanje načela delitve osebnih dohodkov po rezultatih dela, 
odpravljena bodo nekatera neupravičena nesorazmerja med področji družbe- 
nega dela ter omogočeno učinkovitejše usklajevanje porabe z gospodarskimi 
gibanji. S tem se bo hkrati na samoupravni osnovi razreševalo in usmerjalo 
tudi globalna razmerja v delitvi med tekočo uporabo in razširjeno reprodukcijo, 
ki so pomemben element uresničevanja razvojne in stabilizacijske politike. 

2. Na področju energetike, ki je pomemben pogoj stabilnega in dinamičnega 
gospodarskega razvoja in je zato njen razvoj v najširšem skupnem interesu, je 
sklenjen družbeni dogovor o ureditvi vprašanj posebnega družbenega pomena 
na področju elektrogospodarstva. Prav tako so s samoupravnim sporazumom 
elektrogospodarska podjetja osnovala združeno podjetje, ki daje osnovo za 
enotnost elektroenergetskega sistema v SR Sloveniji in ki bo omogočal tudi 
združevanje sredstev elektroenergetskih organizacij za razširjeno reprodukcijo. 

Zaradi samoupravnega povezovanja interesov porabnikov električne ener- 
gije in elektrogospodarstva ter učinkovitejšega razreševanja problemov razšir- 
jene reprodukcije na tem kapitalno intezivnem področju bodo organizacije 
združenega dela v gospodarstvu in drugi porabniki električne energije oblikovali 
samoupravno interesno skupnost, v kateri bodo na podlagi samoupravnega 
sporazumevanja usklajevali svoje medsebojne in skupne interese in s pogodbe- 
nimi odnosi ure j ah medsebojna razmerja z združenim podjetjem elektro- 
gospodarstva. Na teh osnovah bo v prihodnje zagotovljeno združevanje sredstev 
za zagotovitev potrebnih energetskih virov ter s tem nadomeščene dosedanje 
oblike obveznega združevanja sredstev za te namene. V zvezi z oblikovanjem 
virov sredstev za vlaganja v energetske objekte pa bo pomembna tudi politika 
zboljšanja reprodukcijske sposobnosti elektrogospodarstva na podlagi postop- 
nega povečanja cen za električno energijo v skladu s politiko popravljanja dispa- 
ritetnih razmerij in oblikovanja ravni cen na stroškovnem načelu iri ustrezni 
tarifni politiki. Pomemben del sredstev bo zagotovljen tudi s krediti domačih 
in tujih bank. 
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Ob nakazanih izhodiščih bo treba predvidoma oblikovati po posameznih 
virih naslednja sredstva za investicije v energetiko: 

— V milijonih din 
1971—1972 1973—1975 

— združena sredstva 
elektrogospodarstva in 
ostalega gospodarstva1 455 2331 

— ocenjeni krediti domačih 
in tujih bank — 1594 

Skupaj 455 3925 
1 Vključena so sredstva zbrana na podlagi obveznih posojil in depozitov do uveljavitve 

sprememb v sistemu financiranja na samoupravnih osnovah ter prispevek odjemalcev električne 
energije iz 0,4 kv omrežja. 

3. Izpopolnjeno in dosledneje bo uveljavljeno načelo neposrednejših samo- 
upravnih odnosov pri upravljanju sredstev cestne in vodne interesne skupnosti 
na ravni republike. Poleg zbiranja in združevanja sredstev bodo tako interesne 
skupnosti dejavnik samoupravnega razreševanja problemov in usklajevanja 
interesov na teh področjih, ki so širšega razvojnega pomena. 

Izvirni dohodki skladov teh skupnosti, se bodo oblikovali iz prispevkov 
In davkov organizacij združenega dela ter občanov. Sredstva za cestno gospo- 
darstvo bodo oblikovana iz razlike v ceni in dela prometnega davka od porabe 
pogonskih goriv ter iz cestnih taks. Del sredstev za modernizacijo cestnega 
omrežja bo zagotovljen tudi iz proračunskih sredstev republike. Sredstva vod- 
nega gospodarstva pa bodo oblikovana iz prispevkov uporabnikov vode. 

Izvirna sredstva cestne 
skupnosti SRS 
v tem: 
— od porabe goriv 
— od cestnih taks 
Izvirna sredstva vodne 
skupnosti SRS 

— V milijonih din, nominalno 
1971 1975 1971—1975 

330 848 3270 

298 785 3006 
32 63 264 

56 138 503 

Oblikovanje sredstev in njihova poraba bodo podrobneje opredeljeni s s 
srednjeročnimi programi in z vsakoletnimi finančnimi načrti interesnih skup- 
nosti, ki bodo odražali širše družbene razvojne interese na teh področjih. 

4. Pomembno vlogo pri razreševanju problemov gospodarskega razvoja 
bodo tudi v prihodnje imele skupne rezerve gospodarskih organizacij kot 
institucija samoorganiziranega gospodarstva. Organizacije združenega dela bodo 
na podlagi samoupravnih sporazumov združevale sredstva, da bi solidarno 
premagovale objektivne težave, ki se pojavljajo v zaostrenih pogojih na tržišču. 
V ta namen bodo skupne rezerve gospodarskih organizacij s sredstvi, ki so jih 
družbenopolitične skupnosti prenesle na njih ter z združenimi sredstvi gospo- 
darstva spodbujale in sodelovale pri sanacijskih ukrepih skupaj z zainteresi- 
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ranimi gospodarskimi organizacijami, bankami in družbenopolitičnimi skup- 
nostmi. 

Predvidoma bodo delovne organizacije tudi v naslednjih letih združevale 
v poprečju dosedanji odstotek dohodka za te namene, vendar vsakoletno v 
obsegu, ki ga bodo narekovali sprejeti programi sanacij. Dotok sredstev v 
skupne rezerve bi bil tako predvidoma naslednji: 

— V milijonih din, nominalno 
1971 1975 1971—1975 

Na ravni republike 180 177 1084 
v tem: 
— združena sredstva 

gospodarstva 111 181 549 
— druga likvidna sredstva1 69 159 535 
Na ravni občin 72 141 366 

Skupaj 252 191 1450 
1 Zmanjšano za odplačila združenih sredstev. 

5. S samoupravnimi dogovori bodo delovne organizacije razvijale še druge 
skupne finančne sklade, da bi uresničevale določene dolgoročne skupne interese 
in da bi uspešneje premagovale različna nihanja na domačem in tujih tržiščih. 
To velja zlasti za sklade kot so: sklad za izvoz na kredit in za zavarovanje 
rizika v poslovanju s tujino, skladi za pospeševanje proizvodnje in izravnavo 
rizikov v živinoreji in druga podobna združenja sredstev gospodarstva. 

S posebnimi družbenimi dogovori in sporazumi bo zainteresirano gospo- 
darstvo urejalo medsebojna razmerja pri razvijanju ekonomskih odnosov z 
deželami v razvoju, pri zagotavljanju lesnih in drugih surovinskih osnov, v 
nekaterih infrastrukturnih dejavnostih transporta in na drugih področjih skup- 
nega interesa. 

Gospodarska zbornica SRS in druga združenja gospodarstva bodo morala 
imeti kot mesto dogovarjanja delovnih organizacij aktivnejšo vlogo pri spod- 
bujanju samoupravnih povezovanj in pri nastajanju ter oblikovanju samo- 
upravnih sporazumov, družbenih dogovorov in pri formiranju samoupravnih 
interesnih skupnosti, da bi uspešneje premagovali posamezne skupne probleme 
razvoja. 

S samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori bodo organizacije 
združenega dela zagotavljale še razreševanje drugih razvojnih potreb širšega 
skupnega interesa. V ta okvir spada tudi celotno področje družbenih dejavnosti, 
kjer se bo gospodarstvo vključevalo v interesne skupnosti in prek njih zago- 
tavljalo uresničevanje skupnih interesov, zlasti na področju izobraževanja, razi- 
skovalne dejavnosti in izvajanja socialnega varstva ter zavarovanja. 

6. Spremembe na področju bančnega in kreditnega sistema, ki opredeljujejo 
banke kot posebne organizacije združenega dela, ustanovljene na podlagi samo- 
upravnega sporazuma, ustvarjajo pogoje, da se bodo poslovne banke celoviteje 
vključevale v razreševanje problemov razvojne politike, dogovorjene s samo- 
upravnimi ter družbenimi dogovori in z družbenimi plani. V okviru svoje de- 
javnosti bodo banke v interesu vlagateljev sredstev razvijale svojo specifično 
vlogo finančnostrokovnega organizatorja in pospeševalca cirkulacije družbenih 

34 
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sredstev med organizacijami združenega dela, kot temeljnimi nosilci družbenih 
sredstev. 

Bistveno bo spremenjen položaj vlagateljev pri upravljanju poslovnih bank. 
Odločujoči vpliv samoupravno organiziranega gospodarstva na oblikovanje po- 
slovne politike bank bo omogočal uspešnejše uresničevanje skupnih razvojnih 
in poslovnih potreb gospodarstva in tudi intenzivnejšo vključitev bank v priza- 
devanja za odpravljanje številnih vzrokov nelikvidnosti v gospodarstvu in temu 
ustrezno prilagoditev politike kreditiranja ob vzdrževanju lastne polne likvid- 
nosti. 

Potrebe gospodarstva bodo terjale tudi nadaljnji razvoj notranje organi- 
zacije poslovnih bank in krepitev nekaterih posebnih področij depozitno-kre- 
ditnega poslovanja, zlasti za stanovanjsko komunalno gospodarstvo. 

Tudi pri drugih finančnih ustanovah, reeksporterjih, organizacijah zunanje 
trgovine in trgovine na veliko ter zavarovalnicah bo uveljavljen odločujoč 
vpliv proizvodnih in drugih delovnih organizacij, ki se z njimi poslovno pove- 
zujejo, da bi preprečili odtujevanje rezultatov dela in zagotovili pravice do 
soodločanja v njihovi poslovni politiki in upravljanju s skupnimi sredstvi. 

3. SMERNICE ZA UKREPE EKONOMSKE POLITIKE 

V skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostjo za izvajanje razvojne in 
tekoče ekonomske politike bo SR Slovenija poleg svojega aktivnega delovanja 
v organih federacije in razvijanja iniciativ za samoupravno in družbeno dogo- 
varjanje vplivala na skladen družbenoekonomski razvoj tudi z ekonomskimi 
ukrepi, zlasti s finančnimi intervencijami, kreditno-monetarno in davčno po- 
litiko. 

1. Finančne intervencije SR Slovenije se bodo pretežno nanašale na pre- 
vzete obveznosti od federacije in na izvajanje že sprejetih odločitev na ravni 
republike. Pričakovani obseg in struktura intervencij bodo predvidoma na- 
slednji : 

— V milijonih din 

1971—1975 

Prevzete obveznosti za odplačila inozemskih in notranjih 
zadolžitev federacije 1624 

Prenesene ekonomske intervencije iz federacije 
na republiko 1528 

Ze sprejete obveznosti SR Slovenije 1876 
Ocenjena razpoložljiva sredstva za nove posege 240 

Skupaj 5268 

Velik obseg prevzetih obveznosti in finančnih intervencij republike je 
predvsem odraz prehodnega razdobja, v katerem je odpravljena obveznost 
federacije za neposredno usklajevanje ekonomskega razvoja in so obveznosti 
prenesene na republiko, hkrati pa je nov sistem razširjene reprodukcije, ki bo 
temeljil predvsem na samoupravnem usklajevanju in združevanju sredstev 
zaradi uresničevanja skupnih interesov gospodarstva, še ne dovolj razvit. Zato 
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bo treba nakazano, z že sprejetimi predpisi opredeljeno usmerjevalno vlogo 
republike, bistveno zmanjševati, čim bodo razmere na tržišču in samoorganizi- 
ranje gospodarstva to omogočalo. Samoupravno združevanje sredstev in samo- 
upravni način razreševanja širših razvojnih potreb bo treba uveljavljati na čim 
širšem področju dosedanjih intervencij, vključno na področjih infrastrukture. 

Sredstva, razpoložljiva za nove posege v gospodarstvu, ki bodo po ocenah 
priliva sredstev iz likvidacije izvenproračunske bilance federacije ter priliva 
drugih virov v letih 1971—1975 znašala okoli 240 milijonov dinarjev, bodo 
predvidoma predstavljala le okoli 4,5 ®/o skupnih finančnih sredstev. Tako bodo 
dosegala komaj raven potrebnih rezerv posebnega računa SR Slovenije za 
prelivanja in izravnave v gospodarstvu. Za nove posege v gospodarstvu bo zato 
treba ob sprejemanju konkretnih ukrepov upoštevati materialne možnosti repu- 
blike v posameznih letih tega plana. To bo zagotovilo potrebno ravnovesje 
sprejetih obveznosti in razpoložljivih sredstev. 

2. Že sprejete oziroma prevzete obveznosti SR Slovenije za gospodarske 
posege na posameznih področjih bodo v razdobju tega plana naslednje: 

— V milijonih din 

1971—1975 

Promet 814 
Kmetijstvo in gospodarstvo 1042 
Turizem 1051 
Manj razvita področja 140 
Izvoz 220 
Ostalo 137 

Skupaj 3404 

Posegi republike na področju prometa s sredstvi za prelivanje in izravnave 
v gospodarstvu so osredotočeni v izvajanje že sprejetih odločitev, ki se pred- 
vsem nanašajo: v železniškem prometu na povračilo obresti za najete investi- 
cijske kredite za modernizacijo železniške proge Jesenice—Dobova,, Zidani most 
—Šentilj in Koper—Prešnica, na soudeležbo pri financiranju in na konverzijo 
bančnih kreditov, najetih za progo Koper—Prešnica in Zidani most—Šentilj ter 
za pokrivanje izgub na nerentabilnih prograh. V cestnem prometu bo sofinan- 
ciran projekt izgradnje hitrih cest v obsegu, kot ga opredeljujejo že sprejeti 
republiški predpisi. Spremembe v teku izgradnje zaradi morebitnih podražitev 
in več del bodo pokrite s povečanimi izvirnimi dohodki cestnega sklada ter s 
krediti in ne bodo bremenile sredstev za gospodarske posege republike. V zvezi 
z izgradnjo luško-industrijskega kompleksa v Kopru bo iz sredstev posebnega 
računa omogočena konverzija in delno povračilo obresti bančnih kreditov, na- 
jetih za financiranje luške superstrukture. Izvršene bodo že sprejete obveznosti 
za delno odplačilo bančnih kreditov za letališče Brnik. Za Adria-avio-promet in 
za meteorološko opremo letališča Brnik bodo izvršene že sprejete obveznosti. 

V kmetijstvu obsegajo že sprejete odločitve subvencioniranja proizvodnje, 
zlasti prek samoupravnega stabilizacijskega sklada za živinorejo, premiranje 
mleka in regresiranje umetnih gnojil ter sofinanciranje kmetijsko-pospeševalne 

34» 
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službe. Republika bo spodbujala nekatere investicije v obliki nadomestil dela 
obresti za investicijske in kratkoročne kredite, prispevala bo del sredstev za 
odplačilo anuitet nekaterih investicijskih kreditov in zagotavljala dodatne obre- 
sti za kredite hranilno-kreditnih služb. S posebnim zakonom pa se je SR 
Slovenija zavzela, da bo razen nadomestil za obresti zagotovila tudi soudeležbo 
pri naložbah za kmetijsko mehanizacijo, plemensko živino, nasade ter za pre- 
ureditev živinorejskih proizvodnih objektov in razširitev obdelovalnih površin. 
Udeležba bo zagotovljena prek poslovnih bank in hranilno-kreditnih služb 
družbenemu sektorju in tistim zasebnim kmetijskim proizvajalcem, ki so s 
pogodbami o kooperaciji vključeni v preusmerjanje proizvodnje. Udeležba se 
bo gibala med 10—25 % predračunske vrednosti investicije. V okviru premij za 
mleko pa bo izločeno v posebni fond pri združenju hranilno kreditnih služb 
okoli 30% predvidenih srćdstev za premije, ki bodo namenjena pospeševanju 
proizvodnje in predelave mleka. 

Turističnemu gospodarstvu bo zagotovljeno povračilo dela obresti bančnih 
kreditov po že sprejetih predpisih republike in po pravicah do povračila dela 
obresti, pridobljenih na osnovi zveznih predpisov, katerih izvajanje je SR Slo- 
venija prevzela z likvidacijo izvenproračunske bilance. Republika bo tudi so- 
financirala turistično propagando. 

Iz sredstev posebnega računa bodo spodbujane gospodarske naložbe na 
manj razvitih območjih SR Slovenije v obliki povračila dela obresti. Posebne 
ugodnosti bodo zagotovljene pri naložbah v kmetijstvu in turizmu; sofinancirana 
pa bo tudi izdelava programov in projektov. 

Na podlagi že sprejetih predpisov bo republika vršila še nekatere druge 
posege v breme sredstev računa za izravnave in prelivanja. Zagotovljeno bo 
nadomestilo za del obresti pri kreditih za izvoz blaga in za zaloge blaga pri- 
pravljenega za izvoz, zagotovljena bo tudi delna konverzija investicijskega kre- 
dita za časopisno založniško podjetje »Delo«; sofinancirala bo pogozdovanje 
Krasa ter geodetska dela po že sprejetem programu in še nekateri drugi posegi. 

V skladu s politiko razvoja in cilji tega plana bo SR Slovenija sprejela še 
naslednje ukrepe: 

Zaradi izboljšanja oskrbljenosti kovinske in elektro industrije s proizvodi 
črne metalurgije bo sodelovala z združenimi železarnami pri realizaciji programa 
optimizacije metalurških zmogljivosti tako, da bo železarnam odložila odpla- 
čevanje dospelih anuitet po kreditih, ki so bili v preteklosti odobreni železarnam 
iz družbenih investicijskih skladov. Z odložitvijo obveznosti bo železarnam 
omogočeno bistveno povečanje lastnega deleža v predvideni investiciji v obrat 
hladne valjarne. SR Slovenija bo omogočila v času izgradnje tega objekta 
odložitev navedenih obveznosti potem, ko bo zagotovljeno tudi združevanje 
ostalega dela 'potrebnih sredstev zainteresiranega gospodarstva v obsegu in 
rokih, ki bodo zagotavljali racionalen potek predvidenih naložb. 

Na področju gozdarstva bo republika v skladu z družbenim dogovorom o 
ureditvi vprašanj splošnega družbenega pomena na področju gozdnega in lesnega 
gospodarstva, ki bo sklenjen med proizvajalci in porabniki lesa ter gospodarsko 
zbornico in izvršnim svetom skupščine SR Slovenije, zagotovila del finančnih 
sredstev za razširitev lesno surovinske osnove. 

Na področju prometa bo zagotovljeno nadomestilo za del obresti od kreditov 
za razširitev zmogljivosti letališča Brnik. 

SR Slovenija bo z ukrepi ekonomske in finančne politike spodbujala tudi 
k skupnim vlaganjem na območju drugih republik, da bi zagotovili zboljšanje 



Priloge 533 

oskrbe s surovinami in reprodukcijskim materialom ter povečanje deviznega 
priliva. 

, 3. Materialni okvir SR Slovenije za finančne intervencije v gospodarstvu, 
ki se bodo izvajale prek posebnega računa za prelivanja in izravnave v gospo- 
darstvu, bodo opredeljevala predvsem: 

— Sredstva iz likvidacije izvenproračunske bilance federacije, ki bodo v 
celoti uporabljena za poravnavo prevzetih obveznosti v zvezi z inozemskimi in 
notranjimi zadolžitvami federacije. Na osnovi medrepubliško dogovorjenih raz- 
merij o prevzemu pravic in obveznosti po izvenproračunski bilanci federacije 
bodo gibanja teh sredstev in obveznosti v razdobju 1971—1975 predvidoma 
naslednja: 

— V milijonih din 
Skupaj 1971—72 7 973—75 po 1975 

Vsa sredstva 2915 624 950 1341 
Vse obveznosti 2625 878 748 1001 
Prosta sredstva 290 — 204 340 
Primanjkljaj — 254 — — 

— Fiskalno zbrana sredstva na ravni republike, ki se izločajo iz repu- 
bliškega proračuna v korist posebnega računa SR Slovenije za prelivanja in 
izravnave v gospodarstvu. Njihov obseg je opredeljen z že sprejetimi ukrepi, 
s katerimi bodo davčna sredstva vrnjena gospodarstvu na podlagi navedenih 
selektivnih finančnih posegov v zvezi z izvajanjem prenesenih intervencij 
federacije na republiko in drugih že navedenih intervencij SR Slovenije. 

— Poleg teh virov bodo za gospodarske posege uporabljena še likvidna 
sredstva odpravljenih investicijskih skladov republike in okrajev, obresti Na- 
rodne banke Slovenije in morebitni presežki republiškega proračuna. 

Celotna sredstva za finančne intervencije v gospodarstvu bodo po ocenah 
naslednja: 

— V milijonih din 

1971—1975 

Sredstva iz likvidacije izvenproračunske bilance federacije 1574 
Izločena sredstva iz republiškega proračuna 2764 
Likvidna sredstva odpravljenih investicijskih skladov 223 
Obresti Narodne banke SRS 417 
Drugi viri sredstev 290 

Skupaj 5268 

3. SR Slovenija je v novih pogojih soodgovorna za oblikovanje in izvajanje 
kreditno-monetarne politike na ravni federacije. Pri tem bo izhajala iz načela, 
da je treba kreditne intervencije narodnih bank omejevati na najnujnejši obseg 
in s tem sproščati kreditni potencial poslovnih bank za kreditiranje, na tržnih 
pobudah slonečih odločitvah gospodarstva. Hkrati si bo prizadevala za največji 
možni prenos pristojnosti in odgovornosti na republike in pokrajini. Pri opre- 
deljevanju reeskontne politike si bo prizadevala zlasti za stabilnost pogojev 
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kreditiranja izvoza, za razširitev in diferenciranje kreditnih pogojev ter za 
povečanje reeskontnega potenciala za namene izvoza blaga in storitev. Glede 
izvoza opreme bo SR Slovenija podpirala prizadevanja, da se prek oblik 
samoorganiziranja gospodarstva prenese težišče kreditiranja izvoza opreme in 
ladij na kredit neposredno na izvoznike in njihove kooperante ter poslovne 
banke. 

V skladu s potrebami in z možnostmi bo republika krepila potencial 
republiške narodne banke s tem, da bo prenesla na republiško narodno banko 
nekatere svoje depozite, sredstva hranilnih vlog poštne hranilnice in dinarsko 
protivrednost tujih kreditov, ki jih bo Narodna banka Jugoslavije najemala za 
krepitev devizne likvidnosti. S projekcijami bo za krajša razdobja opredelje- 
vala kreditno^-monetarno politiko republiške narodne banke ob uporabi krite- 
rijev, ki bodo spodbujali samoupravno in tržno razreševanje nalog v skladu s 
predvideno razvojno in tekočo ekonomsko politiko. 

Osnovna usmeritev v reeskontne politike v SR Sloveniji bo v fleksibilnem 
vplivanju na kreditne tokove zaradi pospeševanja gospodarske aktivnosti in 
zagotavljanja pogojev za skladnejši razvoj. V okviru danih možnosti bo v 
naslednjih letih reeskontna politika v SR Sloveniji usmerjena predvsem na 
naslednje: 

— spodbujala bo izvozno usmeritev gospodarstva z reeskontom kreditov za 
izvoz in za pripravo izvoza. S pogoji reeskonta pa bo spodbujala tudi hitrejši 
vnos deviz in izboljšanje regionalne strukture izvoza. V tem okviru bo tudi 
sodelovala pri financiranju konkretnih programov razvijanja ekonomskih od- 
nosov z deželami v razvoju; 

— z reeskontnimi krediti se bo spodbujalo poslovne banke za kreditiranje 
deleža organizacij združenega dela v skupnih naložbah zlasti s tujimi partnerji, 
s katerimi se delovne organizacije vključujejo v mednarodno tržišče ali zmanj- 
šujejo uvoz; 

— spodbujala se bo proizvodnja gradbenih materialov in izdelkov, ki 
primanjkujejo na tržišču in se zato uvažajo; 

—• reeskontni krediti bodo namenjeni tudi za pogodbeno večletno specia- 
lizirano kmetijsko proizvodnjo in za oblikovanje tržnih blagovnih rezerv naj- 
pomembnejših kmetijskih prehrambenih proizvodov in živalske krme. Kreditna 
sredstva bodo oblikovana postopoma do obsega, ki bo zagotavljal najnujnejše 
količine tržnih rezerv za stabilno preskrbo tržišča. Prav tako bo zagotovljen 
reeskont kreditov za sezonske zaloge prehrambenih proizvodov turističnemu 
gospodarstvu. Višina reeskonta kreditov poslovnih bank za navedene namene 
bo določena v skladu s konkretnimi tržnimi razmerami; 

— z reeskontnimi krediti republiške narodne banke bodo spodbujane tudi 
nekatere druge razvojno pomembne usmeritve gospodarstva, zlasti pa: zago- 
tavljanje najnujnejših obratnih sredstev za razširitev proizvodnje na manj 
razvitih območjih SR Slovenije; reeskontiranje kreditov zaradi pospeševanja 
aplikacije raziskovalnih dosežkov v gospodarstvu, omogočen bo reeskont kre- 
ditov za modernizacijo ptt omrežja ter za proizvodnjo in prodajo serijske 
opreme na kredit na domačem trgu. 

5. Povečane pristojnosti SR Slovenije pri oblikovanju sistema družbenih 
obveznosti omogočajo republiki in občinam, da tudi z ukrepi davčne politike 
vplivajo na usklajevanje družbenoekonomskega razvoja. Uveljavljen bo nov 
davčni sistem, ki bo davčne obveznosti delovnih organizacij opredeljeval soraz- 
merno z doseženim poslovnim uspehom, s čimer bo odpravljen dosedanji stro- 
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škovni značaj prispevkov za proračune. Z opredelitvijo poslovnega uspeha kot 
davčne osnove bodo tudi ustrezneje porazdeljene davčne obveznosti med delov- 
nimi organizacijami. S sistemom davčnih olajšav in oprostitev pa bo mogoče 
precizneje zagotoviti družbenoekonomske cilje davčne politike. 

V skladu s cilji in skupno politiko razvoja predvideno v tem družbenem 
planu, bodo v okviru davčnega sistema predvidoma uveljavljeni ukrepi za 
pospeševanje razvoja zlasti na naslednjih področjih: 

— Davčne olajšave bodo priznane delovnim organizacijam za izdatke, na- 
menjene zboljšanju strokovne usposobljenosti in prekvalifikaciji zaposlenih ter 
za štipendiranje strokovnih kadrov. Nadalje bodo priznane davčne olajšave za 
naložbe v raziskave in raziskovalno opremo in za vlaganja v izobraževalne in 
socialnovarstvene zmogljivosti. 

— Novim proizvodnim in storitvenim obratom, ki jih ustanavljajo delovne 
organizacije ali druge družbenopravne osebe bodo omogočene časovno omejene 
davčne olajšave. Delovne organizacije na manj razvitih območjih pa bodo 
uživale še dodatne časovno omejene olajšave za vsa novo ustvarjena delovna 
mesta. 

— Za delovne organizacije, ki poslujejo s tujimi partnerji na osnovi dolgo- 
ročnega proizvodnotehničnega sodelovanja, zasnovanega na skupnih vlaganjih, 
bodo uveljavljene davčne olajšave. 

•—■ Turistično gospodarstvo bo uživalo davčne olajšave sorazmerno z do- 
seženim deviznim prilivom in za naložbe lastnih sredstev v turistično infra- 
strukturo. Posebne davčne olajšave bodo določene za delovne organizacije s 
področja zdraviliškega turizma. 

— Uveljavljene bodo davčne olajšave kmetijskim organizacijam glede ob- 
davčitve dohodka, ki izvira iz kooperacije z zasebnimi kmetijskimi proizvajalci 
in za kmetijske organizacije na manj razvitih področjih. Z davčnimi ukrepi 
občinskih skupščin pa bodo uveljavljene olajšave v skladu s specifičnimi raz- 
merami na njihovih območjih in politiko razvoja kmetijstva. Pri tem bo po- 
membna politika olajšav za višinska kmečka gospodarstva ter časovno omejene 
olajšave kmetijam, ki v okviru kooperacije z vlaganji intenzivirajo svojo pro- 
izvodnjo ali sodelujejo s skupnimi naložbami v proizvodnih in strojnih skup- 
nostih. 

— V skladu z razvojno politiko občinskih skupščin bodo za pospeševanje 
razvoja osebnega dela z zasebnimi sredstvi in zaradi večje pritegnitve zasebnih 
sredstev v produktivne naložbe uveljavljeni stimulativni davčni ukrepi. Pri tem 
bodo pomembne zlasti časovno omejene davčne olajšave pri naložbah za ure- 
janje poslovnih prostorov in za nabavo opreme. V davčnem pogledu se bodo 
na tem področju v osnovi izenačevali pogoji gospodarjenja z organizacijami 
združenega dela. 

V sistemu davčnih obveznosti prebivalstva bo dobival vse pomembnejše 
mesto davek od skupnega dohodka občanov, ki omogoča celovitejše izvajanje 
načel socialne politike, s tem da sorazmerno bolj obremenjuje, občane z večjimi 
dohodki, da upošteva socialni položaj družin in da s progresijo davčnih stopenj 
preprečuje nesorazmerne socialne razlike. Ta davčna oblika omogoča tudi eno- 
stavno in objektivno ugotavljanje socialnega položaja družin kot osnove za 
pridobitev socialnih ugodnosti kot so regresiranje stanovanjskih najemnin, 
otroški dodatki in olajšave pri stroških otroškega varstva, štipendiranje ipd. 
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Poleg družinskih davčnih olajšav bodo uveljavljene tudi olajšave za plačane 
samoprispevke, javna posojila in za druge dajatve občanov, ki so širšega druž- 
benega interesa. 

Zaostrena in dosledneje bo izvajana davčna politika glede neupravičenega 
bogatenja na osnovi dohodkov, ki imajo značaj rente oziroma izvirajo iz speku- 
lativnih preprodaj. 

S samoupravnim delavskim in družbenim nadzorstvom bo treba onemogočiti 
pridobivanje dohodka brez dela in pojave prisvajanja družbenega premoženja. 
Predvsem pa je treba okrepiti davčne in inšpekcijske službe in druge nadzor- 
stvene organe ter jih kadrovsko, strokovno in tehnično usposobiti, hkrati pa 
razviti sistem notranje kontrole v organizacijah združenega dela. 

IV. 

S tem družbenim planom kot najširšim družbenim dogovorom prevzemajo 
vsi nosilci družbene in gospodarske aktivnosti odgovornost, da v okviru svoje 
dejavnosti v interesnih in družbenopolitičnih skupnostih zagotavljajo uresni- 
čenje temeljnih ciljev in nalog tega plana. 

Samoupravni nosilci politike razvoja na posameznih področjih bodo uskla- 
jevali svojo aktivnost in razvojne programe z osnovnimi smernicami tega plana 
in v njih zagotovili potrebno konkretizacijo in skladnost nalog in akcij. Nadalje 
je treba razvijati planiranje kot nujni element učinkovitega samoupravljanja 
na vseh področjih združenega dela, zlasti tam, kjer nosilci še nimajo izdelanih 
programov, in na teh osnovah krepiti zavestno usmeritev naporov delovnih 
ljudi k uresničevanju njihovih lastnih in širših, dogovorjenih ciljev razvoja. 

Nosilci družbene in gospodarske aktivnosti morajo zagotoviti stalno sprem- 
ljanje in obveščanje o izvajanju družbenega plana SR Slovenije, družbenih 
planov občinskih skupščin, srednjeročnih programov samoupravnih interesnih 
skupnosti in drugih razvojnih programov, da bi omogočili pravočasno spreje- 
manje potrebnih ukrepov in skladno uresničevanje politike razvoja. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije bo občasno obveščal republiško skup- 
ščino in javnost o izvajanju tega družbenega plana in predlagal v okviru 
vsakoletnih projekcij ekonomske politike morebitne dopolnitve ali spremembe 
plana ter ukrepe, ki jih bodo terjale zlasti naloge stabilizacije, dogovorjene 
usmeritve v merilu Jugoslavije in konkretne gospodarske razmere. 

POROČILA 

Odbor za družbenoekonomske odnose republiškega zbora in odbor za proiz- 
vodnjo in blagovni promet republiškega zbora sta na skupni seji dne 25. 12. 1972 
obravnavala predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971—1975, 
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Odbora sta obravnavala tudi amandmaje, ki sta jih k predlogu družbenega 
plana sprejela odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora in skupina 
poslancev prosvetno-kulturnega zbora. 
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V uvodni obrazložitvi je predstavnik predlagatelja poudaril, da besedilo 
predloga družbenega plana vsebuje predloge in sugestije, ki so bile izrečene 
v razpravi o osnutku tega plana. Tako je močneje poudarjeno samoupravno 
dogovarjanje pri reševanju vseh družbenoekonomskih vprašanj. V tekstu je 
izpuščeno naštevanje nekaterih gospodarskih objektov, zmanjšana je stopnja 
rasti zaposlovanja ter bolje poudarjena potreba sodelovanja z manj razvitimi 
območji v državi ter z deželami v razvoju. Končno je bolj dodelano financiranje 
infrastrukture. 

Na koncu je predstavnik predlagatelja poudaril, da plana ne smemo ob- 
ravnavati statično, temveč bolj kot usmeritev bodočega razvoja, pri čemer 
moramo računati, da bomo nekatere naloge izvršili šele po letu 1975. 

V splošni razpravi sta odbora ugotovila, da so v predlogu družbenega plana 
upoštevane bistvene pripombe, ki jih je k osnutku plana sprejel republiški 
zbor, kakor tudi drugi dejavniki, ki so sodelovali v javni razpravi. 

Pri obravnavi besedila družbenega plana razvoja SR Slovenije sta odbora 
sprejela naslednje spreminjevalne in dopolnilne predloge: 

K preambuli: Na koncu petega odstavka preambule se za besedo 
»plana« črta pika in doda naslednje besedilo: »pri čemer so vsakoletni doku- 
menti o družbenoekonomskem razvoju SR Slovenije sestavni del tega načela 
usmerjanja razvoja.« 

Z dopolnitvijo teksta je bolj jasno opredeljena funkcija kontinuiranega 
planiranja. 

Prvo poglavje 

Stran 1 : Začetek prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»1. Družbeni plan opredeljuje in usmerja politiko nadaljnjega družbeno- 

ekonomskega razvoja SR Slovenije za razdobje, ko se na podlagi ustavnih 
sprememb v vsej Jugoslaviji dograjuje in dopolnjuje samoupravni in politični 
sistem,...« 

Dopolnitev je redakcijskega značaja. 

Drugo poglavje 

Stran 17 : Zadnji stavek prvega odstavka se spremeni in se glasi: 
»Zato bi se uresničitev posameznih nalog utegnila pomakniti v naslednje 

plansko obdobje.« 
Stran 20 : Na koncu tretjega odstavka dodati besedilo: »tako usmeritev 

je treba zagotoviti pri vsakoletni razdelitvi bruto dohodka in družbenega pro- 
izvoda.« 

Razmerja, kot so določena v zadnjem odstavku, oziroma njih pričakovane 
spremembe, v sedanjem besedilu zvenijo preveč deklarativno. Zato je treba 
dati močnejšo garancijo, da bo prišlo do sprememb v razdelitvi bruto dohodka. 

Stran 40 : V prvem odstavku v četrti vrstici se izza »20 %>« doda beseda 
»letno«. 

Pripomba je redakcijskega značaja. 
Stran 40 : V drugem odstavku se v 12 vrstici pred besedami »Gospo- 

darska zbornica SR Slovenije« črtata besedi »bo imela« ter dodajo besede 
»bosta imeli SR Slovenija in ...«. 
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Po mnenju odborov ni,sprejemljivo, da SR Slovenija nima vidnejše vloge 
pri usklajevanju medsebojnih interesov prometnih organizacij, saj gre za ključno 
narodno gospodarsko področje. 

Stran 46 : V četrti alinei se v drugi vrsti za besedo »območij« dodasta 
besedi »sosednjih držav-«. 

Treba je jasno povedati, da gre v tem primeru za obmejna območja so- 
sednjih držav in ne za naša obmejna območja. 

Stran 46: Na koncu četrte alinee dodati naslednje besedilo: 
»V tem okviru bo treba zlasti pospešiti konkretno dogovarjanje o med- 

sebojnih cestah, železniških in drugih povezavah«. 
Stran 46 : Za zadnjo alineo dodati novo alineo v naslednjem besedilu: 
**— nadaljevati bo potrebno s prizadevanji, da se najdejo rešitve za razvi- 

janje gospodarske, pri tem še posebej industrijske dejavnosti, v prostih carinskih 
conah.« 

Stran 62 : V deveti vrsti četrtega odstavka prvega odstavka se dodata 
za besedama »posebno še« besedi »razrednih učiteljev«. 

Stran 63: Na koncu prve alinee se dodajo besede »zlasti tehnične smeri«. 
Stran 64 : V prvi vrsti četrtega odstavka se dodajo besede »in zaključkih 

30. seje«. 
Stran 65 : V deveti vrsti zadnjega odstavka se za besedo »zagotoviti« 

vnesejo besede »povečanje šolskega prostora in...« 
Stran 66 : V tretji vrsti drugega odstavka se za besedo »v« dodasta 

besedi »razvitejšim, zlasti«. 
Za četrtim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi: 
»Določneje bo načela reforme srednjega šolstva opredelila skupščina SR 

Slovenije v resoluciji o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji.« 
Stran 67 : V prvi vrsti se dopolni besedilo »... v drugih republikah in 

v tujini, predvsem za stroke in specializacije, za katere pri nas ni ustreznih šol.« 
Stran 68 : Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo »V tem obdobju 

bo treba dopolnjevati mrežo osnovnih šol in nadalje proučevati možnosti za 
domove za učence teh šol.« 

Stran 69 : V drugem odstavku se za besedama »v Mariboru« postavi pika 
in doda naslednji tekst: 

»Istočasno je treba predvideti izgradnjo internatskih kapacitet«. 
Stran 71 : V tretji vrsti šeste alinee se besedi »gospodarskih organi- 

zacijah« nadomestijo z besedami »organizacijah združenega dela.« 
V prvi vrsti tretjega odstavka se določi rok »bo v letu 1973«. 
V tretji vrsti se za besedo »SAZU« dodata besedi »samostojnih inštitutov«. 
Stran 72 : V četrti vrsti druge alinee 11. točke se za besedo »rast« 

dodajo besede »vzgoja občanov in delovnih ljudi«. 
Konec alinee se spremeni »... moralno-etičnih vrednot in socialistične za- 

vesti«. 
Stran 75 : V predzadnji vrsti se črta beseda »zlasti«. 
Stran 77 : Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Prejemki prebivalstva na osnovi socialnega zavarovanja bodo v globalu 

rastli po enaki stopnji, kot bo rastel družbeni proizvod, zlasti prejemki od 
pokojninskega zavarovanja, socialne pomoči in otroški dodatek.« 

Odbora menita, da morajo tudi izdatki za te namene temeljiti na realni 
materialni osnovi. 

Stran 81 : V drugem odstavku se prvi alinei doda naslednje besedilo: 
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»z ukrepi ekonomske politike bo treba zagotoviti, da povečana sredstva za 
stanovanjsko izgradnjo ne bodo ob pomanjkanju gradbenega materiala in 
gradbenih zmogljivosti, vplivala na povečanje cene stanovanj, ki morajo rasti 
počasneje kot splošni nivo cen«. 

Večja sredstva za stanovanjsko graditev lahko povzročajo ob pomanjkanju 
ponudbe na trgu močan pritisk na povečanje cen stanovanj, ki so že itak 
predraga. 

Stran 93: V prvem odstavku se v osmi vrsti za besedo »morale« dodasta 
besedi »republike in občine...«. Besedi »občinske skupščine« se črtata. 

Za razvoj teh predelov mora biti odgovorna tudi republika. 
Stran 96 : V četrtem odstavku se na koncu pika nadomesti z vejico in 

doda besedilo: »sredstva za pomoč socialno ogroženim kmetom in sredstva za 
izenačitev pravic iz zdravstvenega varstva delavcev in kmetov«. 

Republika je že doslej dajala sredstva v te namene tako, da je bilo zaradi 
popolnosti potrebno dopolniti besedilo. 

Stran 98: V tretjem odstavku se v četrti vrsti za besedo »vključiti« 
dodajo besede »SR Slovenija in«. 

Stran 100 : Prvi odstavek se dopolni tako, da se glasi: 
»Skupščina SR Slovenije je že sprejela potrebne ukrepe, s katerimi bo 

spodbujen razvoj v nakazani smeri in ki jih bo po potrebi dopolnila v skladu 
z usmeritvami tega plana. Prav tako bodo občinske skupščine sprejele spodbudne 
ukrepe v skladu z njihovimi konkretnimi možnostmi in potrebami«. 

Dopolnjeno besedilo zahteva večjo aktivnost republike pri uresničevanju 
tega plana. 

Predstavnik predlagatelja se je strinjal s spreminjevalnimi in dopolnilnimi 
predlogi, ki sta jih dala odbora. 

Odbor za družbenoekonomske odnose in odbor za proizvodnjo in blagovni 
promet predlagata republiškemu zboru, da predlog družbenega plana razvoja 
SR Slovenije v letih 1971—1975 sprejme in da pri tem upošteva gornje spre- 
minjevalne in dopolnilne predloge. 

Za poročevalca sta odbora določila poslanca Jožeta Dernovška. 

St.: 30-34/72 
Ljubljana, 25. 12. 1972 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 71. seji 21. decembra 
1972 obravnaval predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih od 1971 
do 1975, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Uvodna obrazložitev je pokazala, naj bi bil plan bolj dogovor o razvoju 
Slovenije kot pa da bi z njim podrobno opredelili posamezne naloge, upoštevano 
je, da gospodarstva ne smemo bolj obremenjevati in da naj investicije zago- 
tavljajo uravnotežen razvoj. 

V kritični razpravi je bilo izraženo mnenje, da se izgublja vrednost druž- 
benega plana glede na to, da sta dve leti že minili, katere pa petletni plan inkor- 
porira in da bo leto 1973 dokaj restriktivno. Verjetno je edinstven tak način 
sprejemanja družbenega plana, da zajema tudi dve leti za nazaj. 

Odbor je že v razpravi osnutka družbenega plana dal nekatere pripombe, 
k predlogu družbenega plana pa amandmajev nima, vendar je razprava bila 
dokaj kritična. 
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Postavljeno je bilo vprašanje, ali predstavlja plan nevtralni ali pa akcijski 
dokument. Plan ne bi smel biti le planski prikaz tendenc razvoja, pač pa bi 
moral biti predvsem koordinativen-usklajevalen ter usmerjevalen. S tem bi bil 
tudi akcijski. 

V razpravi je bilo navedeno, da tabelarni prikazi niso vedno odraz tekstual- 
nega dela in večkrat deklarirane družbenoekonomske politike. Tako bo v 
razdobju od 1971 do 1975 delež investicij v osnovna sredstva v industriji padel, 
tudi v gradbeništvu bo manjši, povečal pa se bo na primer v trgovini, kar ni 
v skladu s proklamiranimi načeli nujnosti krepitve industrijske proizvodnje. 
Podoben odraz kažejo tudi razmerja stopnje rasti v industriji in trgovini, pri- 
kazani v tabeli 10. 

Izražena je bila zaskrbljenost zaradi boljše izobrazbene strukture naših 
zdomcev, kot pa je struktura zaposlenih v Sloveniji. 

Postavljeno je bilo tudi vprašanje, če je razvoj, kot je prikazan v tabeli št. 
11, tudi odraz tekstualnega dela. Terciarne in sekundarne dejavnosti se razvi- 
jajo, niihov delež v družbenem proizvodu poraste, delež primarnih dejavnosti 
pa pade. 

V razpravi o podrobnosti predloga plana odbor ni imel pripomb in predlaga 
republiškemu zboru, da predlagani družbeni plan sprejme. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Avgusta Majeriča. 

Št.: 30-34/72 
Ljubljana, 22. 12. 1972 

Odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo in skupina poslancev 
prosvetno-kulturnega zbora sta na skupni seji dne 22. decembra 1972 obrav- 
navala predlog družbenega plana razvoja Slovenije v letih 1971—1975, ki ga je 
skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

V načelni obravnavi sta odbor in skupina poslancev v celoti podprla raz- 
vojne usmeritve, predvidene v predlogu srednjeročnega družbenega plana raz- 
voja SR Slovenije in pri tem poudarila pomembno okoliščino, da se plan 
sprejema v času stabilizacijskih ukrepov, ki bodo nedvomno vplivali na njegovo 
uresničevanje. Pri tem sta se zavzela za to, da bi ti ukrepi prizadeli vse dejav- 
nike družbenoekonomskega razvoja in to vse enako. 

Odbor in skupina poslancev sta tudi ugotovila, da je večina pripomb k 
osnutku družbenega plana primerno vključena v besedilo predloga in da le-ta 
na ustrezen način obravnava področje vzgoje in izobraževanja, kulture, znanosti 
in telesne kulture. Le v poglavje o kulturi bo treba še vnesti primerno besedilo 
o razvoju likovne umetnosti, ki sploh ni omenjeno. 

V podrobni obravnavi sta odbor in skupina poslancev sprejela k predlogu 
družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971—1975 naslednje pripombe 
ter spreminjevalne in dopolnilne predloge: 

K 62. strani: V drugi vrsti četrtega stavka prvega odstavka se dodasta 
za besedama »posebno še« besedi »razrednih učiteljev«. 

K 63. strani : Na koncu prve alinee se dodajo besede: »zlasti tehnične 
smeri«. 

V šesti vrsti tretje alinee se črtata besedi »in mladine«. 
Doda se nova alinea, ki se glasi: 
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>*— vsi za izobraževanje zainteresirani družbeni dejavniki so dolžni spod- 
bujati mladino k množičnemu in načrtnemu izobraževanju«. 

K 64. strani: V drugem odstavku naj se v tabeli predvidi zajetje 
mladine v posebne šole. 

V prvi vrsti četrtega odstavka se dodajo besede »in zaključkih 30. seje«. 
K 65. strani: V deveti vrsti zadnjega odstavka se za besedo »zagotoviti« 

vnesejo besede »povečanje šolskega prostora in ...«. 
K 66. strani: V tretji vrsti se za besedo »v« dodasta besedi »razvitejšim, 

zlasti«. 
V osmi vrsti drugega odstavka se spremeni besedilo tako, da se glasi: 

»nuđenje posebne družbene pomoči šolstvu na nerazvitem območju, socialno 
šibkim...«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Posebna skrb bo v naslednjih letih posvečena srednjemu šolstvu, kjer je 

zaostajanje največje, hkrati pa tudi največji primanjkljaj v kadrih. Poleg 
povečanja obsega izobraževanja v rednem šolstvu bo nujno treba doseči po- 
membnejšo dopolnitev v sistemu izobraževanja odraslih, zlasti v razvijanju 
kadrovskih in materialnih možnosti specializiranih organizacij za izobraževanje 
odraslih, kot so izobraževalni centri v delovnih organizacijah, delavske univerze 
in druge. Izobraževalni centri, delavske univerze in ustrezne službe v delovnih 
organizacijah naj bi omogočile zaposlenim in mladini pridobitev osnovne 
splošne in poklicne izobrazbe, prekvalifikacijo delavcev, ki jih sprošča tehno- 
loški razvoj in tistih, ki zapuščajo kmetijstvo. Tudi zaposlenim z nedokončano 
osnovno šolo bo potrebno omogočiti izobraževanje za določene poklice. V okviru 
takega poklicnega izobraževanja bo možno v sorazmerno krajši učni dobi 
poklicno usposobiti ali prekvalificirati predvidoma mnogo več aktivnega prebi- 
valstva kot doslej.« 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Potrebna je takšna reforma srednjega izobraževanja, da bodo šole zago- 

tavljale vsem učencem ob povečanem deležu splošnih znanj, predvsem teoretična 
znanja ustrezne stroke. To izobraževanje bo bolj ustrezalo dolgoročnim razvoj- 
nim potrebam organizacij združenega dela, diplomantom in učencem pa bo 
omogočalo uspešnejšo vključitev v delovne procese, v nadaljevanje in prestop- 
nost izobraževanja. 

Določneje bo načela reforme srednjega šolstva skupščina SR Slovenije 
opredelila v resoluciji o nadaljnjem razvoju vzgoje in izobraževanja, ki je v 
pripravi.« 

V prvi vrsti na 67. strani se dopolni besedilo »... v drugih republikah in v 
tujini, predvsem za stroke in specializacije, za katere pri nas ni ustreznih šol«. 

K 68. strani : Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo: »V tem 
obdobju bo treba dopolnjevati mrežo osnovnih šol in nadalje proučevati mož- 
nosti za domove za učence teh šol.« 

V četrti vrsti četrtega odstavka se besede »za poklicno usposabljanje« nado- 
mestijo z besedama »delovnih organizacij«. 

K 69. strani: V drugi vrsti drugega odstavka se za besedo »visoko- 
šolskih« dodasta besedi »in internatskih«. 

Predlog družbenega plana ne predvideva povečanja internatskih zmoglji- 
vosti za potrebe študentov visokošolskih zavodov. 

V predzadnji vrsti se besedilo za besedo »ter« spremeni v »kapacitet za 
šolanje pedagoških kadrov«. 
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K 70. strani: V razpravi ni bila dokumentirana trditev, da je v gospo- 
darstvu majhen delež razvojnih raziskav. Predlagatelj bo to naknadno argu- 
mentiral. 

K drugi alinei drugega odstavka je najavila amandma raziskovalna skup- 
nost Slovenije. 

K 71. strani : V tretji vrsti šeste alinee se besedi »gospodarskih orga- 
nizacijah« nadomestijo z besedami »organizacijah združenega dela«. 

V prvi vrsti tretjega odstavka se določi rok »bo v letu 1973«. 
V tretji vrsti se za besedo »SAZU« dodasta besedi »samostojnih inštitutov«. 
K 72. strani : V četrti vrsti druge alinee 11. točke se za besedo »rast« 

dodajo besede »vzgoja občanov in delovnih ljudi«. 
Konec alinee se spremeni v »... moralno-etičnih vrednot in socialistične 

zavesti«. 
K 74. strani: Knjižničarstvo in založništva ni potrebno posebej nume- 

rirati z 12. točko, pač pa prenesti za četrti odstavek na 73. strani. 
Posebej naj se opredeli možnost razvoja likovne umetnosti. 
K 75. strani: V predzadnji vrsti se črta beseda »zlasti«. 
K 89. strani: 12. točka, poglavja »Življenjski standard in osnovne 

smeri socialne politike«, ki govori o telesni kulturi, naj se prenese na konec 
poglavja »Kadri in znanje«. 

Začetek zadnjega stavka drugega odstavka o telesni kulturi naj se spremeni: 
»Predvideva se izgradnja novih objektov, s čimer se bodo povečale koristne 
površine objektov telesne kulture na prebivalca od 2,2 m2 na 3 m2. Zato je 
potrebno zagotoviti večja vlaganja v nove objekte in njihovo vzdrževanje na 
podlagi družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov.« 

Družbeni plan razvoja SR Slovenije naj na koncu predvidi, da bo izvršni 
svet skupščine SR Slovenije vsako leto obveščal skupščino in javnost o izva- 
janju družbenega plana. 

St.: 30-34/72 
Ljubljana, 25. 12. 1972 

Skupina poslancev socialno-zdravstvenega zbora je na seji dne 22. 12. 1972 
obravnavala predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971—1975, 
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi je skupina poslancev ugotovila, da predlog plana upo- 
števa pripombe, ki jih je dala skupina poslancev k osnutku programa in ki 
zadevajo področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega 
varstva in zavarovanja ter socialnega varstva. Se posebej je bilo z zadovolj- 
stvom ugotovljeno, da predlog družbenega plana zajema tudi varstvo člove- 
kovega okolja. Več pozornosti pa bi moral družbeni plan posvetiti kadrovski 
politiki oziroma njenemu razvoju v naslednjih letih. 

V podrobni obravnavi predloga družbenega plana je skupina poslancev 
sprejela naslednje spreminjevalne in dopolnilne predloge: 

Na strani 65 naj se na koncu prvega odstavka črta pika 
in doda besedilo: »ter v programu, ki opredeljuje srednjeročne naloge pri uspo- 
sabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.« 
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Gre za to, da zajamemo v izobraževalni sistem tudi te otroke in mladostnike, 
oziroma, da upoštevamo pri podrobnejših usmeritvah in nalogah tudi zgoraj 
v amandmaju navedeni program. 

Na strani 84 v prvi alinei naj se namesto podpičja stavi pika in 
za njo doda besedilo: »Pri tem je treba posvetiti posebno skrb oblikovanju 
ustreznih rezerv.-« 

Dodatno besedilo je potrebno, ker je že v letošnjem letu prišlo do relativ- 
nega znižanja rezerve, ker ne bo odvedeno v rezervo nič, oziroma ne toliko kot 
bi bilo potrebno. 

Na strani 86 naj se v prvem odstavku v prvi alinei 
doda v drugi vrsti za besedami »in uvajati učinkovite metode« besede »in ustvar- 
jati možnosti. ..«. 

Ne gre namreč samo za metode, marveč tudi za širše možnosti izobraževanja. 
Na strani 87 naj se besedilo pod točko 11 v deveti 

vrsti glasi: »Nadaljnji razvoj sistema zdravstvenega varstva in zdrav- 
stvenega zavarovanja mora zagotoviti, da bodo uporabniki in izvajalci zdrav- 
stvenega varstva v skupnostih zdravstvenega varstva in zdravstvenega zava- 
rovanja samoupravno odločali o vrstah in obsegu zdravstvenega varstva ter o 
materialnih pogojih. S tem bodo ustvarjene možnosti za neposrednejši vpliv 
uporabnikov in izvajalcev ...« 

Na strani 89 naj se besedilo drugega odstavka glasi: 
»Tudi socialno-medicinsko in higiensko epidemiološko dejavnost bo treba 

razširiti s številnejšimi kadri in jima dati boljše materialne pogoje. Le tako 
bomo lahko posvetili potrebno pozornost programiranju in urejanju zdravstve- 
nega varstva ter sistematičnemu . ..« 

Treba je na tem mestu vključiti tudi socialno-medicinsko dejavnost. 
Na strani 91 naj se v četrtem odstavku v tretji alinei 

v drugi vrsti dodata za besedo »socialnega« besedi »in zdravstvenega«. 
Omeniti je treba, da gre tudi za izboljšanje zdravstvenega varstva. 
Na strani 93 naj se prvi alinei zgoraj doda nova druga 

alinea z besedilom: »sofinancirala izgradnjo bolnišničnih kapacitet«. 
Skupina poslancev je imela splošno pripombo, naj bi družbeni plan obde- 

lal tudi vprašanje uprave. 
Skupina poslancev socialno-zdravstvenega zbora predlaga komisiji, da osvoji 

njene zgoraj navedene spreminjevalne in dopolnilne predloge. 

Št.: 30-34/72 
Ljubljana, 22. 12. 1972 

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj 
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbeno- 
političnih in samoupravnih skupnosti je na seji dne 25. 12. 1972 obravnavala 
predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971—-1975, ki ga je 
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Obenem je začasna komisija obravnavala tudi poročila skupine poslancev 
socialno-zdravstvenega zbora ter skupine poslancev prosvetno-kulturnega zbora. 

V načelni razpravi je začasna komisija ugotovila, da predlog v pretežni meri 
upošteva pripombe, ki so bile dane v javni razpravi k osnutku plana. Bilo je 
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izraženo mnenje, da se izgublja vrednost družbenega plana glede na to, da sta 
dve leti izvajanja družbenega plana že minili, katera pa plan inkorporira in da 
bo leto 1973 dokaj restriktivno. 

Nasproti osnutku predstavlja predlog družbenega plana nov pristop k 
usmerjanju razvoja, ker predstavlja večjo konkretizacijo koncepta dolgoročnega 
razvoja SR Slovenije, podaja stališča k bistvenim problemom stabilizacije in 
nelikvidnosti ter daje tudi močan poudarek v smeri nadaljnjega poglabljanja 
samoupravnih odnosov in uresničevanja ustavnih amandmajev. 

V nadaljevanju razprave je bilo izraženo mnenje, da tabelarni prikazi niso 
vedno odraz tekstualnega dela in deklarirane družbenoekonomske politike (npr.: 
zmanjšanje deleža investicij v osnovna sredstva v industriji in gradbeništvu, 
razmerja stopnje rasti v industriji in trgovini). 

V podrobni obravnavi predloga družbenega plana je začasna komisija dala 
naslednje spreminjevalne in dopolnilne predloge ter pripombe: 

K strani 19: K tabeli, ki prikazuje spremembe po posameznih kate- 
gorijah porabe bi bila potrebna obrazložitev, zakaj naraščajo postavke: finan- 
ciranje federacije, prispevki in obvezna posojila za druge socialistične republike 
in razno od 12,4,0/o v letih 1967—1968, na 8,7 »/o v letih 1969—1970 in na 11,3 
v letih 1971—1975. 

K strani 23 : Izražen je bil dvom, če lahko pri vseh restrikcijskih ukre- 
pih računamo s povečanjem interesa občanov za varčevanje. 

K strani 40 : Prvi stavek drugega odstavka naj se spremeni tako, da se 
glasi: »Razvoj integralnega prometa, ki mora smotrno vključiti in organsko 
povezati vse prometne dejavnosti, ima dolgoročnejši pomen in zahtevo, da se na 
osnovi rezultatov raziskav in razvojnih projekcij v naslednjih letih oblikuje 
ustrezna prometna politika . ..« 

K strani 62 : V drugi vrsti četrtega stavka prvega odstavka se dodata 
za besedama »posebno še« besedi »razrednih učiteljev«. 

K strani 63: Na koncu prve alinee se dodajo besede: »zlasti tehnične 
smeri«. 

V šesti vrsti tretje alinee se črtata besedi »in mladine«. 
Doda se nova alinea, ki se glasi: »— vsi za izobraževanje zainteresirani 

družbeni dejavniki so dolžni spodbujati mladino k množičnemu in načrtnemu 
izobraževanju«. 

K strani 64: V prvi vrsti četrtega odstavka se dodajo besede »in za- 
ključkih 30. seje«. 

K strani 65: Doda se nova alinea, ki se glasi: »— v programu je treba 
opredeliti srednjeročne naloge pri usposabljanju otrok in mladostnikov z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju.« 

V deveti vrsti zadnjega odstavka se za besedo »zagotoviti« vnesejo besede 
»za nujno povečanje šolskega prostora in ...«. 

Kstrani 66: V tretji vrsti se za besedo »v« dodasta besedi »razvitejšim, 
zlasti. ..«. 

V osmi vrsti drugega odstavka se spremeni besedilo tako, da se glasi: 
»nuđenje posebne družbene pomoči šolstvu na nerazvitem območju, socialno 
šibkim...«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Posebna skrb bo v naslednjih letih posvečena srednjemu šolstvu, kjer je 

zaostajanje največje, hkrati pa tudi največji primanjkljaj v kadrih. Poleg 
povečanja obsega izobraževanja v rednem šolstvu bo nujno doseči pomembnejšo 
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dopolnitev v sistemu izobraževanja odraslih, zlasti z razvijanjem izobraževalnih 
centrov. Ti izobraževalni centri, kakor tudi delavske univerze in ustrezne službe 
v delovnih organizacijah naj bi omogočili zaposlenim in mladini pridobitev 
osnovne, splošne in poklicne izobrazbe ter prekvalifikacijo delavcev, ki jih 
sprošča tehnološki razvoj in tistih, ki zapuščajo kmetijstvo. Tudi zaposlenim z 
nedokončano osnovno šolo bo potrebno omogočiti izobraževanje za določene 
poklice. V okviru takega poklicnega izobraževanja bo možno v sorazmerno 
krajši učni dobi poklicno usposobiti ali prekvalificirati predvidoma mnogo več 
aktivnega prebivalstva kot doslej.« 

V četrti vrsti četrtega odstavka se beseda »stopenjskega« nadomesti z 
besedo »odprtega«. 

K strani 67: V prvi vrsti se črtata besedi »v tujini« in se besedilo 
nadaljuje ».. . v drugih republikah in v tujini predvsem za stroke in speciali- 
zacije, za katere pri nas ni ustreznih šol.« 

K strani 68: Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo: »V tem 
obdobju bo treba dopolnjevati mrežo osnovnih šol in nadalje proučevati mož- 
nosti za domove za učence teh šol.« 

V četrti vrsti četrtega odstavka se besede »za poklicno usposabljanje na- 
domestijo z besedama »delovnih organizacij.« 

K strani 69: V drugi vrsti drugega odstavka se za besedo »visoko- 
šolskih« dodata besedi »in internatskih«. 

V predzadnji vrsti se besedilo za besedo »ter« spremeni »kapacitet za šo- 
lanje pedagoških kadrov«. 

K strani 71 : V prvi vrsti se besedi »gospodarskih organizacij« namestijo 
z besedami »organizacijah združenega dela«. 

V prvi vrsti tretjega odstavka se določi rok »bo v letu 1973«. 
V tretji vrsti se za besedo »SAZU« dodajo besede »raziskovalnih delovnih 

organizacij«. 
K strani 72: V četrti vrsti druge alinee 11. točke se za besedo »rast« 

dodata besedi »vzgoja občanov«. 
Konec alinee se spremeni »... moralno-etičnih vrednot in socialistične za- 

vesti«. 
K strani 75: V predzadnji vrsti se črta beseda »zlasti«. 
K strani 84: V prvi alinei naj se namesto podpičja stavi pika in za 

njo doda besedilo: »Pri tem je treba posvetiti posebno skrb oblikovanju ustrez- 
nih rezerv.« 

K strani 86: Peta alinea naj se spremeni tako, da se glasi: 
»— pravočasno odkrivati pojave razvojne motenosti otrok, uvajati in zago- 

toviti učinkovite metode njihove habilitacije v rednem zdravstvenem in vzgojno- 
izobraževalnem sistemu.« 

K strani 87: Tretji stavek vil. točki naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Nadaljnji razvoj sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavaro- 

vanja mora zagotoviti, da bodo uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva 
neposredno samoupravno odločali o vrstah in obsegu zdravstvenega varstva ter 
o materialnih pogojih.« 

K strani 89: Besedilo drugega odstavka naj se glasi: 
»Tudi socialno-medicinsko in higiensko epidemiološko dejavnost bo treba 

razširiti s številnejšimi kadri in jima dati boljše materialne pogoje. Le tako 
35 
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bomo lahko posvetili potrebno pozornost programiranju in urejanju zdrav- 
stvenega varstva...« 

12. točka, ki govori o telesni kulturi, naj se prenese na konec poglavja 
»Kadri in znanje«. 

Zadnji stavek drugega odstavka te točke naj se spremeni tako, da se glasi: 
»S samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem je treba 

težiti k izgradnji pravih objektov, da bi se povečale koristne površine od 2,2 m2 

na 3 m2.« 
K strani 91: V drugi vrsti tretje alinee naj se dodata za besedo »so- 

cialnega« besedi »in zdravstvenega«. 
Začasna komisija predlaga enotnemu zboru in predlagatelju družbenega 

plana razvoja SR Slovenije v letih 1971—1975, da sprejmeta navedene spre- 
minjevalne in dopolnilne predloge. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je komisija določila poslanca Dušana 
Sinigoja. 

St.: 30-34/72 
Ljubljana, 25. 12. 1972 

Komisija skupščine SR Slovenije za varstvo okolja je na seji dne 26. 12. 
1972 obravnavala predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih od 
1971 do 1975, ki ga je skupščini v razpravo posredoval izvršni svet. 

Predstavnik predlagatelja je komisiji uvodoma pojasnil, da je ob pripravi 
predloga družbenega plana upošteval vse tiste pripombe k osnutku tega doku- 
menta, ki niso zahtevale spremembe koncepta plana. Za področja, kjer so 
izdelani programi ali pa so zanje naloge opredeljene politično in finančno z že 
sprejetimi dokumenti, je plan konkretnejši, glede področij o razvoju, katerih pa 
mnenja še niso enotna in kjer se še iščejo bilančne možnosti, pa je bolj načelen. 

V razpravi so člani komisije ugotovili, da je predlagatelj upošteval pripombe 
komisije k osnutku, saj je poglavje o varstvu okolja dopolnjeno in konkreti- 
zirano. Varstvo okolja tudi ni omejeno le na eno točko, temveč je upoštevano 
tudi v poglavju o vodnem gospodarstvu, o komunalnem gospodarstvu, o urbani- 
zaciji, o regionalnem prostorskem planiranju in pri agrarni politiki. Osnovno 
vrednost plana s stališča varovanja okolja pa vidi komisija v poudarku potreb- 
nosti prostorske dokumentacije, saj je le na osnovi te možno racionalno in 
družbeno koristno uporabljati prostor. 

V razpravah v podrobnosti so bili predlagani naslednji amandmaji: 
K strani 57: V tretjem odstavku se beseda »zaščite« črta in nadomesti 

z »varstva«, v trejti vrsti tega odstavka pa se za besedo »služba« postavi pika, 
ostali del stavka pa se črta. 

Prvi del amandmaja je redakcijskega značaja. Crtanje termina »v okviru 
urbanistične službe« pa je potrebno črtati, ker komisija meni, da je to preozka 
opredelitev dejavnosti republiškega sekretariata za urbanizem, v okviru kate- 
rega bo organizirana služba za varstvo okolja. 

K strani 58 : 1) Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki 
se glasi: »Da bi se preprečilo nadaljnje uničevanje okolja, je potrebno v tem 
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obdobju vse projekte ocenjevati na osnovi prostorske valorizacije, ki mora biti 
izdelana s poudarkom na varstvu okolja in ne samo s stališča komercialnega 
efekta. Pri novih investicijah je treba zahtevati take tehnološke procese, ki 
ne povzročajo motenj in škode v okolju prek predpisanih meril in ki hkrati 
nudijo ljudem zaščito pri delu. Potrebno je uvesti ekonomski račun pri do- 
ločanju prispevkov za motenje okolja, poleg administrativnih ukrepov.« 

Komisija meni, da je besedilo na strani 58 potrebno dopolniti s tem, da se 
naloge, ki so pod točko 8. v besedilu družbenega plana konkretno navedejo. 

2) V petem odstavku se v drugi vrsti med besedama »skupščine, poleg« 
doda besedilo »in ustrezne samoupravne skupnosti«. 

Menimo, da je v družbenem planu potrebno bolj poudariti samoupraven 
pristop k varstvu okolja in zato predlagamo to dopolnitev. 

Komisija skupščine SR Slovenije za varstvo okolja predlaga pristojnim 
zborom, da predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971—1975 
sprejmejo skupaj s predloženimi amandmaji. 

Za poročevalca na seji enotnega zbora je bil določen poslanec dr. Albin 
Pečavar. 

Na seji republiškega zbora pa poslanec Miloš Polič. 

St.: 30-34/72 
Ljubljana, 27. 12. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
25. decembra 1972 obravnavala predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije 
v letih 1971—1975, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Komisija je ugotovila, da je predlog tega plana sestavljen v skladu z določ- 
bami XXXVII. amandmaja k ustavi SR Slovenije, to je, da temelji na druž- 
benem dogovoru delovnih ljudi, organizacij združenega dela, interesnih in 
drugih samoupravnih skupnosti ter občin o politiki ekonomskega in družbenega 
razvoja SR Slovenije in določa tudi smernice in okvire za ustrezne ekonomske in 
druge ukrepe pristojnih republiških organov, ki so potrebni za uresničevanje 
v planu začrtane razvojne politike. 

Konkretna izvedba teh smernic pa bo dana v okviru tekoče družbeno- 
ekonomske politike v resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoja SR 
Slovenije ter njenih neposrednih nalogah v letih 1973, 1974 in 1975. 

Dokončen sprejem predloga tega družbenega plana pa je odvisen tudi od 
predvidenih zakonskih sprememb v federaciji na področju začrtane razvojne 
politike federacije in predvidenih ekonomskih stabilizacijskih ukrepov. 

Komisija je sicer smatrala, da je v razmerju do osnutka družbenega plana 
predlog družbenega plana usklađen z načelnimi določbami omenjenega amand- 
maja k ustavi SR Slovenije. 

St.: 30-34/72 
Ljubljana, 25. 12. 1972 

35» 
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SMERNICE DRUŽBENOEKONOMSKE POLITIKE 
IN RAZVOJA SR SLOVENIJE 

TER NEPOSREDNE NALOGE V LETU 1973 

Izhajajoč iz temeljnih ciljev družbenega načrta razvoja Jugoslavije in 
Slovenije za obdobje od 1971 do 1975 ter potrebe po nadaljevanju stabilizacije 
gospodarskih tokov in ekonomskih razmerij na podlagi uveljavljanja samo- 
upravnih odnosov kot sistema, ki vodi h gospodarski in socialni stabilnosti, 
sprejema skupščina SR Slovenije smernice družbenoekonomske politike SRS 
za leto 1973 kot delovni dogovor o skupnih nalogah. Pri tem predlog temelji 
na dokumentih družbenopolitičnih organizacij ter sklepov republiškega in enot- 
nega zbora delovnih skupnosti z dne 8. 11. 1972 in sklepov gospodarskega 
zbora skupščine SR Slovenije z dne 7. 11. 1972, sprejetih ob obravnavi poročila 
o izvajanju politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in o njenih 
osnovah in usmeritvah v letu 1973 ob upoštevanju predloga zvezne resolucije 
o temeljih politike razvoja v letu 1973 ter zveznih ukrepov na področju eko- 
nomske politike. 

I. IZPOLNITEV CILJEV IN RAZVOJNE POLITIKE V LETU 1972 

1. Gospodarska gibanja v Jugoslaviji kažejo, da so bili za leto 1972 sprejeti 
cilji in naloge dosežene le deloma zaradi občutnih odstopanj od sprejetih ciljev 
in nalog na posameznih področjih. Rast družbenega proizvoda, čeprav nekoliko 
nižja od lanske, je v začrtanih okvirih. Število zaposlenih je povečana za 
160 000 novih delavcev, zmanjšano je zaposlovanje v tujini. Po daljšem obdobju 
smo dosegli presežek v plačilni bilanci, devizne rezerve znašajo okoli 700 mili- 
jonov dolarjev. Rast nerazvitih republik in SAP Kosovo je v glavnem nad 
povprečjem cele države. 

Kljub tem pozitivnim dosežkom nismo odpravili nekaterih negativnih 
gibanj iz prejšnjega obdobja. Vprašanja deficitnega financiranja porabe so še 
vedno navzoča. Sedanja gibanja še ne vodijo k večjemu materialnemu in 
finančnemu ravnotežju. Ob povečanju nesorazmerij med ponudbo in povpra- 
ševanjem in povečanih strukturnih in stroškovnih neskladij, imamo tudi hitrej- 
šo rast cen od načrtovane. Inflacijskih gibanj torej še nismo uspeli obvladati 
in stabilizacije ne uresničujemo kot je bilo predvideno. Nelikvidnost je letos 
obsežnejša kot lani: ena petina družbenega proizvoda se že realizira na osnovi 
upniških odnosov, izgube v gospodarstvu se povečujejo, prav tako nekrite inve- 
sticije. Pojavljajo se novi viri nelikvidnosti: primankljaj v zveznem proračunu 
in neporavnane obveznosti družbenopolitičnih skupnosti. V zunanji trgovini je v 
zadnjih mesecih čutiti zmanjševanje izvozne konkurenčnosti. 

Stopnja rasti industrijske proizvodnje se prostopoma zmanjšuje. Podobna 
vprašanja se pojavljajo v prometu in gradbeništvu. Zaradi zmanjšane proiz- 
vodnje važnejših pridelkov in zakasnitve z jesensko setvijo je neugoden položaj 
v kmetijstvu. 

Na pragu leta 1973 imamo torej še vedno odprte številne probleme. Kljub 
temu, da smo sicer dosegli nekatere pomembnejše rezultate na posameznih 
področjih, ki trenutno olajšujejo naš položaj, še nismo uspešno rešili nekaterih 
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osnovnih vprašanj, niti učinkovito uresničili že sprejetih dogovorov in sistemske 
usmeritve. 

Samoupravni družbeni odnosi se razvijajo prepočasi ob istočasni premajhni 
podpori procesom za večanje produktivnosti in spoštovanja zakonitosti. Vse to 
je vplivalo na ohranitev močnega administrativnega urejanja posameznih tokov 
družbene reprodukcije. 

Kljub takim razmeram so bili doseženi tudi nekateri pozitivni rezultati 
v graditvi in izpopolnjevanju političnega in gospodarskega sistema z družbenim 
dogovarjanjem in samoupravnim sporazumevanjem (zlasti na področju usmer- 
janja delitve dohodka in osebnih dohodkov), sprejeli smo družbeni načrt raz- 
voja Jugoslavije za obdobje 1971—1975, ter osnovne sistemske rešitve na neka- 
terih pomembnih področjih (zunanjetrgovinski in devizni sistem, sistem cen, 
bančno kreditni in monetarni sistem, nov način financiranja federacije, spod- 
bujanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih področij). Prav tako se 
na nekaterih področjih (pri usklajevanju temeljev sistema in politike obdav- 
čenja organizacij združenega dela in obdavčenja občanov) že uspešno uveljavlja 
medrepubliško dogovarjanje. Vendar so dosežki na področju ekonomskega si- 
stema premajhni, da bi bistveno stabilizirali pogoje gospodarjenja. 

2. V takih razmerah so se tudi v SR Sloveniji nadaljevala podobna gibanja 
z nekaterimi posebnostmi. Nominalno povečanje družbenega proizvoda znaša 
okoli 24%, zaradi znatno hitrejše rasti cen od predvidene pa je realno povečanje 
le 6—7'%>. Pri tem je industrijska proizvodnja v primerjavi z letom 1971 večja 
za okoli 8—9"%», kar je omogočil večji izvoz, saj smo izvozili za okoli tri četrtine 
povečanega obsega proizvodnje. V kmetijstvu je proizvodnja za okoli 2 %> 
večja kot v preteklem letu. Pomemben uspeh je preobrat v zunanjetrgovinskih 
tokovih. Izvoz blaga je več kot za četrtino večji od lanskega, uvoz pa je pri- 
bližno na lanskoletni ravni. Skladnejša je tudi regionalna struktura blagovne 
menjave. 

V tretjem trimesečju je sicer opazno zniževanje rasti izvoza, vendar je v 
zadnjem trimesečju stopnja rasti spet nadpoprečno visoka. Drugače je pri 
uvozu: zaostajanje v prvem polletju je od avgusta dalje zamenjalo postopno 
naraščanje, ki je vse bolj izrazito proti koncu leta, kar je predvsem posledica 
zmanjšanja zalog in pomanjkanja reprodukcijskega materiala. 

Zaposlovanje v družbenem sektorju je še vedno v znatnem porastu, tako 
da je število zaposlenih povečano za okoli 3,7 io/o, kar je znatno nad predvidenim. 
Ce smo povečanje realnega družbenega proizvoda ocenili na 6—7je produk- 
tivnost tako porasla za okoli 3 "/a, kar je najnižja stopnja rasti v zadnjih sedmih 
letih. Nominalni osebni dohodki so se povečali za okoli 19 fl/o, realni osebni 
dohodki na zaposlenega pa le za okoli 1'%, ker je pretežni del nominalnega 
povečanja šel za kritje višjih življenjskih stroškov. Skupna osebna potrošnja 
prebivalstva raste hitreje in je v letu 1972 za okoli 5—6 °/» večja kot v preteklem 
letu. Na porast vpliva predvsem povečanje ostalih prejemkov občanov, nakazil 
iz tujine ter sorazmerno zmanjševanje varčevanja. 

Splošna in skupna poraba družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih 
skupnosti je v letu 1972 rastla v glavnem v predvidenih, čeprav preohlapno 
dogovorjenih okvirih. 

Materialni dejavniki investicijske potrošnje kažejo, da je realen obseg 
investicij v osnovna sredstva v letu 1972 povečan za okoli 4%. 
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Stanje na trgu še vedno označuje neskladje med ponudbo in povpraše- 
vanjem, tako po obsegu, še bolj po strukturi. Še vedno imamo dokaj visoko 
inflacijo in močan pritisk na cene. Povečanje cen bo v letu 1972 znašalo po- 
prečno okoli 16 '%>, povečanje cen življenjskih potrebščin pa okoli 17'%. V 
takih pogojih bo stopnja inflacije prenesena v naslednje leto okoli 7—8'°/o. 

V letu 1972 nismo uresničili začrtane politike razbremenjevanja gospo- 
darstva, ker so bile dogovorjene obveznosti večje, kot v letu 1971. Zaradi 
povečanja zakonskih in pogodbenih obveznosti se reproduktivna sposobnost 
gospodarstva veča počasneje kot družbeni proizvod. Zaradi inflacije stroškov 
in cen ter zaradi nelikvidnosti naraščajo porabljena sredstva hitreje kot do- 
hodek, tako da se zmanjšuje ekonomičnost in uspešnost gospodarjenja. Obseg 
nelikvidnosti je v letu 1972 večji kot v letu 1971. Izgube v gospodarstvu so 
narastle predvsem zaradi izgub v proizvodnji elektroenergije in v železniškem 
prometu. 

Našteta vprašanja so v precejšnji meri posledica nedodelanega ekonomskega 
sistema in razmer v primarni delitvi dohodka ter netržnega ravnanja organizacij 
združenega dela in odraz strukturnih neskladij v reprodukciji in v stopnji iz- 
peljanosti samoupravnih družbenih odnosov v vseh njenih fazah. Vse to kaže, 
da še nismo uspešno rešili nekaterih osnovnih vprašanj, niti učinkovito ures- 
ničili že sprejetih dogovorov in sistemskih rešitev. 

Kljub splošnim težavam v gospodarstvu in družbi na enotnem jugoslo- 
vanskem prostoru so bili v Sloveniji doseženi tudi nekateri pozitivni rezultati 
na področju gospodarskega in družbenega razvoja: 

— dosegli smo prve rezultate pri uresničevanju ustavnih dopolnil v orga- 
nizacijah združenega dela in na posameznih področjih družbenih dejavnosti; 

i— republika je tekoče spremljala razmere v gospodarstvu ter skupno z 
bankami in s skladom skupnih rezerv sodelovala pri odpravljanju kritičnih 
točk; 

— porabo smo obvladovali v globalu. Tako so se osebni dohodki gibali 
v skladu z ekonomsko politiko, pri čemer je bila tudi rast realnih osebnih 
dohodkov bistveno nižja od rasti delovne storilnosti; nadpovprečno pa so rasli 
realni osebni dohodki zaposlenih z nižjimi osebnimi dohodki ter socialne da- 
jatve. Zgradili smo osnove politike dohodka ter končali priprave za uveljavitev 
novega davčnega sistema v prihodnjem letu; 

— nosilci splošne porabe so se v glavnem držali dogovorjenega, čeprav glede 
na razmere preohlapno določenega obsega rasti splošne porabe. Presežki do- 
hodkov republiškega in občinskih proračunov ter republiške izobraževalne skup- 
nosti se izločajo na poseben račun. Za delo družbenih dejavnosti smo ustvarili 
ustreznejše materialne pogoje hkrati z razvijanjem samoupravnih odnosov 
v skladu z ustavnimi amandmaji; 

— na podlagi akcijskega programa izvršnega sveta za odpravljanje neupra- 
vičenih socialnih razlik smo sprejeli prve ukrepe za uveljavitev sprememb v 
socialni politiki; 

— uresničuje se večja vloga republike v skladu z ustavnimi amandmaji 
ter njena večja soodgovornost za oblikovanje in izvajanje politike v federaciji. 
Kljub splošno zaostrenemu finančnemu položaju v Jugoslaviji in Sloveniji je 
republika izpolnjevala svoje obveznosti do federacije, v glavnem tudi do na- 
rodne banke Jugoslavije in sklada za kreditiranje hitrejšega razvoja manj 
razvitih republik in SAP Kosovo. 
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II. TEMELJNI CILJI IN POLITIKA RAZVOJA V LETU 1973 

1. Pismo predsednika Tita in izvršnega biroja ter dejavnost zavestnih 
socialističnih sil v Sloveniji so prispevali k temu, da leto 1973 začenjamo v bolj 
ugodnem političnem razpoloženju in večji pripravljenosti za uresničevanje po- 
litične, gospodarske in socialne stabilizacije. 

Cilji in naloge politike razvoja v letu 1973 izhajajo iz že sprejetih razvojnih 
usmeritev, upoštevajoč številne pomembne usmeritve, dosežke in naloge za 
razvoj proizvajalnih sil ter za krepitev političnega in gospodarskega sistema 
na načelih samoupravljanja in socialističnih družbenih odnosov. 

Številna vprašanja in vzroki gospodarske nestabilnosti neposredno pogo- 
jujejo stopnjevanje socialnih razlik, ki ne izhajajo iz dela, ustvarjajo vzdušje 
splošne negotovosti, izkrivljajo merilo o socialni pravičnosti in poslovni morali, 
vplivajo na pretirano potrošniško usmeritev ter vodijo k neracionalnim raz- 
vojnim odločitvam, špekulativnemu zadolževanju in negospodarskemu ravnanju 
vseh družbenih dejavnikov. Zato moramo naloge stabilizacije in v tej zvezi 
ukrepe za odpravljanje njenih vzrokov ocenjevati iz zornega kota družbeno- 
političnih in ekonomskih posledic, ki jih tako stanje povzroča. 

Leto 1973 bo odločilno za bistven preobrat k stabilizaciji gospodarskih gi- 
banj, ponovni uveljavitvi načel družbene in gospodarske reforme ter tržno- 
planskemu samoupravnemu gospodarstvu. To bo v letu 1973 zahtevalo odre- 
kanja, hkrati pa napore za večjo učinkovitost na vseh področjih naše družbe. 
Od skupnih prizadevanj in uspehov je odvisen prehod na postopno uresniče- 
vanje osnovne usmeritve srednjeročnega plana razvoja SR Slovenije, da bi ob 
dinamični gospodarski rasti, stabilnosti in visoki delovni storilnosti ob koncu 
tega petletnega obdobja dosegli predvideno 6®/o rast življenjskega standarda 
in čedalje skladnejša razmerja med gibanjem realnih osebnih dohodkov in 
rastjo delovne storilnosti. 

2. Upoštevajoč ta izhodišča in letošnje rezultate ter probleme razvoja, so 
temeljni cilji v letu 1973 naslednji: 

— Krepitev socialističnih samoupravnih odnosov in materialne osnove sa- 
moupravljanja. 

Uspešno moramo razvijati temeljne organizacije združenega dela, izpopolniti 
njihovo notranjo organiziranost in odnose, ki temeljijo na sproščanju ustvar- 
jalne pobude delavcev v združenem delu in njihovem aktivnem povezovanju 
ter vplivu na družbenoekonomski razvoj. Pospešeno je treba uresničiti ustavne 
amandmaje glede uveljavljanja samoupravnega povezovanja in urejanja polo- 
žaja organizacij širšega družbenega pomena. Doseči je treba pretežno uvelja- 
vitev samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja na področju 
razširjene reprodukcije, skupne porabe, usmerjanja osebnih dohodkov in še na 
drugih področjih. Republiško zakonodajo je treba pospešeno prilagajati ustavnim 
amandmajem in zahtevam učinkovite samoupravne ureditve družbenoekonom- 
skih odnosov. Pospešiti je deetatizacijo na področjih družbenih dejavnosti, 
skladov družbenopolitičnih skupnosti z nadaljnjim razvijanjem samoupravnih 
interesnih skupnosti in drugih oblik podružbljanja teh področij. Krepitev 
samoupravnih družbenih odnosov na vseh področjih pomeni pogoj za doseganje 
ciljev stabilizacije; razvoj teh odnosov je lahko uspešen samo v pogojih stabil- 
nega in uravnoteženega gospodarskega razvoja. 
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— Odločna usmeritev k politiki stabilizacije, k bistvenemu izboljšanju 
ponudbe na tržišču in k obvladovanju povpraševanja ter vsestranskemu varče- 
vanju in učinkovitosti na vseh področjih. 

Temu bodo podrejene druge usmeritve in aktivnosti nosilcev samouprav- 
ljanja in družbenopolitičnih skupnosti. Zagotoviti moramo počasnejšo in ob- 
vladano rast cen in še zlasti življenjskih stroškov, v okviru porasta cen pa 
postopno odpravljati večja nesorazmerja. Vse napore je usmeriti v ohranitev 
čimbolj dinamične rasti proizvodnje in izvoza, aktivno reševanje vprašanj 
materialnih bilanc, založenosti trga in potrebnih blagovnih in finančnih rezerv 
gospodarstva. Odločilnega pomena pri tem je dosledno izvajanje ukrepov za 
odpravljanje vzrokov čezmernega medsebojnega zadolževanja in za sanacijo 
sedanjega stanja, ukrepov za preprečevanje porabe brez zagotovljenega dejan- 
skega pokritja in prilaganje rasti osebnih dohodkov, skupne in splošne porabe 
nalogam stabilizacije. 

— S krepitvijo akumulacijske sposobnosti moramo bistveno izboljšati 
likvidnost organizacij združenega dela in uresničevanje politike investicij, pred- 
videne s srednjeročnim planom. 

Izvajanje sprejetih načel stabilizacije bo okrepilo akumulacijsko sposobnost 
gospodarstva, zato bo mogoče v sorazmerno krajšem času doseči polno likvidnost 
z usmeritvijo akumulacije v krepitev trajnih obratnih sredstev. To bo gospo- 
darstvu omogočilo nadaljnjo širitev in modernizacijo proizvodnje na načelih 
racionalnega zaposlovanja, večjega dohodka usposobljenosti za izvoz, odprav- 
ljanje strukturnih neskladij s skupnimi naložbami v nujne infrastrukturne 
objekte na področju energetike in prometa, v razvoj surovinskih osnov v 
stanovanjsko izgradnjo, ki naj temelji na pospešenem razvoju njene materialne 
in produkcijske osnove. 

Višjo gospodarsko rast moramo zagotoviti s povečanjem in izboljšanjem 
strukture investicijskih vlaganj ob racionalni in optimalni uporabi obstoječih 
proizvodnih zmogljivosti. 

— Uresničevanje socialne politike. 

Za izpolnjevanje akcijskega programa na področju socialne politike bo 
zaradi stabilizacije in omejitev splošne in skupne porabe potrebna večja 
odgovornost pri izpolnitvi posameznih nalog na tem področju. 

— Izpolnitev prednostnih nalog v razvoju izobraževanja. 

Močneje mora priti do izraza razvojni interes gospodarstva za širjenje 
mreže strokovnega izobraževanja in njegovega prilagajanja potrebam gospo- 
darskega razvoja. Povezanost interesov gospodarstva z uspešnim in racionalnim 
razvojem strokovnega šolstva se mora odraziti tudi v ustreznih naložbah 
gospodarstva na tem področju. 

Prav tako je potrebno bolj povezati interese znanstveno-raziskovalnega dela 
s potrebami gospodarstva in na tej osnovi zagotoviti dodatna sredstva za raz- 
širjenje te dejavnosti. 

3. Temeljne usmeritve razvoja bomo uresničili le s krepitvijo vloge ne- 
posrednih proizvajalcev in organizacij združenega dela in njihovim večjim 
vplivom v procesu reprodukcije ter pri razreševanju širših skupnih nalog in 
ciljev razvoja z družbenim dogovarjanjem in samoupravnim sporazumevanjem. 
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Ponovna uveljavitev načel družbene in gospodarske reforme mora temeljiti 
predvsem na ekonomskih ukrepih in sistemskih rešitvah dolgoročnega značaja 
ter na usklađenih pogojih gospodarjenja na enotnem trgu in mora organizacijam 
združenega dela zagotoviti stabilne in jasne pogoje poslovanja. 

Ob doslednejši stabilizaciji v letu 1973 bodo pogoji gospodarjenja bolj za- 
ostreni, kar utegne vplivati na stopnjo gospodarske rasti. Zaradi tega je potrebna 
večja aktivnost vseh subjektov gospodarjenja znotraj organizacij združenega 
dela, ki bodo zato, da dosežejo optimalno rast proizvodnje morali izkoristiti vse 
možne notranje rezerve in še posebej težiti k zmanjševanju vseh stroškov. 
Vsaka organizacija združenega dela mora izdelati podroben program za zmanj- 
ševanje stroškov in povečanje učinkovitosti. Skrb za varčevanje, za večjo 
proizvodnjo, delovno storilnost in za večjo akumulacijo mora biti glavna naloga 
vsega gospodarstva in vseh družbenih dejavnosti. 

4. Osnovni materialni okviri razvojne politike za leto 1973, s katerim naj 
bi zagotovili uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev in nalog, so naslednje 
okvirne stopnje rasti: 

1972 1973 
1971 1972 

Družbeni proizvod celotnega 
gospodarstva 
— realno 7,0 6,5 
— nominalno 24,0 18,0 
Industrijska proizvodnja 9,0 8,0 
Izvoz blaga in storitev 20,0 12,0 
Zaposlenost v družbenem 
sektorju 3,7 2,0 
Storilnost v družbenem 
sektorju 3,0 4,0 
Sklad osebnih dohodkov 23,0 14,0 
Realni osebni dohodek realno 
na zaposlenega 1,0 0,0 

5. Kljub odločnejši usmeritvi k stabilizaciji gospodarskih gibanj bodo v letu 
1973 rastle cene izdelkov in storitev na tistih področjih, kjer so izrazito neuskla- 
đene. Poleg tega bo, ob povečanem obsegu ekonomske menjave s tujino, na 
gibanje cen pri nas vplivala tudi rast cen v drugih državah, predvsem v Zahodni 
Evropi. Zato moramo v letu 1973 še vedno računati s sorazmerno visoko stopnjo 
rasti cen. Splošna raven cen bo predvidoma za okoli 11'% večja od povprečja 
v letu 1972, raven cen življenjskih potrebščin pa predvidoma za okoli 12fl/o<. 

6. Bistveni sestavni del politike ekonomskega razvoja v letu 1973 je za- 
držati relativno dinamiko gospodarske rasti ob bistveno zmanjšani inflacijski 
stopnji. Ob manjšem notranjem povpraševanju pa moramo z izvozom, krepi- 
tvijo založenosti trga in oblikovanja rezerv kakor tudi s kreditiranjem prodaje, 
zagotoviti čimboljšo izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti. Bistveno manjša 
rast osebnih dohodkov od rasti družbenega proizvoda in omejitve v skupni in 
splošni porabi naj bi zlasti v prvi polovici leta omogočila lažje in hitrejše 
prilagajanje gospodarstva pogojem, kakršne zahtevajo sprejeti: ukrepi za trajno 
ohranitev likvidnosti. Krepitev materialne osnove gospodarstva za enostavno 
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razširjeno reprodukcijo bo ustvarilo pogoje za predvideno povečanje zaposle- 
nosti, modernizacijo sredstev za proizvodnjo in uspešnejše gospodarjenje pa tudi 
za povečanje delovne storilnosti in s tem hitrejšo rast življenjskega standarda. 

III. SMERNICE IN PROGRAM URESNIČEVANJA 
ZASTAVLJENIH CILJEV 

1. Naloge, ki so pred celotno družbo kot tudi pred delovnimi skupnostmi v 
gospodarstvu in družbenimi dejavnostmi ter družbenopolitičnimi in samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi, zahtevajo odločna prizadevanja pa tudi odrekanja 
za njihovo uresničitev, kar nam bo v naslednjih letih omogočilo ugodnejše 
pogoje za nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj. 

Pri stabilizaciji se moramo opreti na lastne moči in notranje rezerve, ki 
so na vseh področjih. Iskati rešitve le v povečanju cen in pričakovanju državnih 
ukrepov je v nasprotju s stabilizacijskimi napori. Zato moramo vsi kar največ 
prispevati k naporom za večanje storilnosti in poslovnosti ter za doseganje 
začrtane stopnje stabilnosti v našem razvoju. 

Pri uresničevanju sprejete politike bo potrebno še zlasti skrbeti za do- 
sledno uveljavitev odgovornosti vseh nosilcev družbenih funkcij. 

Zagotoviti moramo spoštovanje zakonitosti s strani organizacij združenega 
dela, samoupravnih in družbenopolitičnih skupnosti ter posameznikov. 

2. Organizacije združenega dela se morajo čimprej organizirati tako, da 
bodo delavci v temeljnih organizacijah postali dejanski nosilci procesa celotne 
družbene reprodukcije. Organizacije združenega dela, njihova združenja, gospo- 
darska zbornica ter drugi morajo temu smotru brez odlašanja ustrezno spre- 
meniti in prilagoditi svojo notranjo organizacijo. 

Samoupravno organiziranje in integracijski procesi morajo zajeti vse orga- 
nizacije združenega dela v gospodarstvu. Le tako bo možen bolj smotern in 
hitrejši razvoj Slovenije. Za pospešitev teh procesov bo republika sprejela tudi 
določene stimulativne ukrepe. Procese povezovanja in oblikovanja samoupravnih 
razmerij med posameznimi gospodarskimi dejavnostmi, kot so elektrogospodar- 
stvo, banke, trgovina, zunanja trgovina, zavarovalstvo, stanovanjske delovne 
organizacije in še nekatera druga področja je treba pospešiti ter te dejavnosti 
hitreje prilagajati ustavnim amandmajem. 

Z vsemi sistemskimi spremembami in pri oblikovanju tekoče ekonomske 
politike moramo na vseh ravneh zagotoviti takšna delitvena razmerja celotnega 
dohodka in presežka dela, ki bodo povečevala delež združenega dela v delitvi 
in s tem krepila vpliv delavskega razreda na celoten družbenoekonomski razvoj. 

Z institucionalnimi rešitvami —- od samoupravnih dogovorov do ustreznih 
predpisov — kakor tudi s političnim delom, moramo uveljaviti vse tiste oblike 
delovanja samoupravnih interesnih skupnosti, ki pomenijo podružbljanje teh 
področij in enakopravno odgovornost vseh, ki sodelujejo v upravljanju samo- 
upravnih interesnih skupnosti, za njihovo politiko in financiranje. V okviru 
danih možnosti moramo že sedaj predvideti predloge takšnih rešitev, ki bodo 
omogočili uvajanja delegatskega sistema na teh področjih. 

Okrepiti je treba sodelovanje in soodgovornost republike za oblikovanje in 
izvajanje splošne jugoslovanske politike ter delo republiških organov usmeriti 
v trajno ustvarjalno sodelovanje pri določanju skupne politike z medrepubliškim 
dogovarjanjem in sporazumevanjem. Pri tem pa moramo zagotoviti širši vpliv 
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in odgovornost družbenih in gospodarskih dejavnikov ža oblikovanje republiških 
stališč. 

3. Temeljne organizacije združenega dela morajo dvigniti delovno storilnost 
z boljšim izkoriščanjem obstoječih proizvodnih zmogljivosti ter izboljšanjem 
kvalifikacijske strukture zaposlenih ter dati večji poudarek boljši in racional- 
nejši organizaciji poslovanja ter modernizaciji proizvodnje. 

V letu 1973 moramo pospešeno razreševati strukturne probleme gospo- 
darskega razvoja. Glede na predvidevanja družbenega plana razvoja SR 
Slovenije za obdobje 1971—1975 zaradi neustreznega položaja teh dejavnosti 
v primarni delitvi dohodka celotnega gospodarstva občutno zaostaja razvoj 
energetike in prometa, zlasti izgradnja elektroenergetskih objektov in moder- 
nizacija železniškega prometa. 

Na področju kmetijstva je treba največji poudarek dati povečevanju 
proizvodnje, kar bo med drugim prispevalo k zmanjševanju neskladij med 
ponudbo in povpraševanjem na domačem trgu ter ustvarilo materialno podlago 
za hitrejše uveljavljanje in razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
v kmetijstvu. To zahteva aktiviranje obstoječih proizvodnih zmogljivosti v 
družbenem sektorju ter širjenje kooperacije kot sistema skupnega načrtovanja 
proizvodnje in razvoja kmetijske dejavnosti. Hkrati je treba v proces splošne 
modernizacije kmetijstva in gozdarstva pospešeno vključevati zasebno kmetijsko 
in gozdno proizvodnjo. 

Pri vsem tem bo posebnega pomena dosledno izvajanje ustavnih dopolnil 
ter sprejetih in predvidenih predpisov s področja kmetijstva, ki urejajo samo- 
upravni položaj kmetov in delavcev, zaposlenih v družbeni proizvodnji. Prav 
tako je treba v letu 1973 nadaljevati z izgradnjo samoupravnega sporazumevanja 
in družbenega dogovarjanja primarne proizvodnje, predelave in trgovine, zlasti 
na področju živinoreje, sadjarstva in vinogradništva. 

4. Za usklajevanje notranje potrošnje z materialnimi možnostmi je treba 
v delitvi družbenega proizvoda uveljaviti naslednja načela: 

—• celotna poraba mora biti manjša od ustvarjenega družbenega proizvoda; 
— nominalni osebni dohodki morajo rasti počasneje od predvidenega 

nominalnega dohodka, realni osebni dohodki pa počasneje kot delovna storilnost; 
— skupni nominalni porast sredstev za osebno, splošno in skupno porabo 

mora biti manjši od nominalne rasti družbenega proizvoda; 
— prednost ima poravnava dospelih obveznosti, kritje morebitnih podra- 

žitev investicij in sanacija drugih vzrokov nestabilnosti; 
— gospodarstvu moramo zagotoviti povečan delež v delitvi družbenega 

proizvoda; 
— povečati moramo delež investicijskih vlaganj v strukturi končne porabe 

ter izboljšati strukturo vlaganj v skladu z zasnovo srednjeročnega načrta SRS 
in SFRJ. 

5. Delovne organizacije z blokiranim računom morajo izdelati in dosledno 
izvajati konkretni sanacijski program ukrepov za čimprejšnjo normalizacijo 
svojega poslovanja. Zlasti morajo pretehtati in konkretno opredeliti ukrepe za 
večjo racionalnost proizvodnje, možnosti notranjega posojila zaposlenih za 
povečanje obratnih sredstev ali za kritje izgub, ter možnosti za pritegnitev 
poslovnih partnferjev, upnikov in poslovnih bank ter sklada skupnih rezerv za 
sanacijo njihove likvidnosti. 

Na podlagi sprejetih predpisov morajo družbeni dejavniki, zlasti organi- 
zacije združenega dela v svojem poslovanju zagotoviti: stalno vzdrževanje polne 



556 Priloge 

lastne likvidnosti; realno vrednotenje zalog in terjatev; realnejšo amortizacijo 
poslovnih sredstev; dopolnjevanje trajnih virov obratnih sredstev, najmanj 
v obsegu povprečnih letnih zalog vseh vrst; sanacijo izgub in drugih vzrokov 
nelikvidnosti ter zagotavljanje dejanskega kritja investicijskih obveznosti. 

6. Nosilci investicijske politike morajo v prihodnjem letu z obsegom in 
strukturo investicij zagotoviti postopno odpravljanje strukturnih neskladij, tako 
v gospodarski infrastrukturi in v primarni proizvodnji, kot na področjih druž- 
benih dejavnosti ter polno kritje tekočih in novih investicijskih projektov. To 
je mogoče uresničiti s povečanjem dohodka in doslednim izpolnjevanjem pred- 
pisov, ki onemogočajo uporabo kratkoročnih kreditov za investicije v osnovna 
sredstva, preprečujejo financiranje novih investicij pred poravnavo tekočih 
obveznosti in dospelih anuitet, ter določajo okvire investicijske obveznosti 
družbenopolitičnih skupnosti. 

7. Razvojna politika za leto 1973 umirja rast zaposlenosti na okoli 2 %', kar 
pomeni 13 do 14 tisoč novih delovnih mest v družbenem in zasebnem sektorju. 
Takšna stopnja omogoča zaposlitev celotnega dotoka šolske mladine ter v 
omejenem obsegu tudi zaposlitev delavcev, ki se vračajo iz tujine oziroma 
delavcev iz ostalih področij Jugoslavije. Delavcem, ki zaradi zaposlitve spre- 
menijo kraj bivanja, bo treba zagotoviti osnovne življenjske pogoje. 

Uresničitev začrtanih družbeno-gospodarskih ciljev in za izpolnjevanje za- 
stavljenih smernic in nalog bo v letu 1973 možna le z uveljavitvijo strokovnosti, 
znanja in izkušenj zaposlenih kadrov, kakor tudi novih kadrov in nadaljnjim 
usmerjanjem štipendijske politike ter omogočanjem večjega in racionalnejšega 
vključevanja mladine, zlasti delavske in kmečke, v srednje in visoko izobra- 
ževanje. 

8. V samoupravne sporazume o delitvi dohodka in osebnih dohodkov bo 
potrebno vgraditi določila, s katerimi bo zagotovljena uresničitev ciljev tega 
dokumenta, da bodo sredstva za osebno in skupno porabo v TOZD rasla po- 
časneje od dohodka za delitev. Sistem samoupravnega sporazumevanja in 
družbenega dogovarjanja o delitvi dohodka in osebnih dohodkov bomo dopolnili 
na podlagi ustavnih amandmajev in dosedanjih izkušenj s spremembo zakona 
o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za 
usmerjanje delitve dohodka, in osebnih dohodkov. 

Kalkulativnih osebnih dohodkov po dosedanjih družbenih dogovorih ne 
bomo valorizirali v začetku leta 1973. Na podlagi sprememb omenjenega zakona 
bodo v skladu z določbami noveliranega zakona spremenjeni družbeni dogovori. 
S posebnim zakonom, kot stalnim sistemskim ukrepom za uresničevanje eko- 
nomske politike, bo zagotovljeno gibanje bruto osebnih dohodkov v skladu z 
rastjo dohodka tako, da bo vsaka organizacija združenega dela dohodek delila 
v skladu s tem predpisom, katerega glavni namen je, zagotoviti takšno gibanje 
delitve dohodka, ki bo v skladu z dogovorjenimi načeli in merili o družbeno 
priznani vrednosti vloženega dela. 

9. Za uresničevanje razvojnih ciljev na osnovi vzajemnosti in solidarnosti 
je treba na področju družbenih dejavnosti uveljaviti neposredno družbeno 
dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje med občani in delavci na teh 
področjih in s tem zagotoviti potrebna sredstva za prioritetne naloge. V okviru 
takega neposrednega dogovarjanja in sporazumevanja je potrebno nadaljevati 
z izpolnjevanjem doslej sprejetih programskih nalog na področju zdravstvenega 
varstva občanov in akcijskega programa za zmanjšanje socialnih razlik. 
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Postopno moramo zagotoviti potrebne pogoje za uresničevanje enakih 
pravic delavcev in kmetov iz zdravstvenega varstva in za uveljavljanje enotnega 
zdravstvenega varstva (sanacija bolnišnične in osnovne zdravstvene službe), ker 
naj bi skupnosti uresničile v tem prehodnem letu predvsem s prispevkom 
zavarovancev pri financiranju zdravstvene dejavnosti po načelu vzajemnosti 
in solidarnosti; urediti odnose med proizvajalci zdravil in zdravstveno dejav- 
nostjo, zlasti pri uvozu in določanje cen zdravilom; podrobno preučiti socialne, 
medicinske in finančne učinke neposredne udeležbe pri plačilu nekaterih zdrav- 
stvenih storitev ter predlagati socialno diferencirano soudeležbo. Izdelati je 
treba srednjeročni program zdravstvenega varstva in z družbenimi dogovori 
ter samoupravnimi sporazumi zagotoviti pogoje za izvajanje obveznih oblik 
zdravstvenega varstva, s posebnim poudarkom na krepitvi preventivnega 
zdravstvenega in zobozdravstvenega varstva v skladu s stališči skupščine SR 
Slovenije. 

Skupnosti zdravstvenega zavarovanja naj v prihodnjem letu težijo k po- 
stopnemu izenačevanju pravic med regijami. Proučiti moramo sistem obračuna- 
vanja zdravstvenih storitev ter izvajanja nadzorstva nad zdravstvenim varstvom. 

Prejemki zavarovancev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
naj bi naraščali nekoliko bolj kot osebni dohodki zaposlenih. 

Realno vrednost pokojnin bomo ohranili z njihovim usklajevanjem v skladu 
s sprejetimi načeli. Potrebno je pripraviti analize za usklajevanje pokojnin, 
odmerjenih v različnih obdobjih. Treba je izpeljati novi sistem financiranja 
pokojninsko-invalidskega zavarovanja, uvesti prispevek iz minulega dela in 
s tem doseči skladnejšo obremenitev gospodarstva ter skleniti potrebne druž- 
bene dogovore. Federacija in republika bosta zagotovili potrebna sredstva za 
del pokojnin udeležencem NOB. 

Posebno skrb je treba posvetiti uresničevanju ustavnih amandmajev pri 
organizaciji samoupravljanja v skupnosti starostnega zavarovanja kmetov. 

— Za uresničevanje politike na področju socialnega varstva bo v letu 1973 
potrebno sprejeti zakon o samoupravnih interesnih skupnostih in o samouprav- 
nem urejanju celotnega področja socialnega varstva; ustrezno organizirati 
kadrovsko in materialno okrepiti socialne službe; razširiti in dopolniti druž- 
beni dogovor o izhodiščih za politiko in financiranje družbenih pomoči; orga- 
nizirati in usmeriti socialne službe k hitrejšemu reševanju novih socialnih 
vprašanj, ki nastajajo zaradi migracije prebivalstva s podeželja v industrijska 
središča in dotoka delavcev, iz drugih republik ter socialnih vprašanj družin 
zdomcev. 

— Na področju varstva vojaških vojnih invalidov in borcev NOV bo 
potrebno sprejeti medobčinske dogovore za varstvo kmetov borcev. Republiška 
dopolnilna sredstva k sredstvom občin je ustrezno valorizirati v skladu z 
možnostmi; sprejeti je dokončne odločitve o vsebini in obsegu pravic preko- 
morskih borcev v skladu s pravicami ostalih kategorij borcev NOV. SR Slovenija 
bo za ureditev varstva vojaških vojnih invalidov in borcev NOV v okviru svoje 
pristojnosti sprejela ukrepe za uresničitev varstva teh kategorij. 

— Odločilen prispevek k odpravljanju vzrokov socialnega razlikovanja 
bodo stabilizacija, zmanjševanje inflacije in nelikvidnosti ter učinkovito delo- 
vanje davčnih služb na podlagi navedene zakonodaje, zemljiška in stanovanjska 
zakonodaja, odpravljanje nesorazmerij v primarni delitvi, izpopolnitev sistema 
usmerjanja delitve dohodka in osebnih dohodkov ter predpisi o osebnem delu. 
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10. Na področju stanovanjskega gospodarstva je treba pospešeno nadalje- 
vati s procesom podružbljanja politike in izvajanjem načel gospodarske reforme. 
Zato bodo ustanovljene samoupravne stanovanjske skupnosti, ki bodo v samo- 
upravni krog zajele tudi tiste dele stanovanjskega gospodarstva, kjer samo- 
uprava doslej ni bila razvita. Prizadevanja za hitrejše večanje obsega stano- 
vanjske gradnje je treba usmeriti tako, da bodo na prvem mestu gradnja 
stanovanj za delavce in druge oblike zmanjševanja doslej neupravičeno velikih 
socialnih razlik na tem področju. 

Zato moramo podpreti usmerjeno gradnjo, racionalizacijo gradnje in moder- 
nizacijo industrije gradbenega materiala ter opreme. Na področju stanovanj- 
skega in komunalnega gospodarstva je treba okrepiti samoupravljanje, samo- 
upravno povezovanje, poslovno združevanje in integracijo temeljnih organizacij 
združenega dela, kar bo vse prispevalo k povečevanju stanovanjskega in komu- 
nalnega standarda občanov, racionalnejšemu gospodarjenju ter sodobnejši or- 
ganizaciji dela in poslovanja. Z ustanavljanjem samoupravnih stanovanjskih 
skupnosti bo povečan in razširjen vpliv neposrednih interesentov, delavcev in 
občanov pri usmerjanju graditve in pri gospodarnejšem upravljanju s stano- 
vanjskim skladom. 

11. Zagotavljati je treba marksistično idejnost pouka v izvajanju učno- 
vzgojnih programov ter načrtno stalno idejno izobraževati u&k>vzgojni kader. 
S sistemskimi ukrepi moramo odpraviti vertikalno zaprtost šolskega sistema, 
dopolniti mrežo srednjih šol in izboljšati delo službe poklicnega usmerjanja. 

Z družbenim dogovorom je treba zagotoviti obnovo in povečanje zmoglji- 
vosti za 3350 sedežev v srednjih šolah ter za 1000 ležišč v domovih, pri čemer 
imajo prednost šole in oddelki za vzgojo učnega kadra. Na vseh stopnjah je 
treba zmanjšati osip z izboljšanjem kadrovske strukture učiteljev, posodoblje- 
njem učnih programov in večjim vključevanjem otrok v dopolnilni pouk. Z 
družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi je treba omogočiti pospešeno- 
vključevanje predšolskih otrok v vzgojno-varstvene zavode in v malo šolo, kot 
obvezno obliko izobraževanja za vse otroke. 

V okviru republiškega sekretariata za delo je treba organizirati strokovno 
službo za stalno in celovito načrtovanje potreb in izobraževanja strokovnih 
kadrov, za spremljanje nomenklature poklicev in proučevanje sistemizacije 
delovnih mest. Ustanoviti moramo republiški koordinacijski organ za kadrovsko 
politiko, družbeno verifikacijo nomenklature poklicev, pregled sedanje klasifi- 
kacije poklicev in sistemizacije delovnih mest, ter ustrezno prilagoditev sistema 
rednega in dopolnilnega izobraževanja. 

Sprejeti je treba družbene dogovore o kadrovski politiki za področje občin, 
regij in republike; dogovore med nosilci izobraževanja in uporabniki kadrov 
ter hitreje ustanavljati posebne izobraževalne skupnosti za srednješolsko in 
visokošolsko izobraževanje. 

V okviru kadrovske politike naj organizacije združenega dela v letu 1973 
zagotovijo pospešeno izobraževanje zaposlenih delavcev ter v izobraževanje ob 
delu vključijo: v poklicne šole vsaj 15 000 zaposlenih delavcev, v srednje 
tehnične in podobne strokovne šole pa 5000 delavcev (vključno z delovodskimi 
šolami), v višje in visoke strokovne šole pa 1000 delavcev. Izdelati je treba 
sistem stalnega izobraževanja v okviru visokega in srednjega šolstva, delavskih 
univerz in drugih izobraževalnih centrov in omogočiti delavcem z daljšo delovno 
dobo in nedokončano osemletko njihovo poklicno došolanje. 
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Raziskovalno skupnost Slovenije je treba preosnovati v samoupravno inte- 
resno skupnost raziskovalcev in uporabnikov raziskovalnega dela ter prek nje 
na načelih marksizma in znanstvenega socializma usmerjati nadaljnji razvoj 
znanosti in njenega neposrednega povezovanja s proizvodnjo in družbeno 
prakso; izdelati je treba javno evidenco raziskovalne opreme in na tej podlagi 
sistem njene racionalne uporabe in dopolnjevanja, pri čemer naj bi bila dostopna 
vsem zainteresiranim porabnikom; izgrajevati racionalen in učinkovit sistem 
informacijskih centrov. 

Ustrezno je treba dopolniti sistem podiplomskega študija ter nadaljevati 
s specializacijo kadrov doma in v tujini; spremeniti patentno, davčno in drugo 
zakonodajo tako, da bo bolj kot doslej spodbujala racionalizatorstvo, izumi- 
teljstvo, novatorstvo ter uvajanje raziskovalnih dosežkov v proizvodno dejavnost 
ter povečala odgovornost za prenašanje dosežkov raziskovalnega dela v prakso. 

12. Sprejeti je treba srednjeročni program kulturnih dejavnosti, ki naj 
zagotovi večjo kakovost pri razvijanju vseh kulturnih dejavnosti, zlasti pri 
množičnih občilih, ga načrtno uresničevati z družbenimi dogovori med kultur- 
nimi in drugimi zainteresiranimi družbenimi dejavniki ter spodbujati umet- 
niško ustvarjalnost, povečati podporo varovanju nacionalne kulturne dediščine; 
izdelati program sistematične kulturne vzgoje mladine in omogočiti dostopnost 
mladinskega tiska vsem otrokom; uveljavljeni bodo sistemski ukrepi za ureditev 
položaja informacijskega in mladinskega tiska. 

V okviru programov kulturnih skupnosti bo treba krepiti kulturno delo z 
zamejskimi Slovenci, z začasno zaposlenimi v tujini ter kulturne stike z drugimi 
jugoslovanskimi narodi in tujino. Z ureditvijo aktivnega zdravstvenega varstva 
športnikov in športno medicinske službe; oblikovanjem programa in predloga 
izgradnje telesnokulturnega centra Slovenije za šolanje strokovnih kadrov in 
pripravo športnikov; ureditvijo statusa športnikov in strokovnih kadrov v 
tekmovalnem in vrhunskem športu. Poiskati moramo stabilnejše vire za so- 
financiranje visokogorskih planinskih postojank in poti. V okviru šolske telesne 
vzgoje je treba dati poudarek uveljavitvi novih učnih načrtov in metod za 
ustreznejše razvijanje sposobnosti ter utrditvi vloge šolskih športnih društev 
v vzgojnoizobraževalnem sistemu. 

13. Za povečanje učinkovitosti državnih organov bo v letu 1973 potrebno 
kadrovsko izpopolniti upravne organe, zlasti inšpekcijske službe ter pravosodne 
organe posebno pozornost pa posvetiti ne le strokovnim, ampak tudi moralno- 
političnim kvalitetam teh kadrov, poskrbeti za boljše strokovno in idejno- 
politično izpopolnjevanje delavcev in uvajanje sodobnih delovnih metod ter 
sprejeti ukrepe za izboljšanje materialnega stanja uprave in pravosodja, 
vključujoč pri tem reševanje stanovanjskih vprašanj; izboljšati sodelovanje 
republiških organov z občinskimi in zveznimi upravnimi organi ter upravnimi 
organi drugih republik in pokrajin. 

Se posebej je treba zagotoviti pogoje za kadrovsko, strokovno in tehnično 
usposabljanje organov državne in javne varnosti za opravljanje njihovih nalog, 
upoštevajoč varnostne zahteve ter določila novega zakona o notranjih zadevah. 
V ta namen moramo povečati dopolnilna sredstva za modernizacijo tehnične 
opreme in izobraževanje ter valorizirati že sprejete odloke o zagotavljanju po- 
sebnih namenskih sredstev. 

14. SR Slovenija bo v letu 1973 nadaljevala s pospeševanjem razvoja manj 
razvitih območij v skladu s srednjeročnim družbenim načrtom. Za spodbujanje 
gospodarskih vlaganj in poslovnega sodelovanja med delovnimi organizacijami 
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bo namenila 30 milijonov dinarjev, predvsem za beneficiranje obrestne mere 
bančnih kreditov za gospodarske naložbe, razen tega pa tudi za sofinanciranje 
izdelave investicijskih in razvojnih programov ter projektov, pomembnih za 
gospodarski in socialni razvoj manj razvitih območij. 

Pri postopnem ustvarjanju boljših razvojnih pogojev bodo imela pomembno 
vlogo sredstva samoupravnih interesnih skupnosti, ki bodo na podlagi specifičnih 
meril in v skladu s svojimi srednjeročnimi in letnimi načrti nadaljevale z 
vlaganji na manj razvitih območjih, pri čemer bodo poleg enajstih manj razvitih 
občin upoštevale tudi širši teritorialni obseg manj razvitih območij. 

IV. GLOBALNA RAZMERJA V DELITVI DOHODKA V GOSPODARSTVU 
IN OKVIRI ZA SPLOŠNO IN SKUPNO PORABO 

1. Realnejše vrednotenje zalog in terjatev v poslovnem uspehu za leto 
1972, ukrepi za odpravljanje nelikvidnosti (zlasti sanacijski postopki zaradi 
izgub in nelikvidnosti ter dopolnitev trajnih obratnih sredstev gospodarstva), 
organizacije združenega dela bodo v letu 1972 in 1973 vplivale na znižanje 
razpoložljivega dohodka organizacij združenega dela. Po zaključnem računu za 
leto 1972 bo predvidoma zmanjšan za okoli 1270 milijonov dinarjev. Z uspešnim 
uveljavljanjem principa likvidnosti pa je možno v teku leta 1973 doseči bistveno 
manjše znižanje poslovnega uspeha zaradi realnejšega vrednotenja zalog in 
terjatev. 

2. Delitev razpoložljivega celotnega dohodka na del, s katerim razpolagajo 
organizacije združenega dela in na del, ki ga po družbenih dogovorih in samo- 
upravnih sporazumih ter zakonih izločajo za splošne družbene potrebe, mora 
zagotoviti bistveno nižjo rast družbenih obveznosti gospodarstva od rasti celot- 
nega bruto dohodka. S počasnejšo rastjo družbenih dajatev in s tem izboljšanim 
razmerjem v delitvi v korist dohodka organizacij združenega dela, z večjo 
storilnostjo, omejitvijo rasti osebnih dohodkov na stopnjo, ki bo za okoli 4 
poene počasnejša od naraščanja celotnega dohodka organizacij združenega dela, 
bo zagotovljena bistveno hitrejša rast skladov v gospodarstvu tako, da bi 
celotna povečana akumulacija zaradi vseh naštetih ukrepov bila v letu 1973 
za okoli 37 % večja od tiste v letu 1972. Takšen porast bi nominalno pomenil 
za okoli 3270 milijonov dinarjev večja sredstva za poslovni sklad in amortizacijo 
organizacij združenega dela. 

Takšna načela v delitvi bodo predvidoma omogočila naslednje stopnje rasti: 

1972 
1971 

1973 
1972 

— celotni dohodek 
— razpoložljivi dohodek 
— splošne družbene 

24 
19 

18 
21 

obveznosti 
— skladi OD (neto) 
— amortizacija in poslovni 

21 
23 

10 
14 

sklad 8 37 
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3. Tako strukturo delitve bomo zagotovili: 
a) z zakonom o davkih iz dohodka TOZD in z določitvijo takšne stopnje 

enotnega republiškega davka, ki bo ob upoštevanju konkretne opredelitve 
davčne osnove in davčnih olajšav ter v tej bilanci predvidene ocene razpoložlji- 
vega celotnega dohodka omogočal največ 10°/o nominalni porast obveznosti 
gospodarstva za proračune družbenopolitičnih skupnosti; 

b) dokler v SR Sloveniji ne bomo uveljavili novega sistema financiranja 
samoupravnih interesnih skupnosti, bo tudi za leto 1973 sprejet zakon o naj- 
višjem znesku izvirnih dohodkov, ki ga smejo posamezne samoupravne interesne 
skupnosti uporabiti za kritje potreb v letu 1973. 

Obseg izvirnih dohodkov in posredno tudi porabe bo torej določen z zne- 
skom, zato bodo morebitni višji izvirni dohodki samoupravnih interesnih skup- 
nosti sproti in brez izjeme po določilih republiškega zakona izločeni na poseben 
račun pri SDK. Tako izločena sredstva ne bodo uporabljena v letu 1973. O nji- 
hovem namenu bo posebej odločila skupščina SR Slovenije. Omejitev ne velja 
za morebitna druga sredstva, iz lastne dejavnosti, za samoprispevke in druge 
dogovorjene dohodke na osnovi neposrednih odločitev občanov, oziroma delovnih 
ljudi, da del svojih prejemkov dajo za te namene. 

4. V letu 1973 bodo potrebni največji napori za odpravljanje glavnih vzro- 
kov nestabilnosti, zaradi česar moramo odločneje omejiti obseg prelivanja 
dohodka v porabo na vseh področjih. Zagotoviti pa moramo izpolnjevanje vseh 
najpomembnejših nalog za nadaljnji družbenoekonomski in socialno politični 
razvoj. To pomeni, da moramo zagotoviti sredstva za invalidnine in pokojnine 
na ravni v decembru 1972 opravljene valorizacije. Uskladitev starih pokojnin 
pa bo možna v obsegu razpoložljivih rezerv sklada invalidsko-pokojninskega 
zavarovanja. V zdravstvenem zavarovanju moramo zagotoviti sredstva za kritje 
finančnih posledic združitve zavarovanja delavcev in kmetov. V otroškem 
varstvu pa je ob nespremenjenih cenzusih in višini otroških dodatkov treba 
v letu 1973 zagotoviti kritje povečanih potreb, ki so posledica sprememb v letu 
1972. V izobraževanju moramo pokriti potrebe za povečan obseg dejavnosti 
v šolskem letu 1972/73. Republiški raziskovalni skupnosti je treba zagotoviti 
sredstva v okviru zakona o sredstvih te skupnosti. 

Zagotoviti je treba pokritje vseh dospelih obveznosti posebnega računa SR 
Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospo- 
darskih dejavnosti, ki so v letu 1972 ostale nepokrite zaradi novih obveznosti, 
ki izvirajo iz likvidacije izvenproračunske bilance federacije oziroma iz ne- 
izpolnjenih obveznosti po republiških predpisih. 

5. Pomemben vpliv na oblikovanje sredstev skupne in splošne porabe bo 
imelo prilagajanje prispevne in davčne politike stopnji družbenoekonomskega 
razvoja oziroma sprejetim1 ustavnim amandmajem. Glede na to moramo po- 
udariti,' da je za politiko prispevkov in davkov v SR Sloveniji v letu 1972 
značilna bistveno večja obremenitev prebivalstva v primerjavi z letom 1971. 
Ta usmeritev se bo s predlaganimi spremembami zakona o davkih in prispevkih 
občanov nadaljevala z namenom odpravljanja in preprečevanja naraščanja 
socialnih razlik kot bistvenega sestavnega dela davčne politike. Z uvedbo davka 
iz dohodka TOZD se bo spremenil sedanji stroškovni značaj obremenjevanja 
gospodarstva, kar bo odločilno vplivalo na dejansko odvisnost splošne in skupne 
porabe od uspehov gospodarjenja. 
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V davčni politiki bomo v letu 1973 morali uresničiti: 
— čim doslednejšo uveljavitev ustavnega načela, da tisti, ki dosega večji 

dohodek, tudi sorazmerno več prispeva k pokrivanju splošnih družbenih potreb; 
— da bo davčna politika postala aktivnejši dejavnik v obvladovanju gospo- 

darskih tokov neupravičenega socialnega razlikovanja. 
Na teh izhodiščih temeljijo predlogi za obdavčitev dohodkov TOZD, obdav- 

čitev občanov in prometa proizvodov in storitev. Predlagani ukrepi naj bi 
zagotovili predvsem ustreznejšo porazdelitev obveznosti gospodarstva glede na 
poslovno uspešnost. Občani bodo v večji meri prispevali k pokrivanju splošnih 
družbenih potreb na podlagi neposrednih in posrednih davkov. Z dogovorom 
in večjim medsebojnim sodelovanjem občin moramo čimbolj uskladiti davčno 
politiko občin v okviru posameznih območij in republike. 

Treba je zagotoviti dosledno in učinkovito izvajanje sprejete davčne politike. 
Pomanjkljivo izvajanje davčne politike poraja škodljive politične posledice in 
povzroča pomemben izpad sredstev za kritje splošnih družbenih potreb, zato 
moramo v letu 1973 resnično zagotoviti njeno dosledno in učinkovito izvajanje. 
V ta namen je potrebno tako v republiki kot občinah takoj ustrezno družbeno 
ovrednotiti davčno službo, izboljšati njen materialni položaj, jo kadrovsko 
okrepiti, ustrezneje organizirati in posodobiti njeno poslovanje. 

6. Predvideni ukrepi za razbremenitev družbenih obveznosti gospodarstva 
bodo kljub aktivnejšemu izvajanju davčne politike povzročili, da bodo globalna 
razmerja med izvirnimi dohodki in obveznostmi nosilcev splošne in skupne 
porabe ostala neizravnana. 

Primanjkljaj in morebitne nepredvidene nove obveznosti bomo v letu 1973 
morali pokriti z obveznimi posojili, z odlaganjem obveznosti, ki jih je mogoče 
odložiti, ter obveznosti naložbe v okviru prelivanj in izravnav v gospodarstvu, 
pa tudi s premostitvenimi zadolžitvami v okviru kreditnega potenciala izven 
primarne emisije, katere namene določa SR Slovenija. 

7. Vsa izvirna sredstva za splošno in skupno porabo v letu 1973 bodo 
dosegla globalno le okoli 12,5'°/# povečanje v primerjavi z letom 1972, ker bodo 
naštete nujne potrebe presegle to povečanje, bodo zelo omejene možnosti za iz- 
boljšanje materialnega položaja vseh družbenih dejavnosti. Prizadevanja za ra- 
cionalno poslovanje in produktivno delo morajo biti osrednja naloga tudi v teh 
dejavnostih in za nadaljnje uveljavljanje načela nagrajevanja po delu v sedanjih 
okvirih. Razširitev pravic in dejavnosti pa je treba v materialnem pogledu za- 
snovati na samoupravnih sporazumih. 

V. OSTALE NALOGE REPUBLIKE IN OBClN 

1. Ekonomska politika Slovenije se oblikuje skladno z dogovorjeno eko- 
nomsko politiko Jugoslavije. Pri sprejemanju srednjeročnega načrta razvoja 
Jugoslavije, kot tudi pri oblikovanju ekonomske politike za leto 1973, so bili 
sprejeti nekateri dogovori o skupnih nalogah. Republika se bo morala dogovoriti 
o skupnih stališčih tudi na tistih področjih, ki so po ustavnih amandmajih 
v njeni pristojnosti, vendar jih je zaradi njihove vsebine mogoče uspešno rešiti 
le s skupnim dogovorom, pri čemer so pomembna zlasti naslednja vprašanja: 
medrepubliški dogovor o usklajevanju politike delitve dohodka in osebnih 
dohodkov; skupna določitev temeljnih pogojev za osebno delo s sredstvi v lasti 
občanov; skladno izvajanje skupno sprejete razvojne politike, ki jo določa 
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srednjeročni načrt razvoja Jugoslavije, razvoj pomembnejših gospodarskih pa- 
nog (električna energija, železniški transport, kmetijstvo itd.). 

Poleg tega mora republika aktivno in ustvarjalno sodelovati pri oblikovanju 
in izvajanju splošne jugoslovanske politike ter tako prispevati k hitrejšemu in 
stabilnejšemu razvoju Jugoslavije kot celote.. 

2. SR Slovenija se bo pri iskanju skupnih rešitev na zvezni ravni zavzemala: 
— na področju cen za odločnejše in celovitejše uveljavljanje sprejetega 

sistema in politike cen; sprejem medrepubliških dogovorov, ki naj podrobneje 
opredelijo režim in merila za oblikovanje cen posameznih skupin pomembnejših 
izdelkov in storitev, ki so v pristojnosti družbenopolitičnih skupnosti; postopno 
omejevanje administrativnih ukrepov na področju oblikovanja cen in nadaljnjo 
liberalizacijo cen; povečano odgovornost vseh družbenih in gospodarskih de- 
javnikov pri izvajanju dogovorjene politike cen; 

— na področju ekonomskih odnosov s tujino za ukrepe ekonomske politike, 
zlasti na področju kreditno-monetarne politike in davčnega sistema, ki bodo 
zagotovili stabilnost dinarja ter zagotavljali realnost paritete dinarja in prožno 
prilagajanje njegovega tečaja; nadaljnjo liberalizacijo ekonomskih stikov s 
tujino; nadaljnje sprostitve blagovne menjave s tujino; hitrejšo odpravo bla- 
go vno-plačilnih omejitev in večji vpliv mednarodne konkurence na domačo 
proizvodnjo, odpravljanje blagovno-denarnih neravnovesij na notranjem trgu 
z ustrezno uvozno politiko; nadaljnji razvoj zunanjetrgovinskega in deviznega 
sistema, kjer bi morali v letu 1973 hitreje odpraviti različne kategorije dose- 
danjega sistema in iz deviznega in uvozno-izvoznega režima izločiti vse inštitute 
distributivnega ali prehodnega značaja; približno izravnano plačilno bilanco, 
v trgovinski bilanci pa za skladnejšo regionalno razporeditev; povečanje izvoza 
na zahod in uvoza z vzhoda ter izravnavo in povečanje menjave z deželami 
v razvoju; krepitev sodelovanja z deželami v razvoju z zagotovitvijo dodatnih 
kreditnih olajšav; hitrejši tehnični in tehnološki razvoj proizvodnih zmogljivosti, 
kjer bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva s krediti in vlaganji tujih part- 
nerjev; 

— na področju kreditno-monetarne politike za: postopno zmanjševanje 
obsega in namenov kreditnih posegov 'NB Jugoslavije ter prenos odgovornosti 
za izvajanje dogovorjene kreditno-monetarne politike na republiške NB; po- 
stopno zmanjševanje nemonetarnih depozitov pri NB Jugoslavije; usklađeno 
rast denarne mase z gibanjem družbenega proizvoda; dosledno izpolnjevanje 
vseh dospelih obveznosti, zlasti obveznosti poslovnih bank in družbenopolitičnih 
skupnosti ter preprečevanje vseh oblik deficitnega financiranja; racionalen 
obseg najemanja tujih kreditov in stanja deviznih ter materialnih rezerv na 
ravni federacije; ugotovitev realnih možnosti spreminjanja kratkoročnih kre- 
ditov iz primarne emisije v dolgoročne kredite. 

3. Republiško zakonodajo je treba z usklajevanjem obstoječih zakonov in 
oblikovanjem nove zakonodaje vsebinsko čimprej prilagoditi sprejetim ustavnim 
amandmajem. Pri tem mora biti zakonodajna dejavnost usmerjena predvsem na 
pospešeno ureditev tistih ključnih vprašanj, ki so pomembna za uveljavitev 
novih sistemskih rešitev v družbenoekonomskih in družbenopolitičnih razmerjih 
ter v tem okviru za nov položaj delovnega človeka in občana v sistemu družbene 
reprodukcije. 

Prednostne naloge pri oblikovanju zakonodaje in roki za njeno izvedbo ter 
za celotno uskladitev republiške zakonodaje z ustavnimi amandmaji bodo 
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določeni v novem, izpopolnjenem programu zakonodajne dejavnosti, ki ga bo 
pripravil izvršni svet skupščine SR Slovenije. 

4. Usmerjanje tekočega gospodarskega razvoja zahteva še dodatno aktivnost 
republike na posameznih področjih. Vpliv na večjo izvozno usmeritev proiz- 
vodnje s selektivnim usmerjanjem emisijskih sredstev za reeskont kreditov za 
izvoz blaga in storitev ter kreditov za pripravo blaga za izvoz; pristop k druž- 
benemu dogovoru o ustanovitvi sklada združenega gospodarstva za kreditiranje 
izvoza opreme in ladij za intenzivnejše vključevanje slovenskih proizvajalcev 
opreme v izvoz; pospešeno vlaganje v kmetijsko proizvodnjo na temelju že 
doslej sprejetih ukrepov in sistemskih rešitev; širjenje gospodarskega pove- 
zovanja z deželami v razvoju. 

5. Sredstva primarne emisije, katerih namene določa NB Slovenije, bodo 
usmerjena v skladu s skupno dogovorjenimi družbenoekonomskimi načeli kre- 
ditno-monetarne politike v Jugoslaviji. 

Sredstva, s katerimi upravlja Slovenija, bodo prvenstveno uporabljena za 
dodatne reeskontne kredite poslovnim bankam za izvoz blaga in storitev tako, 
da bo izvozno gospodarstvo stimulirano za čim hitrejši vnos deviz in za izvoz 
blaga višje stopnje predelave; za reeskont kreditov za republiške tržne rezerve 
žit, mesa in živinske krme; za reeskont kreditov za proizvodnjo govejega mesa, 
proizvodnjo in zaloge koruze ter za proizvodnjo in predelavo grozdja in sadja. 

Sredstva iz hranilnih vlog poštne hranilnice pa bodo uporabljena predvsem 
za kreditiranje modernizacije PTT omrežja, za kreditiranje trajnih obratnih 
sredstev organizacij združenega dela in za trajna obratna sredstva republiških 
tržnih rezerv. 

Dinarska protivrednost tujih posojil NBJ, kolikor bo prenesena na repu- 
bliške NB, bo uporabljena za kreditiranje trajnih obratnih sredstev organizacij 
združenega dela. 

Sredstva hranilnih vlog poštne hranilnice in dinarske protivrednosti tujih 
kreditov bo NB Slovenije razdelila na poslovne banke na podlagi njihovega 
medsebojnega sporazuma ter v pogodbah s poslovnimi bankami zagotovila 
namensko uporabo teh sredstev za trajna obratna sredstva. 

Za zmanjšanje dosedanje prevelike odvisnosti gospodarstva od kratkoročnih 
kreditov poslovnih bank bodo NB Slovenije in poslovne banke proučile možnosti 
za delno konverzijo kratkoročnih kreditov poslovnih bank v kredite za trajna 
obratna sredstva v okviru kreditnega potenciala poslovnih bank. 

6. Naloge ekonomske politike in ukrepov SR Slovenije za leto 1973, ki jih 
določajo te smernice, bodo v okviru svojih pristojnosti izpolnile tudi občine, pri 
čemer bodo upoštevale izhodišča ekonomske politike in načela financiranja 
splošnih in skupnih potreb, ki so v skladu z napori za stabilizacijo. Te morajo 
s svojim aktivnim sodelovanjem prispevati k njihovi uresničitvi s sprejemanjem 
in izvajanjem nalog in ukrepov, ki so v njihovi pristojnosti, upoštevajoč svoje 
specifične probleme razvoja, kot tudi že sprejete obveznosti. Pri tem se morajo 
občine aktivneje zavzemati za medobčinsko sodelovanje in reševanje skupnih 
nalog širšega območja. Razen tega se bodo posamezni samoupravni nosilci 
razvoja na območju občine, kot so gospodarske in druge delovne organizacije 
ter samoupravne interesne skupnosti, neposredno dogovorili med seboj in z 
občani, kako bodo oblikovali in izpolnjevali naloge, ki so pomembne za razvoj 
njihovega območja. Občine bodo dale poseben poudarek tistim nalogam, ki so 
ključnega pomena za razvoj v letu 1973 delegati zbrani na zasedanju delegatov 
občin so sprejeli v svojem priporočilu, ki je sestavni del tega dokumenta 
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izhodišča za navedene naloge, ki naj bi jih izvajale občine ob upoštevanju svojih 
razvojnih specifičnosti. 

Vsi nosilci družbene in gospodarske aktivnosti, na vseh ravneh in v vseh 
družbenih strukturah; so dolžni, da v okviru svojih ustavnih in zakonskih 
pooblastil sprejmejo akcijske programe in aktivno uresničujejo skupno do- 
govorjene temeljne cilje in naloge, ki jih določajo te smernice. 

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBClN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Idrija 
in Piran, ter delegat mesta Ljubljane so na svojem 29. zasedanju dne 25. 12. 
1972 obravnavali predlog smernic družbenoekonomske politike in razvoja SR 
Slovenije ter neposrednih nalog v letu 1973. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Gornja Radgona, Maribor, Trebnje 
ter mesta Ljubljane. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni 
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov 
občin v skupščini SR Slovenije pošilja skupina delegatov, izvoljena na zasedanju, 
ta stališča republiškemu zboru in enotnemu zboru delovnih skupnosti skupščine 
SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot 
pristojna zbora obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče. 

I. 

Vsi na zasedanju prisotni delegati so z glasovanjem sprejeli naslednji 
predlog za dopolnitev predloga zakona (amandma): 

V 11. točki III. poglavja na koncu prvega odstavka na 19. strani se za 
sedanjim besedilom pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: »vendar 
tako, da se v odločanje pritegnejo vsi dejavniki, katerih interes za vzgojno- 
izobraževalno delo na srednji in visoki stopnji je opredeljen.« 

V obrazložitvi tega predloga je bilo v razpravi poudarjeno, da je treba na 
tem področju poiskati in hitreje razviti samoupravne oblike medsebojnega 
povezovanja interesov, da bo tako ustvarjena možnost vplivanja baze, zlasti pa 
temeljnih organizacij združenega dela v gospodarstvu na sistem izobraževanja. 
Taka zahteva je tudi v skladu z usmeritvijo ustavnih amandmajev. 

II. 

Vsi prisotni delegati na zasedanju so z glasovanjem sprejeli naslednja 
mnenja in stališča: 

1. Ker v predlogu smernic niso konkretno predvidene naloge na področju 
vodnega gospodarstva, je bilo predlagano, da se zato, da se odpravijo vzroki za 
takšne katastrofalne poplave, kakršne so bile letos v severovzhodni Sloveniji, 
tudi v smernicah predvidijo ustrezni ukrepi na področju vodnogospodarskega 
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režima v Pomurju in na drugih poplavnih območjih, kar bo po svoje tudi pri- 
spevalo h gospodarski stabilizaciji. 

2. V zvezi z drugim odstavkom 2. točke III. poglavja (11. stran) je bilo 
sprejeto stališče, da se naj besedilo dopolni v tem smislu, da se republiška 
gospodarska zbornica reorganizira tako, da bo omogočeno ustrezno povezovanje 
gospodarstva tudi v okviru posameznih regij, bodisi z organizacijo regionalnih 
oddelkov ali komisij ali na drugi način, oziroma naj se samo gospodarstvo, 
organizirano na samoupravnih osnovah, opredeli na način povezovanja in 
združevanja v zbornice. 

3. V zvezi s prvim odstavkom 14. točke III. poglavja (str. 21) je bilo 
sprejeto mnenje, naj bi republika namenila za spodbujanje gospodarskih vlaganj 
v prihodnjem letu več kot 30 milijonov din (konkretni predlog je bil, da bi 
znašala ta številka 40 milijonov), ker predvidena sredstva ne bodo zadostovala 
za vse večje potrebe. Gre namreč za to, da so banke pripravljene v večji meri 
sodelovati pri gospodarskih naložbah v manj razvita območja, kar pa bi bilo 
mogoče uresničiti predvsem s povečanim deležem republike pri beneficiranju 
obrestne mere. 

4. V isti točki je bilo v zvezi z drugim odstavkom (str. 21) sprejeto stališče, 
da naj smernice bolj določno in konkretno obvežejo samoupravne interesne 
skupnosti in sklade ter druge institucije za izvajanje ustreznih ukrepov in nalog 
na manj razvitih območjih. 

III. 

V načelni in splošni razpravi delegatov je bilo najprej opozorjeno na to, 
da zaradi časovne stiske ni bilo mogoče temeljito obravnavati predloga smernic 
v občinah in bi bilo treba ob vseh pomembnejših dokumentih omogočiti dejansko 
razčiščevanje mnenj in stališč vseh prizadetih dejavnikov. V situaciji, ki se je 
ponovila ob smernicah, tudi delegatski sistem, kot je vzpostavljen z institucijo 
zasedanja delegatov občin in kot je predviden v novi ustavni ureditvi, ne bo 
mogel zaživeti. 

Delegati so v razpravi dali načelno podporo začrtani poti razvoja v smer- 
nicah, pri tem pa so opozorili, da bi bilo treba v njih jasneje in konkretneje 
opredeliti možnosti in način uresničevanja zastavljenih ciljev. 

Tako je bilo izraženo mnenje, da v smernicah niso obdelani pogoji gospo- 
darjenja posameznih gospodarskih področij, čeprav se samo v teh ustvarja 
družbeni proizvod. (Delegat mesta Ljubljane.) 

Poudarjeno je tudi bilo, da predloženi predlog, ki nakazuje globalno raz- 
merje v delitvi družbenega proizvoda, odpira vrsto vprašanj o realnih možnostih 
uresničitve zastavljenih nalog in ciljev. Tako je na primer vprašanje, ali je 
predpostavka, da se bo izvoz blaga in storitev povečal le za 12®/», realna, ko 
hkrati predvidevamo porast industrijske proizvodnje in zmanjšanje osebne ter 
splošne porabe. Nadalje, ali je realna ocena, da s povečanjem zaposlenosti za 2 ®/o 
omogočamo zaposlitev naravnega prirasta in dela zdomcev in ali je to predvi- 
devanje usklađeno z realnimi programi in možnostmi odpiranja novih delovnih 
mest, zlasti v proizvodnji. Ali je rast sklada osebnih dohodkov realno predvidena 
ob pogojih zamrznitve osebnih dohodkov skoraj polovici vseh zaposlenih? Ali 
je predvideni porast cen za 11,0/o realen, glede na to, da so bile cene že v 
novembru občutno višje od 11-mesečnega poprečja leta 1972; v letu 1973 
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predvidevamo tudi premik cen osnovnih živil, stanarin itd. Ali je realna cena, 
da bo realni osebni dohodek na zaposlenega ostal enak kot v letu 1972, ko 
predvidevamo v predlaganem instrumentariju občutno večjo obremenitev ob- 
čanov? 

Postavljeno je bilo tudi vprašanje, ali so usklađene predpostavke o rasti 
akumulativnosti gospodarstva in obremenitvah gospodarstva. Iz gradiva namreč 
ni razvidno, v kolikšni meri bo gospodarstvo obremenjeno z različnimi obvez- 
nimi posojili, ki so pomemben instrument za kritje deficitarnosti na različnih 
področjih. Šele na osnovi realne ocene pogojev ustvarjenega družbenega pro- 
izvoda je namreč mogoče bolj konkretno določiti razmerja delitve družbenega 
proizvoda med gospodarstvom in negospodarstvom ter uzakoniti tak instru- 
mentarij, ki bo zagotovil začrtana delitvena razmerja. Na osnovi takih izhodišč 
bi bile tudi bolj razumljive odločitve in naloge, ki jih dajejo smernice zlasti za 
področje splošne porabe. Prav tu pa imamo določena protislovja, ki izhajajo 
iz smernic, katere so še vedno predvsem združitev želja v eni in drugi sferi, 
ne pa medsebojna ugotovitev, v kakšni meri se lahko v okviru teh želja določene 
naloge in potrebe uresničijo. Pri tem je bilo opozorjeno, da se v zadnjih letih 
več ali manj po vsej Sloveniji uveljavlja akcija za večje angažiranje občanov 
pri urejanju šolskih prostorov s samoprispevki. Te investicije gredo v malo 
primerih za to, da se nadomesti dotrajano in iztrošeno, ampak predvsem za to, 
da se zadovoljijo potrebe, ki nastajajo predvsem iz rasti posameznih območij, 
iz večjega števila prebivalstva in s tem tudi iz večjih potreb po novih prostorih 
za šolanje za te otroke, katerih število je stalno večje. Ce bi hoteli npr. samo 
na področju Ljubljane pokriti potrebe po teh novih razširjenih dejavnostih, to 
se pravi zagotoviti sredstva za osnovno dejavnost (osebne dohodke tistih učite- 
ljev, ki bodo na novo potrebni) v teh razširjenih kapacitetah, bi tudi v primeru, 
če bi stroški za materialne izdatke ostali povsem na ravni leta 1972, kar je 
seveda nerealno, samo za to sfero potrebovali povečanje sredstev za 17 °/o v 
primerjavi z letom 1972. 

Isto vprašanje se postavlja za zahteve, izražene v smernicah glede moder- 
nizacije in razširitve in izpopolnitve organov javne varnosti, inšpekcijskih 
služb, davčne uprave, sodstva in podobno. Tu bo tudi treba videti, kakšne so 
možnosti in kakšne so lahko zahteve v zvezi s tem. Smernice dalje nakazujejo, 
da se mora z družbenimi dogovori zagotoviti 3350 novih sedežev v srednjih 
šolah in 1000 novih ležišč v dijaških domovih. Vsekakor je to premalo, ker se 
bo s tem sedanje neskladje samo še povečalo. Zakaj ne bi namesto tega v 
smernicah povedali, da je potrebno v nove investicije vračunati tudi del 
stroškov za kadre, ki jih bomo zaradi teh investicij potrebovali, posebno še, 
ker je pripravljen zakonski osnutek, ki določa obvezno vračunavanje dela 
stroškov za kadre pri vseh investicijah, ki bo sistemsko rešil vprašanje inve- 
sticijskega vlaganja v srednje šole in dijaške domove v letu 1973. (Ljubljana.) 

V zvezi s problematiko stabilizacije je bilo v razpravi poudarjeno, da z 
uspehi na tem področju v letošnjem letu ne moremo biti zadovoljni. Zaskrblju- 
joča ni le stopnja dosedanje inflacije, temveč je stopnja inflacije taka, ki se 
prenaša že v naslednje leto in imamo opravka z dejstvom, da kljub začrtani 
politiki razbremenjevanja gospodarstva do tega ponovno ni prišlo. Izražena je 
bila bojazen, da tudi program, predviden v predlogu na 23. strani, ne bo bistveno 
spremenil stanja. Zato bi bilo bolje po pravici povedati, da teh gibanj ne moremo 
v relativno kratkem času omejiti, zaradi česar bi bilo morda treba nekoliko več 
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storiti predvsem na področju negospodarstva in tudi tam iskati rezerve, vendar 
bolj poudarjeno in bolj konkretno, kot je napisano v predlogu. 

V zvezi z zmanjševanjem uspešnosti gospodarjenja je bilo izraženo mnenje, 
da bi bilo potrebno za razčlembo vzrokov takega stanja k splošnim ugotovitvam 
v smernicah dodati še kake parcialne analize. Prav gotovo bi dobili drugačno 
sliko, če bi razpolagali z analizami, kakšni so posamezni globalni ali pa parcialni 
odnosi med posameznimi gospodarskimi panogami ali v sferi negospodarstva, 
prav tako pa tudi po regijah. Globalne ugotovitve in poprečja namreč vse preveč 
zasenčijo tista žarišča, na katera bi morali biti ob sprejemanju takega dokumenta 
nekoliko bolj pozorni. (Maribor.) 

V zvezi s smernicami in prilogo o globalnih razmerjih v delitvi dohodka v 
gospodarstvu ter bilanci splošne skupne porabe v letu 1973 je bilo izraženo 
mnenje, da niti iz osnovnega dokumenta, niti iz priloge ni razvidno, ali se sploh 
lahko opredeljujemo za katero od opisanih variant delitve družbenega proizvoda. 
Ce se lahko, potem je bila izražena podpora 3. varianti. (Trebnje.) 

Nadaljnja pomanjkljivost priloge je v tem, da v poglavju, kjer obravnava 
dopolnilne vire financiranja splošnih družbenih potreb, ni kvantificirana niti 
variantna stopnja posojila ali davka občanov oziroma temeljnih organizacij 
združenega dela. Prav tako ni opredeljen položaj samoupravnih interesnih 
skupnosti v republiki in občinah, niti samih občin glede na njihove ustavne 
naloge v omejeni splošni potrošnji, niti ni razvidno, kaj se bo štelo za izvirne 
dohodke pri ugotavljanju osnove za formiranje splošne porabe v občinah. 
Poudarjeno je bilo, da so občine, posebno še manj razvite, v izredno težavnem 
položaju, ker v tem času ne morejo, niti globalno oceniti, v kakšnem položaju 
se bodo v prihodnjem letu dejansko znašle. 

V zvezi s tem je bilo opozorjeno, da bi bilo linearno omejevanje splošne 
potrošnje za manj razvita območja izredno problematično. Struktura splošne 
potrošnje v teh občinah je namreč že dosedaj bila zelo različna v primerjavi 
z razvitimi. Ob linearnem omejevanju potrošnje, na eni strani, in ob izvrševanju 
programov in dogovorov o zmanjševanju socialnih razlik, na drugi strani, bodo 
razvita območja oziroma občine v nemogočem položaju, ker njihovi proračuni 
v strukturi nosijo sorazmerno večjo udeležbo t. i. sociale, ki pa je ne bi smeli 
zmanjševati, ampak bi morali sredstva zanjo nadpovprečno povečevati. Zato je v 
smernicah nujno potrebno nakazati razreševanje te specifične problematike. 
(Trebnje.) 

V zvezi s 4. točko III. poglavja (str. 13) je bilo postavljeno vprašanje, ali 
ne bi kazalo na tem mestu navesti, za koliko poenov mora biti poraba manjša 
od ustvarjenega družbenega proizvoda. (Ljubljana.) 

V zvezi z 10. točko tega poglavja, ki obravnava stanovanjsko gospodarstvo, 
je bilo omenjeno, da v njej sploh ni povedano, kaj je z novim sistemom gospo- 
darjenja na tem področju in ali bo v prihodnjem letu ta realiziran ali ne. V to 
akcijo bi namreč morali iti toliko pripravljeni in s toliko jasno opredeljenim 
položajem, cilji in nalogami, da se bo lahko vsaka organizacija, družbeno- 
politična ali samoupravna interesna skupnost na izvajanje temeljito pripravila 
in da ji bodo v celoti jasne lastne naloge. (Trebnje.) 

Predlagano je bilo, da se v 12. točki III. poglavja (na strani 20) s posebnim 
odstavkom loči telesno vzgojo od kulturne dejavnosti. (Ljubljana.) 

V zvezi s 14. točko tega poglavja, ki obravnava manj razvita območja, je 
bilo — poleg mnenja, o katerem so se delegati opredelili z glasovanjem — 
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poudarjeno, da se ob rešitvah, ki jih predvidevajo smernice, postavlja vprašanje, 
ali odstopamo od stališča, sprejetega pred dvema letoma, po katerem je treba 
zagotoviti nadpoprečno rast družbenega proizvoda in o stimulaciji take rasti. 
(Trebnje.) 

Št.: 30-34/72 
Ljubljana, 26. 12. 1972 

DOGOVOR 

o skupnih nalogah občin v zvezi z izvajanjem politike razvoja v letu 1973 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane so na 
svojem zasedanju v skupščini SR Slovenije dne 25. 12. 1972, izhajajoč iz 
politike Zveze komunistov Jugoslavije in Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
ki se izraža v stališčih in dokumentih, sprejetih v zadnjem obdobju, enotno 
podprli osnovna izhodišča in naloge, ki izhajajo iz predloga smernic za eko- 
nomsko politiko in razvoj SR Slovenije v letu 1973. Pri tem je bila posebej 
poudarjena tudi nujnost zagotovitve hitrejšega uveljavljanja ustavnih dopolnil, 
posebej še glede položaja temeljnih organizacij združenega dela in samoupravnih 
interesnih skupnosti, prav tako pa tudi pomen priprav za dograditev komunal- 
nega in skupščinskega sistema v novi zvezni in republiški ustavi ter statutih 
občin in krajevnih ter samoupravnih interesnih skupnosti. Vse to bo v republiki 
in občinah prispevalo k uspešnejšemu uresničevanju sprejetih nalog tako 
kratkoročnega kot dolgoročnega značaja na samoupravni podlagi. 

Ob upoštevanju te usmeritve so se delagati občin na zasedanju v skupščini 
SR Slovenije dogovorili, da se v občinah pri oblikovanju dokumentov o politiki 
razvoja v letu 1973 posebej poudarijo naslednje naloge: 

1. Čimprej, najpozneje pa do konca aprila 1973, naj bodo pripravljeni 
in sprejeti srednjeročni družbeni plani občin, ki naj opredelijo temeljne naloge 
razvoja v obdobju do leta 1975, ob upoštevanju specifičnih razvojnih problemov 
občin. Potrebno je pospešiti tudi priprave na oblikovanje dolgoročnih programov 
razvoja posameznih občin in regij. Družbeni plani in programi občin naj upo- 
števajo ustrezne dokumente, ki so bili sprejeti v republiki in federaciji, obenem 
pa je treba zagotoviti tudi medsebojno usklajevanje družbenih planov in 
programov občin in regij. 

2. Občinske skupščine bodo aktivno sodelovale pri reševanju problemov 
v zvezi z nelikvidnostjo oziroma sanacijo gospodarstva in s tem prispevale k 
večji stabilnosti; pri tem gre zlasti za naloge v zvezi z analiziranjem situacije, 
pripravo sanacijskih programov, mobiliziranje, usklajevanje in usmerjanje 
aktivnosti vseh ustreznih družbenih dejavnikov, zagotavljanje ustreznih kadrov 
in prekvalifikacijo delavcev, zagotavljanje nujno potrebnih sredstev na podlagi 
programov ter zagotavljanje drugih družbenih pogojev za. uspešno premago- 
vanje tekočih in dolgoročnih težav, predvsem z orientacijo na lastne sile in vire. 

Pomemben prispevek k likvidnosti lahko ima tudi izplačevanje osebnih 
dohodkov zaposlenih na hranilne knjižice oziroma tekoče račune občanov. 
Občinske skupščine naj se o tem dogovorijo z delovnimi organizacijami, ban- 
kami in drugimi dejavniki. Tako oblikovana sredstva bodo omogočala kredi- 
tiranje gospodarskih organizacij. 
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V okviru naporov za stabilizacijo je treba zagotoviti racionalno porabo 
proizvodnih in drugih kapacitet, smotrnejšo organizacijo dela in racionalnejšo 
izrabo delovnega časa ter vsestransko varčevanje na vseh področjih. 

3. V procesu vzpostavljanja temeljnih organizacij združenega dela, ki ga je 
treba vsestransko pospeševati, si je treba prizadevati za pospešeno sodelovanje, 
povezovanje in integracijo gospodarstva in združevanja sredstev na samoupravni 
podlagi. 

4. Na področju družbenih dejavnosti je treba čimprej vzpostaviti tak sistem 
financiranja skupnih potreb, da bodo o nalogah in programih razvoja ter o 
sredstvih za te namene vse bolj neposredno odločali delavci v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela in občani skupaj z delovnimi ljudmi, zaposlenimi v 
družbenih dejavnostih. Hkrati s tako usmeritvijo glede skupne porabe si je 

■treba prizadevati, da se celotna sfera skupne in splošne družbene porabe s 
samoupravnimi sporazumi ter družbenimi dogovori vseh prizadetih družbenih 
dejavnikov uskladi z možnostmi na ta način, da bo gospodarskim organizacijam 
omogočena večja akumulacija. 

5. V občini je treba na podlagi sprejetih izhodišč pospešiti delo na področju 
prostorskega urejanja in urbanističnega planiranja zaradi smotrnejše izrabe 
površin in varstva človekovega okolja. Zagotoviti je treba dosledno izvajanje 
predpisov na tem področju, ki omogočajo in zahtevajo intenzivnejšo in odgovor- 
nejšo vlogo občin v prometu in gospodarjenju s stavbnimi zemljišči. Z doslednim 
izvajanjem zemljiške in davčne politike bo treba onemogočiti špekulacije in 
okoriščanje z rento od prodaje zemljišč. Razen tega pa je treba predhodno 
ustvariti potrebne materialne pogoje za zagotovitev začetnega sklada sredstev, 
potrebnih za zagotovitev nalog občine na tem področju, upoštevajoč tudi na- 
mensko bančno kreditiranje. 

Z ustrezno politiko na področju cen zemljišč in stroškov za komunalno 
urejanje zemljišč naj občine omogočijo racionalnejšo in cenejšo usmerjeno 
gradnjo stanovanj. 

6. Na področju stanovanjske politike naj občine, v skladu z izhodišči in 
zakoni, ki jih je sprejela skupščina SR Slovenije, ter na podlagi ustreznih 
analiz sprejmejo ukrepe, ki bodo potrebni pri izvajanju začrtane usmeritve. 
Pri tem ne gre samo za sprejemanje ustreznih dokumentov, temveč tudi za 
reševanje konkretnih vprašanj v zvezi z zagotavljanjem sredstev za razvoj 
stanovanjskega gospodarstva s pritegovanjem sredstev organizacij združenega 
dela, bank, občanov in drugih dejavnikov ob sodelovanju občinske skupščine. 
Rezultat sodelovanja in dogovarjanja vseh teh dejavnikov naj bi bila cenejša 
gradnja stanovanj, ne da bi bila s tem prizadeta kvaliteta gradnje in racional- 
nost stanovanj. V tem okviru je treba posvetiti posebno pozornost zagotovitvi 
najemnih stanovanj za delavce z nižjimi osebnimi dohodki. 

7. Občine naj opredelijo konkretne naloge za razreševanje gospodarskih 
in socialnih problemov kmetijstva in vasi. Pri tem naj razen s sprejemanjem 
ustreznih stimulativnih ukrepov sodelujejo tudi kot mobilizator in koordinator 
dejavnosti bank in drugih dejavnikov, ki lahko prispevajo k razreševanju teh 
vprašanj, vključno z oblikovanjem za to potrebnih sredstev. Vse to naj prispeva 
k povečevanju kmetijske proizvodnje in aktiviranju vseh obstoječih proizvodnih 
zmogljivosti v družbenem in zasebnem sektorju. Pri tem je treba zagotoviti 
enakopravno tretiranje družbenega in zasebnega sektorja ter podružbljanje 
proizvodnje s podpiranjem samoupravnih skupnosti, kot so zadruge, obrati za 
kooperacijo idr. Tem ciljem naj bodo podrejeni usmerjevalni ukrepi občinske 
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skupščine in njenih organov na tem področju, pri čemer je treba v okviru 
socialnega programa občine posebej določiti tudi ukrepe za ublaževanje socialnih 
problemov na vasi. 

Prizadevati si je treba tudi za pospeševanje kmečkega turizma, ki lahko 
predstavlja pomemben dopolnilni dohodek v kmetijstvu, hkrati pa prispeva tudi 
k reševanju vrste problemov v zvezi z zmanjševanjem razlik med mestom in 
vasjo in ne nazadnje k razvijanju in ohranjevanju kulturne pokrajine. 

8. V sodelovanju z delovnimi organizacijami in izobraževalnimi skupnostmi 
naj v občinah jasno začrtajo naloge v zvezi z izboljševanjem zaposlitvene 
strukture in reševanjem problemov v gospodarstvu in družbenih dejavnostih. 
Pri tem je posebnega pomena ustvarjanje enakih pogojev za mladino že na 
začetku izobraževalnega procesa, to je v osnovnih šolah, ter permanentno 
izobraževanje in izobraževanje ob delu. Občine morajo čimprej pripraviti 
konkreten program za uresničevanje nalog iz skupščinske resolucije o osnovah 
kadrovske politike v SR Sloveniji. V tem okviru je treba skleniti družbeni 
dogovor občinske skupščine, občinskega sindikalnega sveta, organizacij zdru- 
ženega dela in samoupravnih interesnih skupnosti. 

9. Občine naj hkrati z oblikovanjem smernic za ekonomsko politiko in 
družbenih planov pripravijo poseben socialni program, ki bo konkretno opredelil 
probleme na tem področju ter določil naloge in ukrepe, nosilce in sredstva za 
njihovo realizacijo, kar naj na tem področju zagotovi uresničevanje sprejete 
politike do socialne diferenciacije. V zvezi s tem naj občine v skladu z možnostmi 
sodelujejo pri gradnji in vzdrževanju šol druge stopnje in dijaških domov, 
s čimer se odpravlja eden izmed glavnih virov socialne diferenciacije med 
mladino. 

10. Občinske skupščine naj zagotovijo dosledno uresničevanje zakonitosti 
in izvajanje sprejetih nalog in obveznosti tako s strani občinskih organov kot 
s strani delovnih organizacij, interesnih skupnosti in občanov. V zvezi s tem 
naj okrepijo tudi občinsko upravo in še posebej inšpekcijske službe kot po- 
membne dejavnike za doslednejšo realizacijo ukrepov in nalog. Predvsem naj 
z izboljšanjem delovnih pogojev ter materialno stimulacijo, kot so osebni 
dohodki, stanovanja, štipendije in drugo, zagotovijo izboljšanje strukture kadrov 
in kvalitete dela v upravnih organih. 

11. Glede na to, da ob dosedanjih prevzemajo občine še nove naloge, za 
izvajanje katerih pa nimajo vselej potrebnih materialnih pogojev, bo nujno ob 
spremembi sistema financiranja družbenopolitičnih skupnosti upoštevati spre- 
menjeni položaj občine in krajevne skupnosti ter v skladu s tem zagotoviti tudi 
ustrezen sistem oblikovanja oziroma zbiranja sredstev za financiranje raz- 
širjene dejavnosti. Zato naj se občine aktivno vključijo v oblikovanje tega 
sistema v skladu z ustavnimi spremembami. 

12. Pri reševanju vseh problemov razvoja naj občine razvijajo medobčinsko 
sodelovanje glede tistih problemov in področij, katerih reševanje in urejanje 
presega občinske meje, npr. na področju prostorskega in urbanističnega na- 
črtovanja, usklajevanja davčne politike, na področju infrastrukture, turizma, 
mreže zdravstvenih ustanov, srednjih šol ipd. Tak način razreševanja problemov 
kot tudi programiranja bo prispeval k racionalnejši in hitrejši izvedbi posa- 
meznih nalog in rešitev. Ob tem se postavlja tudi konkretna potreba po insti- 
tucionalni ureditvi in utrditvi oblik medobčinskega sodelovanja. 

Navedene in še nekatere druge naloge naj imajo v vseh občinah SR Slo- 
venije prednost pred drugimi nalogami, pri čemer pa naj bi seveda pri njihovi 
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konkretizaciji upoštevali tudi specifičnosti na svojem območju. Hkrati s temi 
nalogami pa naj v občinah sprejmejo in realizirajo tudi druge naloge in ukrepe, 
v skladu 7. že sprejetimi obveznostmi, začrtanimi v ustreznih dokumentih, 
vključno s srednjeročnim družbenim planom občine oziroma srednjeročnimi 
programskimi usmeritvami na posameznih področjih. 

POROČILA 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora ter odbor za 
družbenoekonomske odnose republiškega zbora sta na skupni seji dne 25. 12. 
1972 obravnavala predlog smernic družbenoekonomske politike in razvoja 
SR Slovenije ter neposredne naloge v letu 1973, ki ga je skupaj s prilogo o 
globalnih razmerjih v delitvi dohodka v gospodarstvu ter bilanco splošne in 
skupne porabe v letu 1973 skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Predstavnik predlagatelja je v uvodni obrazložitvi pojasnil temeljne zna- 
čilnosti družbenoekonomske politike, pri čemer se je zlasti zadržal na globalnih 
razmerjih v delitvi dohodka v gospodarstvu, delitvi družbenega proizvoda ter 
na bilanci splošne in skupne porabe. Poudaril je, da je bilanca in višina splošne 
skupne porabe odvisna od ukrepov, ki jih sprejema federacija in kateri še 
niso znani. Zaradi tega bo predlagatelj verjetno prišel pred skupščino z novim 
besedilom dokumenta, kjer bo upošteval tako ukrepe, ki bodo sprejeti v fede- 
raciji, kakor tudi pripombe in stališča skupščinskih teles. 

V načelni obravnavi sta odbora ugotovila, da predstavljajo predlagane 
smerniee resen pristop k odpravljanju nestabilnosti v družbenoekonomskem 
razvoju. Ugotovila sta tudi, da izhaja iz pripomb, ki jih je republiški zbor 
izrekel k osnutku tega dokumenta. 

Odbora sta se zavzela za to, da se predlagani ukrepi dosledno izvajajo in 
da se jih po potrebi lahko še zaostri. Tako podpirata predlog predvidenih ukre- 
pov zveznega izvršnega sveta, ki so še ostrejši in doslednejši od predlogov 
v tem dokumentu. Zavzemata se za to, da se v letu 1973 na področju negospo- 
darstva ne začenjajo nobene nove investicije, kar naj v skrajnem primeru 
velja tudi za izgradnjo cest. Tudi glede investicij v gospodarstvu bi bilo treba 
biti bolj kritičen do nekaterih investicij. 

Ugotovila sta tudi, da kljub obljubam gospodarstvo še ni razbremenjeno 
in se zavzemata vsaj za to, da obremenitve gospodarstva v letu 1973 ne bi bile 
večje kot v letu 1972. V ta namen je treba s tem dokumentom preprečiti razne 
pritiske, ki jih skozi »samoupravno« dogovarjanje izvajajo na gospodarstvo 
družbenopolitične in samoupravne skupnosti. Kljub temu, da je glavni poudarek 
v letu 1973 na stabilizaciji, ne smemo dovoliti, da bi gospodarstvo stagniralo, 
temveč mu moramo omogočiti razvoj, ker je le od tega odvisna uresničitev 
pričakovanega razvoja. 

Istočasno je po mnenju odborov treba doseči, da se bo gospodarstvo racio- 
nalneje obnašalo in da bo v večji meri kot doslej izrabljalo razpoložljiva 
sredstva in da se bo za lažje premagovanje težav ob stabilizaciji solidarno 
dogovarjalo o medsebojni pomoči. 

Odbora sta se dalj časa zadržala ob projekciji izvoza v letu 1973. Glede na 
predvidene omejitve pri osebni, splošni in skupni potrošnji ter na predvideno 
povečevanje proizvodnje sta menila, da je treba ponovno preveriti, če je 
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planiran dovolj velik porast izvoza, ki bo moral plasirati na tuja tržišča tudi 
večji del povečane proizvodnje, saj bo povpraševanje doma omejeno. 

V razpravi o posameznih poglavjih sta odbora imela naslednje pripombe: 
I. Med pozitivne dosežke v letu 1972 je treba vnesti ugotovitev, da se je 

ob raznih prilikah — zlasti ob poplavah, izpričala visoka solidarnostna zavest 
občanov in organizacij združenega dela, kar je pripomoglo k odpravi dodatnih 
težav v tem letu. 

II. Stran 10. Izhajajoč iz načelne razprave odbora predlagata, da se 
ponovno prouči predvidena stopnja rasti izvoza, ki mora postati pomemben 
faktor rasti proizvodnje. 

III. Na strani 12. Zadnjemu odstavku je treba dodati ugotovitev, da 
zaostaja tudi proizvodnja reprodukcijskega materiala, zato je treba vzporedno 
reševati tudi ta problem. 

Na strani 13. V točki 4 bi se morali opredeliti za tako politiko osebnih 
dohodkov, po kateri bi mase osebnih dohodkov ne spreminjali, poprečni osebni 
dohodek pa povečevali. To moramo doseči z intenziviranjem proizvodnje, pove- 
čanjem njenega obsega ob počasnejši rasti zaposlovanja. 

Stran 20. Ob dikciji 13. točke sta odbora izrazila pomisleke, da bo ta 
naloga lahko uresničena, ker je kadrovska zasedba teh služb odvisna tudi od 
osebnih dohodkov v njih. Ob zamrznitvi osebnih dohodkov v teh službah bo 
verjetno prišlo do odhoda kadrov s tega področja. 

Odbora predlagata republiškemu zboru, da sprejme predlog smernic druž- 
benoekonomske politike razvoja SR Slovenije ter neposredne naloge v letu 
1973 z gornjimi pripombami. 

Za poročevalca sta odbora določila poslanca Gregorja Klančnika. 

St.: 30-34/72 
Ljubljana, 25. 12. 1972 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 71. seji 21. decembra 
1972 obravnaval predlog smernic družbenoekonomske politike in razvoja SR 
Slovenije ter neposrednih nalog v letu 1973, ki jih je skupščini SR Slovenije 
predložil izvršni svet. Obenem je odbor obravnaval gradivo, »globalna raz- 
merja v delitvi dohodka v gospodarstvu ter bilanca splošne in skupne porabe 
v letu 1973« ter »program ukrepov za odpravo vzrokov nepokrite porabe in 
nelikvidnosti in za sanacijo zatečenega stanja«. 

Odbor se v celoti strinja s tem, da je treba v letu 1973 nadaljevati z vso 
energičnost jo s politiko stabilizacije, ki mora pripeljati porabo vseh vrst v 
okvire, ki jih zmoremo, oziroma ki zagotavljajo optimalen družbenoekonomski 
razvoj. 

Glede na to, da federacija sprejema nekatere predpise na podlagi XXVIII. 
ustavnega amandmaja, to je brez sodelovanja republik in pokrajin, ker ocenjuje 
razmere kot izredne, je dopuščena možnost, da bodo do same obravnave in 
sprejemanja na seji zbora potrebne še takšne spremembe ali dopolnitve. 

Predvidevanje, da ostane realni osebni dohodek v letu 1973 na letošnji 
ravni, pomeni, da smernice nakazujejo resen pristop k stabilizaciji pri tem, da bi 
produktivnost porasla za 4!%. Kolikor bo to uresničeno, bo storjen dokajšen 
korak bliže k stabilizaciji naših gospodarskih razmer. 
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Iz smernic jasno izhaja politika varčevanja na vseh področjih porabe. 
Odbor meni, da bi morali smernice, ko bodo sprejete, uporabiti na vseh ravneh 
kot osnovo za konkretne operativne programe akcij za uresničitev stabilizacije 
v okvirih, kot jih bodo dale smernice v končni obliki. Realna je namreč možnost, 
da bodo smernice doživele zaradi usklajevanja z zakonodajo, kakršna bo sprejeta 
v federaciji, še določene spremembe. 

Gradivo globalnih razmerij daje osnovna kvantitativna razmerja in so 
v njem ponujene tri variante, katerih končen rezultat se dokaj razlikuje, saj se 
giblje v mejah med 124 in 1062 milijoni primanjkljaja oziroma negativne razlike 
na ravni republike. 

I. var., ki je bila prvotno razdelana in ki prikazuje najmanjši primanjkljaj, 
praktično odpade, ker je premalo stabilizacijska oziroma restriktivna, saj je po 
tej predvideno, da nominalni osebni dohodki in splošna ter skupna poraba 
rastejo vzporedno z rastjo družbenega proizvoda, realni pa sorazmerno s pro- 
duktivnostjo. Tako ostaja kot naslednja III. varianta, ki bo zahtevala zbrati 
nekaj 100 milijonov dinarjev, ki bodo manjkala na republiški ravni. 

Na koncu gradiv so nakazane variante dopolnilnih virov financiranja 
splošnih družbenih potreb. Nakazane variante so zanimive, potrebne pa so 
podrobnejše razdelave in vsaka od njih predstavlja zaključeno celoto, ki bi se 
lahko sprejela s posebnim zakonom. Odbor meni, da realiziranje teh variant 
sodi v sklop določanja prispevnih stopenj za leto 1973, razprave o republiškem 
proračunu, predračunih samoupravnih interesnih skupnosti, ko bo treba izdelati 
bilanco vseh sredstev na vseh ravneh v republiki, ki bo morala biti izravnana 
in bo treba pokriti vse potrebe in splošno porabo spraviti v okvire možnosti. 

K programu ukrepov za odpravo vzrokov nepokrite porabe in nelikvidnosti 
in za sanacijo zatečenega stanja odbor nima pripomb, žeh pa biti informiran 
o izvršitvi nalog in rezultatih ukrepov. 

V obravnavi o podrobnostih predloga smernic odbor ni imel pripomb in 
predlaga republiškemu zboru, da jih sprejme. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Avgusta Majeriča. 

St.: 30-34/72 
Ljubljana, 21. 12. 1972 

Odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo in skupina poslancev 
prosvetno-kulturnega zbora sta na skupni seji dne 22. decembra 1972 obrav- 
navala predlog smernic družbenoekonomske politike in razvoja SR Slovenije 
ter neposredne naloge v letu 1973 hkrati s prilogo o globalnih razmerjih o 
delitvi dohodka v gospodarstvu ter bilanco splošne in skupne porabe v letu 
1973, kar vse je predložil skupščini v obravnavo njen izvršni svet. 

V načelni obravnavi sta odbor in skupina poslancev v celoti podprla predlog 
smernic družbenoekonomske politike in razvoja SR Slovenije; pri tem sta ob 
nakazanih neposrednih nalogah v letu 1973 izrazila pomislek glede možnosti, 
da bodo predvideni stabilizacijski ukrepi uspeli zadržati življenjski standard 
na že doseženem nivoju. Zato bi bilo treba že zdaj točno opredeliti vse posledice, 
ki jih bodo predvideni ukrepi povzročili v letu 1973 in zagotoviti, da bodo 
njihovi učinki enakomerno porazdeljeni na vse dejavnike družbenoekonomskega 
razvoja Slovenije. 
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V podrobni obravnavi sta odbor in skupina poslancev sprejela k predlogu 
smernic družbenoekonomske politike in razvoja SR Slovenije ter neposrednim 
nalogam v letu 1973 naslednje pripombe ter spreminjevalne in dopolnilne 
predloge: 

K 4. strani: Besedilo zadnje alinee presplošno opredeljuje obnašanje 
nosilcev splošne porabe pri spoštovanju dogovorjenega obsega rasti splošne 
porabe; besedi »v glavnem« je treba črtati, hkrati pa točno našteti tiste nosilce 
splošne porabe, ki so spoštovali dogovorjeni obseg rasti splošne porabe, in tiste, 
ki so to prekršili. 

K8. strani: V drugi vrsti drugega odstavka je za besedo »izboljšanjem« 
treba vnesti besede »kadrovske strukture, raziskovalnega dela in«. 

K 9. strani : Prvi stavek 5. odstavka naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Ob doslednejši stabilizaciji v letu 1973 bodo pogoji gospodarjenja bolj zaostreni, 
kar bo zaviralno vplivalo na stopnjo gospodarske rasti.« 

K 11. strani: V četrti vrsti 6. odstavka je treba besedi »bo republika« 
nadomestiti z besedami »bosta skupščina SR Slovenije in njen izvršni svet«. 

K 14. strani: V predpredzadnji vrsti naj se črtajo besede »v omejenem 
obsegu tudi zaposlitev«. 

K 16. strani: V 13. in 14. vrsti prve alinee je treba črtati besede »ter 
predlagati socialno diferencirano soudeležbo«. 

K 18. strani : V tretjem odstavku se na koncu črtajo besede »kot ob- 
vezno obliko izobraževanja za vse otroke«. 

K 19. strani: V drugem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da se 
glasi: »Izdelati je treba sistem stalnega izobraževanja v okviru visokega in 
srednjega šolstva, delavskih univerz in izobraževalnih centrov in omogočiti 
delavcem nadaljnje šolanje, zlasti tistim z nedokončano osemletko«. 

K 20. strani: V prvem odstavku je treba celotno besedilo za prvim 
stavkom prenesti v samostojen odstavek. 

Pri obravnavi globalnih razmerij v delitvi dohodka v gospodarstvu ter 
bilance splošne in skupne porabe v letu 1973 sta se odbor in skupina poslancev 
opredelila za tretjo varianto predlogov temeljnih izhodišč za omejitvene ukrepe 
v letu 1973. 

Št.: 30-34/72 
Ljubljana, 22. 12. 1972 

Odbora gospodarskega zbora za proizvodnjo in blagovni promet ter druž- 
benoekonomske odnose sta na skupni seji dne 21. decembra 1972 obravnavala 
predlog smernic družbenoekonomske politike in razvoja SR Slovenije ter ne- 
posredne naloge v letu 1973, skupaj s prilogo o globalnih razmerjih v delitvi 
dohodka v gospodarstvu ter bilance splošne in skupne porabe v letu 1973, ki ju 
je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 

Potem, ko je predstavnik predlagatelja pojasnil temeljne značilnosti smernic 
družbenoekonomske politike za prihodnje leto, pri čemer se je zadržal zlasti na 
globalnih razmerjih v delitvi dohodkov v gospodarstvu ter bilanci splošne in 
skupne porabe, sta odbora v načelni razpravi v osnovi podprla predloženi 
dokument in pri tem poudarila, da smernice povzemajo stališča in poglede, ki 
jih je izrazil gospodarski zbor v razpravi osnutka tega dokumenta oziroma oceni 
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izvajanja politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in možnosti razvoja 
v letu 1973. 

V razpravi je bilo posebej podčrtano, da predložene smernice in neposredne 
naloge v letu 1973 zajemajo v bistvu vse tisto, kar je treba storiti, da bi pre- 
usmerili dosedanje trende in dosegli skladnejša razmerja, ki smo si jih zastavili 
v dosedanjih razpravah in sprejetih političnih dokurfientih. S tem v zvezi odbora 
menita, da v sedanjem trenutku in političnem vzdušju po pismu predsednika in 
izvršnega biroja predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije ne kaže izgubljati 
moči v razpravah o značaju gospodarskih gibanj in osnovnih pomanjkljivostih, 
temveč je potrebno čimbolj jasno in opredeljeno začrtati neposredne naloge 
za naprej. 

Po mnenju odborov, temeljne vzroke in pojave nestabilnosti, ki jih v 
preteklem obdobju nismo uspeli obvladati, zahtevajo načrtno in dosledno delo 
ter pravočasno ukrepanje vseh samoupravnih in državnih organov, kakor tudi 
njihovo tesnejšo povezanost pri izpolnjevanju nalog, opredeljenih v akcijskih 
programih in političnih dokumentih. V okviru tega so zlasti pomembna tista 
stališča in zahteve, ki nalagajo in terjajo, da se hitreje in radikalneje spremeni 
obnašanje vseh nosilcev gospodarske aktivnosti in vseh organov, odgovornih za 
gospodarske tokove v državi. 

V zvezi s takšnimi načelnimi stališči odbora menita, da je potrebno predlog 
smernic dopolniti tako, da bodo odgovorne naloge, na katere opozarjajo globalna 
razmerja, našla svoj polni smisel in odraz tudi v besedilu smernic in ne le v 
prilogi. Odbora menita, da je potrebno odločno opozoriti na spremembe, ki jih 
želimo in hočemo doseči, kakor tudi na posledice, ki iz tega izhajajo. V zvezi 
s tem odbora predlagata k posameznim poglavjem naslednje konkretne do- 
polnitve : 

I. Izpolnitev ciljev in razvojne politike v letu 1972 
— poudariti je treba, da je pri uresničevanju ciljev in politike razvoja 

v letu 1972 prišlo do bistvenih razlik glede na začrtano ekonomsko politiko za to 
leto. Opozoriti je treba, da nismo uresničili pomembnih napovedi in nalog, ki 
smo jih sprejeli ob koncu leta 1971, ob obravnavi predlogov družbenoekonomskih 
in bilančnih izhodišč, zlasti pa nismo uspeli zmanjšati oziroma odpraviti glavne 
vzroke za nestabilnost v gospodarstvu; 

— upravičeno so poudarjeni doseženi uspehi v lanskem letu, zlasti glede 
ekonomskih odnosov s tujino in plačilni bilanci, vendar je potrebno opozoriti, 
da dinamika teh pojavov pojenjuje ter da je dosežene rezultate potrebno pre- 
sojati tudi v zvezi s posledicami, ki jih ti povzročajo na drugih področjih, 
predvsem v proračunu federacije in kreditno-monetarni politiki; 

— bolj kritično je treba poudariti nesorazmerje v družbeni potrošnji ter 
dejstvo, da nismo uresničili družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč glede 
financiranja splošne in skupne porabe; 

— kritično je treba oceniti tudi razmerja med porastom produktivnosti 
dela in realnih osebnih dohodkov, glede na to, da postajajo vse bolj neustrezna 
tudi v Sloveniji in da se s tem že približujemo razmerju, ki v poprečju velja 
za Jugoslavijo. 

II. Temeljni cilji in politika razvoja v letu 1973 
— besedilo tega poglavja je dopolniti tako, da bodo z vso težo poudarjeni 

problemi, na katere opozarja globalna delitev dohodka v gospodarstvu ter 
bilanca splošne in skupne porabe. V besedilu naj bodo navedena in opredeljena 
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okvirna razmerja rasti, ki omogočajo uresničevanje konkretnih nalog na posa- 
meznih področjih; 

— v to poglavje je potrebno vključiti tudi dopolnilne vire financiranja 
splošnih družbenih potreb, če neodložljive obveznosti v letu 1973 ne bi mogli 
pokriti s sredstvi, ki so na razpolaga. Predvidena obvezna stabilizacijska posojila 
in davki iz 1. točke ter odložitev dospelih obveznosti in najemanja premo- 
stitvenih kreditov iz 2. točke naj bi dobile svoje mesto pri naštevanju nalog 
v letu 1973; 

— razširiti in dopolniti je treba besedilo o temeljnih ciljih na področju 
uresničevanja socialne politike. Pri tem se je treba omejiti na realne naloge, 
ki si jih zastavljamo za leto 1973 in ne navajati vsega, kar smo si zastavili 
v srednjeročnih načrtih. V tem smislu je potrebno preurediti tudi 9. točko 
III. poglavja; 

— preoblikovati je zadnji stavek 6. točke tako, da bodo misli glede eno- 
stavne in razširjene reprodukcije ter ustvarjanje pogojev in osnov za hitrejšo 
rast življenjskega standarda bolj jasne in razumljive. 

III. Smernice in program uresničevanja zastavljenih ciljev 
— 6. točko je dopolniti tako, da bodo glede investicijske politike nakazana 

tudi pota in možnosti za razreševanje vprašanja strukturnih neskladij; 
— 8. točka. Glede na to, da novi predpisi o davku na dohodek TOZD ne 

bodo pričeli veljati s 1. 1. 1973 ter da bo potrebno določeno predhodno obdobje, 
odbora opozarjata na realnost glede delitve dohodka ter zaželenih razmerij; 

— odbora predlagata, da se 9. točka v celoti prouči in v njo vnesejo realni 
cilji, ki jih lahko uresničimo v letu 1973. V to poglavje in to točko ne sodijo 
naloge, ki so programirane v okviru srednjeročnih načrtov. 

V okviru te točke naj bi bile natančno opredeljene naloge, ki jih morajo 
uresničevati posamezni družbeni dogovori in samoupravni sporazumi oziroma 
zakoni. 

Ponovno naj se proučijo navedeni ukrepi glede zagotavljanja pogojev za 
uresničevanje enakih pravic delavcev in kmetov iz zdravstvenega varstva ter 
uskladijo s sprejetimi stališči glede zagotavljanja sredstev ob referendumu za 
združevanje. 

V bilanci sredstev za to področje je potrebno opozoriti tudi na prerazdelitev 
sredstev v korist tega področja, ki pa jih bilanca ne izraža, glede na to, da 
temelji le na izvirnih dohodkih; 

— glede 10. točke odbora opozarjata, da stanovanjska politika in predvideni 
ukrepi glede povišanja najemnin nista v skladu s smernicami. Občutno po- 
večanje najemnin, tudi za 100%, bo nedvomno povzročilo močan pritisk za 
povečanje osebnih dohodkov, kar je v nasprotju s smernicami in prizadevanji 
za stabilizacijo. 

IV. Globalna razmerja v delitvi dohodka v gospodarstvu in okviri za splošno 
in skupno porabo 

— glede predvidenih stopenj rasti in postavljenih razmerij v 2. točki, 
odbora opozarjata na realnost porasta skladov za osebne dohodke glede na 
preteklo leto in sicer od 23 %> v letu 1972 na 14 % v letu 1973. Odbora poudar- 
jata, da ima prenizko postavljena osnova, na kateri potem temelji višina 
prispevkov, za posledico presežke v zbranih sredstvih, ki jih vedno ni mogoče 
povrniti tam, kjer so nastali, zlasti ne tistim, ki bi jih najbolj racionalno 
uporabili, glede na programirane naloge. 

37 
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Odbora predlagata, da se stopnja rasti osebnih dohodkov za leto 1973 
ponovno prouči, saj je od realnosti te ocene odvisna tudi ocena akumulativnosti 
ter razmerje med produktivnostjo in osebnimi dohodki, na katerih pa zopet 
temelji celotna bilanca. 

V. Ostale naloge republike in občin 
— konverzijo kratkoročnih kreditov iz primarne emisije v dolgoročne 

kredite je potrebno opredeliti in postaviti bolj aktivne. Odbora menita, da bodo 
glede na pojemanje konjunkture nastali novi problemi, zlasti v zvezi z obratnimi 
sredstvi za zaloge. Potrebno bi bilo vsaj nakazati možnosti za konverzijo, pri 
tem pa povedati, za kakšno konverzijo gre, glede na čas in vrsto sredstev; 

— 5. točka. V tej točki naj bi se bolj podrobno opredelile naloge republike 
v zvezi s primarno emisijo, katerih namene določa republika. Naloge narodne 
banke Slovenije in poslovnih bank naj se bolj podrobno določijo, glede na v 
smernicah začrtano usmeritev k povečanju proizvodnje in izvoza. 

Ob koncu razprave je bilo tudi opozorjeno, da bi predlog smernic oziroma 
temeljne cilje in politiko razvoja v letu 1973, kazalo oceniti glede na naloge, 
ki jih zasleduje srednjeročni načrt razvoja SR Slovenije za obdobje 1971—1975 
in pri tem opozoriti na zaostajanje pri odpravljanju strukturalnih neskladij, 
zlasti v infrastrukturi, kakor tudi na povezanosti družbenoekonomskega sistema 
z razvojno politiko. 

Poročilo o obravnavi predloga smernic sta odbora gospodarskega zbora za 
proizvodnjo in blagovni promet ter družbenoekonomske odnose sklenila pred- 
ložiti enotnemu zboru delovnih skupnosti in republiškemu zboru, kot pristojnima 
zboroma, kakor tudi izvršnemu svetu, kot predlagatelju smernic. 

St.: 30-34/72 
Ljubljana, 22. 12. 1972 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na svoji 48. seji dne 21. decembra 
1972 obravnaval predlog smernic družbenoekonomske politike in razvoja SR 
Slovenije ter neposredne naloge v letu 1973. Članom odbora je na seji odbora 
bila predložena tudi priloga k smernicam, to je gradivo »Globalna razmerja o 
delitvi dohodka v gospodarstvu ter bilanca splošne in skupne porabe v letu 
1973«. 

Predlog smernic je skupščini SR Slovenije predložil izvršni vet, medtem 
ko je prilogo izdelal zavod SR Slovenije za planiranje. 

V načelni obravnavi so člani odbora menili, da je predlog smernic zelo 
dobro izdelan in da je zaradi tega koristna osnova za oblikovanje družbeno- 
ekonomske politike v prihodnjem letu ne ie za republiške organe in ustanove, 
ampak zlasti za skupščine občin, delovne organizacije gospodarstva in ne- 
gospodarstva, samoupravne interesne skupnosti in druge dejavnike. Predložene 
smernice so po mnenju poslancev zlasti realne glede ocene stanja in to tako 
glede pozitivnih, kakor tudi glede negativnih učinkov. Skratka, gospodarska 
situacija je v predlogu smernic in v priloženih dokumentih k smernicam 
razgrnjena na. tak način, kot so si ga vedno želeli in ga zagotavljali tudi poslanci 
gospodarskega zbora. 

V smernicah so podana stališča k bistvenim problemom stabilizacije in 
nelikvidnosti ter dan močan poudarek tudi v smeri nadaljnjega poglabljanja 
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samoupravnih odnosov in uresničevanja ustavnih amandmajev, kakor tudi 
k sicer začasni politiki gospodarskih restrikcij. 

K posameznim poglavjem pa je odbor imel naslednje pripombe in predloge 
za spremembo oziroma dopolnitev: 

K preambuli: Vključiti bi bilo potrebno na ustrezno mesto tudi 
»skladnejši razvoj vseh področij republike«. 

Po mnenju odbora je to eden od temeljnih ciljev dolgoročnega razvoja 
SR Slovenije in kot tak mora biti vključen v vse naše akcije, glede na to, da 
bi moral biti razvoj naše republike tudi regionalno gledano bolj enakomeren 
kot je bil doslej. 

K 8. strani: V tretji vrstici naloge, ki se nanaša na »krepitev akumu- 
lacijske sposobnosti.. .« bi po mnenju odbora morali besede »zato bo mogoče 
v sorazmerno krajšem času doseči polno likvidnost« zamenjati z besedami »zato 
bo mogoče v sorazmerno krajšem času izboljšati likvidnost«. 

Odbor meni, da je dosedanje besedilo treba zamenjati tako, kot ga je 
predložil odbor, ker je besedilo v smernicah nerealno. 

K 10. strani : V zadnji vrstici točke 4. je treba besedo »realno« črtati. 
Pripomba je redakcijskega značaja. 
K 17. strani: Odbor je dobil dodatek k predlogu smernic, ki ga je 

poslal izvršni svet. V dodatku je navedena alinea, ki se nanaša na otroško 
varstvo. 

Odbor ni sprejel predloga predstavnika republiške skupnosti otroškega 
varstva, da naj se besedilo dopolni tako, da se bo v letu 1973 zagotovilo dnevno 
varstvo za najmanj 4500 otrok. 

Odbor predlaga, da se dopolnjeno besedilo alinee o otroškem varstvu do- 
datno dopolni tako, da se za besedama »zdravstvene preglede;« dodajo naslednje 
besede: »povečati število otrok v dnevnem varstvu;«. 

Odbor je obravnaval tudi gradivo »Globalna razmerja v delitvi dohodka 
v gospodarstvu ter bilanca splošne in skupne porabe v letu 1973« in se opredelil 
za predloženo III. varianto, to je za predlog izvršnega sveta skupščine SR Slo- 
venije, kolikor ne bi naknadno sprejeti zvezni predpisi menjali v tej varianti 
predvidenih ukrepov. 

K predloženemu gradivu pa je odbor sprejel naslednje pripombe: 
K 4. in 5. strani: Odbor je menil, da niso dovolj upoštevane vse 

posledice realnejšega vrednotenja zalog in terjatev v letu 1973, ki po mnenju 
odbora nikakor ne bodo najmanj za polovico manjše, kot bodo v letu 1972. 
Odbor je menil, da je taka ocena preoptimistična, saj pri tem med drugim niso 
v zadostni meri upoštevane reakcije upnikov. 

K 15. s t r a n i : Odbor predlaga, da se naslov menja tako, da se glasi: 
»2. Ostali možni ukrepi: odložitev dospelih obveznosti in najemanja pre- 

mostitvenih kreditov.-« 
Odbor je s tem v zvezi menil, da je potrebno, da se predloženi možni ukrepi 

ponovno proučijo, saj je gospodarski zbor glede ukrepa, navedenega na strani 
15 pod 2/d zahteval v razpravi o delitvi sredstev iz razlike v ceni in od promet- 
nega davka na pogonska goriva med cestnim skladom in republiškim prora- 
čunom, da je ta ukrep izjemen le za leto 1972. Zato ta delitev ne bi smela biti 
v letu 1973 enaka delitvi v letu 1972, pač pa v korist cestnega sklada, glede na 
obupno stanje na naših cestah. 

37» 
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Odbor predlaga enotnemu zboru delovnih skupnosti, da sprejme predlog 
smernic vključno s prilogami in da se pri oblikovanju končnega besedila 
upoštevajo tudi predlogi za spremembe in dopolnitve, ki jih je dal odbor. 

St.: 30-34/72 
Ljubljana, 22. 12. 1972 

Skupina poslancev socialno-zdravstvenega zbora je na seji dne 22. 12. 1972 
obravnavala predlog smernic družbenoekonomske politike in razvoja SR Slo- 
venije ter neposredne naloge v letu 1973 s prilogo. 

V načelni obravnavi je bil predlog smernic pozitivno ocenjen. Nedvomno 
so ti ukrepi nujni, čeprav bodo ostreje posegli v gospodarjenje samoupravnih 
interesnih skupnosti in tudi v socialni standard občanov. V tej zvezi je bilo 
namreč poudarjeno, da verjetno ne bo v prihodnjem letu zadostoval zdravstve- 
nemu zavarovanju samo porast sredstev na ravni meseca decembra 1972, ker je 
zelo verjetno, da bodo cene prehrambenih potrebščin in predvsem zdravil 
v prihodnjem letu večje kot so bile v zadnjem trimesečju letošnjega leta. Če 
hočemo obdržati to raven, se namreč pojavlja vprašanje zmanjševanja pravic 
občanov iz zdravstvenega varstva. Tudi z eventualno povečano participacijo ne 
moremo pričakovati večjih finančnih sredstev (priloga str. 9, točka b). 

S predvidenimi ukrepi na str. 13 priloge so se poslanci strinjali, vendar 
so imeli pripombo, naj bi se termin »drugo premoženje« (točka d) točno konkre- 
tiziral. 

Glede vložitev dospelih obveznosti in najemanje premostitvenih kreditov 
je bilo izraženo manjšinsko mnenje, da ti predlogi pomenijo samo zavlačevanje 
sedanjega stanja in odpiranje novih problemov. Zato bi bilo pravilneje pokriti 
vse dosedanje obveznosti pa četudi z ostrejšimi ukrepi. 

St.: 30-34/72 
Ljubljana, 22. 12. 1972 

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj 
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbeno- 
političnih in samoupravnih skupnosti je na seji dne 25. 12. 1972 obravnavala 
predlog smernic družbenoekonomske politike in razvoja SR Slovenije ter ne- 
posredne naloge v letu 1973, skupaj s prilogo o globalnih razmerjih v delitvi 
dohodka v gospodarstvu ter bilance splošne in skupne porabe v letu 1973, 
ki ju je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 

Obenem je začasna komisija obravnavala tudi poročilo: 
— odbora gospodarskega zbora za finance; 
— odborov gospodarskega zbora za družbenoekonomske odnose ter za 

proizvodnjo in blagovni promet; 
— skupine poslancev socialno-zdravstvenega zbora; 
— skupine poslancev prosvetno-kulturnega zbora. 
Začasna komisija se je v načelni razpravi strinjala s tem, da je treba v letu 

1973 nadaljevati z začrtano politiko stabilizacije, ki mora zagotoviti, da se bodo 
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vse oblike porabe gibale v določenih okvirih, pri tem pa zagotovile optimalen 
družbenoekonomski razvoj. 

Pri tem je opozorila, da obstaja možnost, da bodo do sprejemanja na seji 
zbora potrebne še kakšne spremembe ali dopolnitve, ker sprejema federacija 
še nekatere predpise na osnovi XXVIII. ustavnega amandmaja. 

V podrobni obravnavi je dala začasna komisija naslednje spreminjevalne 
in dopolnilne predloge: 

K strani 8: V tretji vrsti' prvega odstavka naj se besede »zato bo 
mogoče v sorazmerno krajšem času doseči polno likvidnost« zamenjajo z 
besedami »zato bo mogoče v sorazmerno krajšem času izboljšati likvidnost«. 

Drugi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Višjo gospodarsko rast moramo zagotoviti s povečanjem obsega in izbolj- 

šanjem strukture investicijskih vlaganj v proizvodne kapacitete, postopke in 
kadre ob racionalni in optimalni uporabi obstoječih proizvodnih zmogljivosti.« 

K strani 10: V zadnji vrstici točke 4 je treba črtati besedo »realno«. 
K strani 11: V četrti vrsti šestega odstavka je treba besedi »bo repu- 

blika« nadomestiti z besedami »bosta skupščina SR Slovenije in njen izvršni 
svet...« 

Kstrani 14: Drugi stavek 7. točke naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Takšna stopnja omogoča zaposlitev dotoka šolske mladine ter delavcev, ki 

se vračajo iz tujine, v okviru potreb pa je treba vključiti tudi delavce z ostalih 
področij Jugoslavije.« 

K Strani 16: V 12. vrsti prve alinee naj se med besedi »neposredne« in 
»udeležbe« vstavi beseda »diferencirane«. 

V 13. vrsti naj se za besedo »storitev« postavi pika, ostalo besedilo pa naj 
se črta do konca stavka. 

K strani 17 : V dodatku k predlogu smernic je alinea, ki se nanaša na 
otroško varstvo. Po mnenju začasne komisije naj se besedilo alinee o otroškem 
varstvu dopolni tako, da se za besedama »zdravstvene preglede« dodajo besede 
»povečati število otrok v dnevnem varstvu«. 

Začasna komisija ni sprejela kvantifikacije o številu otrok, katerim naj se 
zagotovi dnevno varstvo. 

K1 strani 18: V tretjem odstavku naj se na koncu črtajo besede »kot 
obvezno obliko izobraževanja za vse otroke«. 

K strani 19: V drugem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da se 
glasi: »Izdelati je treba sistem stalnega izobraževanja v okviru visokega in 
srednjega šolstva, delavskih univerz in izobraževalnih centrov in omogočiti 
delavcem nadaljnje šolanje, zlasti tistim z nedokončano osemletko.« 

K strani 20: V prvem odstavku je treba celotno besedilo za prvim 
stavkom prenesti za samostojen odstavek. 

Pri obravnavi globalnih razmerij v delitvi dohodka v gospodarstvu ter 
bilance splošne in skupne porabe v letu 1973 je začasna komisija menila, da 
niso dovolj upoštevane vse posledice realnejšega vrednotenja zalog in terjatev 
v letu 1973 in da je treba ponovno proučiti ukrepe, ki so navedeni na strani 
15 pod 2/d, ker naj bi po vseh razpravah v zborih bila delitev sredstev iz 
razlike v ceni in od prometnega davka na pogonska goriva med cestnim skladom 
in republiškim proračunom izjemen ukrep, ki bi veljal le v letu 1973. 
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Začasna komisija predlaga enotnemu zboru, da sprejme predlog smernic 
družbenoekonomske politike in razvoja SR Slovenije ter neposredne naloge v 
letu 1973 skupaj z danimi spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi. 

Za svojega poročevalca je začasna komisija določila poslanko Maro Zlebnik. 

St.: 30-34/72 
Ljubljana, 25. 12. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
25. decembra 1972 obravnavala predlog smernic družbenoekonomske politike 
in razvoja SR Slovenije ter neposredne naloge v letu 1973, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Komisija je v načelni obravnavi ugotovila, da je potrebno ta predlog 
dejansko obravnavati kot predlog resolucije o družbenoekonomski politiki in 
razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1973, kar je v skladu z 
določbo 238. člena poslovnika skupščine SR Slovenije. 

Ta resolucija naj bi upoštevala tudi globalna razmerja v delitvi dohodka 
ter bilanco splošne in skupne porabe v letu 1973, kar je predlagatelj posredoval 
kot prilogo k predlogu tega akta. Predlagatelj naj bi torej pri dokončni sestavi 
te resolucije vanjo vključil tudi vsebino te priloge. 

Predlog te resolucije naj bi opredelil tudi konkretne možnosti družbeno- 
ekonomskega razvoja SR Slovenije v naslednjem letu in pa upošteval tudi 
zakonske spremembe, ki jih pripravlja federacija na področju družbenoeko- 
nomske oziroma stabilizacijske politike v letu 1973 in ki bodo predvidoma 
sprejete v zvezni skupščini še pred koncem tega leta. 

Komisija je ugotovila, da so v 3. točki na 28. strani predloga teh smernic 
oziroma resolucije navedena področja zakonodajnega dela. V zvezi z ureje- 
vanjem teh področij je komisija soglašala, naj bi izvršni svet skupščine SR 
Slovenije pripravil izpopolnjen program republiške zakonodajne dejavnosti, 
v katerem bi bili določeni tudi roki in prioritetni vrstni red uskladitve repu- 
bliške zakonodaje z ustavnimi amandmaji. 

St.: 30-34/72 
Ljubljana, 25. 12. 1972 

PREDLOG ZAKONA 

o uporabi dela dohodkov, izločenih na posebne račune v letu 1972 

1. člen 

Občine Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Maribor, Murska 
Sobota, Ormož, Ptuj, Radlje ob Dravi in Slovenska Bistrica smejo za odpravo 
posledic poplav in neurij porabiti vsa sredstva, ki so jih izločile na posebne 
račune na podlagi zakona o izločanju dela dohodkov od prispevka iz osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja, davka od prometa proizvodov in storitev ter 
sodnih taks v letu 1972 na posebne račune (Uradni list SFRJ, št. 39/72 in 53/72). 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 
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OBRAZLOŽITEV 

Z dopolnitvijo zveznega zakona o izločanju dela dohodkov od prispevka iz 
OD iz delovnega razmerja, davka od prometa proizvodov in storitev ter sodnih 
taks v letu 1972 na posebne račune je bila dovoljena republikam, v katerih so 
bila posamezna območja prizadeta s poplavami in neurji, poraba izločenih 
sredstev v višini 50 %> vseh v republiki izločenih sredstev. Ker so v letošnjem 
juliju poplave in močna neurja s točo povzročila v občinah severovzhodne 
Slovenije precejšnjo škodo na posevkih in komunalnih napravah (ceste, mostovi, 
plazovi), je sprejetje takega ukrepa primarno. Porabo izločenih sredstev bi 
dovolili naslednjim občinam: Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, 
Maribor, Muska Sobota, Ormož, Ptuj, Radlje ob Dravi in Slovenska Bistrica. 
V večini naštetih občin predstavlja dohodek od kmetijske dejavnosti v strukturi 
proračunskih dohodkov pomemben vir (Lenart 23 l0/o, Lendava in Ormož 17,5 °/o 
itd.); ker so skupščine občin morale večji del davka iz kmetijstva odpisati, 
oprostile pa tudi organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s kmetijsko 
dejavnostjo, plačevanja davka iz OD se v proračunih teh občin predvideva 
znaten izpad predvidenih sredstev. Z omenjenim predpisom o izločanju so 
omejevani zgolj nekateri dohodki neodvisno od realizacije vseh dohodkov pro- 
računa, tako da je potrebno izločena sredstva nameniti za povečane izdatke 
proračunov v zvezi z odpravo posledic poplav in neurij. Po podatkih službe 
družbenega knjigovodstva je bilo do konca oktobra izločeno na posebne račune 
v SR Sloveniji 15 339 000 dinarjev, izločena sredstva pri 10 občinah pa znašajo 
5 557 000 dinarjev ali 36,2 fl/o vseh izločenih sredstev, tako da s tem ne presegajo 
dovoljenih 50 °/o. 

MNENJE DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Idrija 
in Piran, ter delegat mesta Ljubljane so na svojem 29. zasedanju dne 25. 12. 1972 
obravnavali predlog zakona o uporabi dela dohodkov, izločenih na posebne 
račune v letu 1972. 

V razpravi je sodeloval delegat občine Tolmin. 
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni 

ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov 
občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena na za- 
sedanju, to mnenje republiškemu in gospodarskemu zboru skupščine SR Slo- 
venije, da ga v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojna 
zbora obravnavata in zavzameta o njem svoje stališče. 

V razpravi so obravnavali amandmaja pristojnih odborov republiškega in 
gospodarskega zbora, ki se zavzema za to, da se v tem predlogu zakona ome- 
njenim občinam priključi tudi občina Tolmin. V razpravi je bilo širše obrav- 
navano stanje nekaterih objektov v tej občini, nastalo zaradi poplav Soče in 
prikazane težave, da se ti problemi uredijo zgolj s sredstvi občine. 

Delegati občin niso podprli amandmajev pristojnih odborov republiškega 
in gospodarskega zbora, strinjali pa so se s predlogom, da predstavniki izvrš- 
nega sveta in občine Tolmin skušajo najti sporazumno rešitev za ta problem. 

St.: 420-38/72 
Ljubljana, 26. 12. 1972 
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POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 71. seji 21. decembra 
1972 obravnaval predlog zakona o uporabi dela dohodka, izločenih na posebne 
račune v letu 1972, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s 
predlogom, da ga v smislu 294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije obrav- 
nava po skrajšanem postopku. 

Odbor je razpravljal tudi o vlogi, naslovljeni na odbor za finance in pro- 
račun republiškega zbora, ki jo je poslala skupščina občine Tolmin. 

V uvodni razpravi je odbor soglašal s predlogom izvršnega sveta, da se 
predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. 

Skupščina občine Tolmin v svoji vlogi predlaga, da se k občinam, navedenim 
v predlogu zakona priključi tudi občina Tolmin, ki je utrpela dokajšnjo škodo 
zaradi poplav potokov in rek hudourniškega značaja. Tako naj bi tudi občina 
Tolmin za delno odpravo posledic poplav in neurij lahko porabila sredstva, ki so 
izločena na posebne račune. Občina Tolmin konkretno navaja 5 mostov, ki jih 
je treba sanirati oziroma zgraditi in ki so bili porušeni. 

Predstavnik izvršnega sveta je zavrnil predlog skupščine občine Tolmin, kar 
je utemeljeval s tem, da izvršni svet pri pripravi predloženega zakona ni zavrnil 
samo zahteve občine Tolmin, pač pa tudi nekatere druge (Trebnje, Ravne, 
Velenje, Šmarje pri Jelšah in Sevnica), kjer bi bilo tudi možno govoriti o po- 
sledicah in škodi zaradi poplav. Teh vlog ni upošteval, ker je ocenil, da so bile 
občine, ki so zajete v predlogu zakona, močneje prizadete, razen tega pa je 
izvršni svet sredstva iz teh posebnih računov predvidel za kompenzacijo za kruh. 

Po daljši razpravi, v okviru katere je bilo navedeno, da tudi ob upoštevanju 
predloga občine Tolmin ni dosežena 50 fl/o omejitev, ki jo daje zvezni zakon, 
je odbor bil soglasen, da se občini Tolmin omogoči, da sanira mostove, pri čemer 
pa je imel v vidu tudi dejstvo, da gre predvsem za ureditev stanja v vaseh, 
ki so neposredno ob italijanski meji in kjer so porušeni mostovi odrezali ne- 
katere vasi od zaledja. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona z naslednjo 
dopolnitvijo: 

— ki. členu: — v drugi vrsti naj se za besedo »Dravi« vstavi vejica in 
črta beseda »in«; 

—• v tretji vrsti naj se za besedo »Bistrica« vstavita besedi »in Tolmin«. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Franca Vrviščarja. 

St.: 420-38/72 
Ljubljana, 22. 12. 1972 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 21. 12. 1972, št. 
420-38/72. 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 25. 12. 1972, št. 420-38/72. 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o določitvi stopenj republiškega davka in republiških 
prispevkov od osebnega dohodka iz d.elovnega razmerja za leto 1972 in o dolo- 
čitvi najvišjih zneskov prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, 
ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namene splošne in skupne porabe 

1. člen 

V 2. členu zakona o določitvi stopenj republiškega davka in republiških 
prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za leto 1972 in o do- 
ločitvi najvišjih zneskov prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega raz- 
merja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namene splošne in skupne 
porabe (Uradni list SRS, št. 7/72) se črta 3. točka. 

Dosedanja 4. točka postane 3. točka. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Realizacija izdatkov sklada republiške skupnosti za otroški dodatek izkazuje 
znatno povečanje izdatkov nad načrtovanimi dohodki. Ublažitev cenzusa za 
dohodek iz kmetijstva je povzročila nepričakovano povečanje števila upravi- 
čencev iz te sfere dejavnosti. Prav tako se je, kljub povečanju dohodkovnega 
cenzusa za poprečno povečanje osebnega dohodka nad predvidenim povečalo 
število upravičencev, ki imajo le dohodek iz delovnega razmerja. 

Povečani izdatki nastajajo tudi zaradi zvišanega otroškega dodatka, ki se 
izplačuje od 1. 10. 1972 dalje zaradi povišanih cen olja in sladkorja. 

Zaradi izpeljave zakona o določitvi premoženjskega cenzusa in višine 
otroškega dodatka v letu 1972 (Uradni list SRS, št. 7/72) in aneksa k družbenemu 
dogovoru o uresničevanju politike na področju otroškega varstva v SR Slo- 
veniji v letu 1972 so se že in se bodo še povečali izdatki za izplačilo otroškega 
dodatka, zaradi česar bi bila neutemeljena nadaljnja omejitev, ki jo vsebuje 
3. točka 2. člena zakona o določitvi stopenj republiškega davka in republiških 
prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za leto 1972 in o do- 
ločitvi najvišjih zneskov prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega raz- 
merja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namene splošne in 
skupne porabe. 

Oprostitev izločanja dela prispevka bo prispevala k reševanju finančnih 
težav sklada republiške skupnosti otroškega dodatka. 

POROČILA 

Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo je na svoji seji 
dne 25. decembra 1972 obravnaval predlog zakona o spremembi zakona o 
določitvi stopenj republiških prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov od osebnega 
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dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne 
namene splošne in skupne porabe, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. 

Pred prehodom na načelno razpravo se je odbor strinjal s predlogom 
izvršnega sveta, da se predloženi zakon obravnava v smislu 294. člena poslovnika 
skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku kot predlog zakona. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da so se zaradi izpeljave zakona 
o določitvi premoženjskega cenzusa in višine otroškega dodatka v letu 1972 
ter aneksa k družbenemu dogovoru o uresničevanju politike na področju otro- 
škega varstva v SR Sloveniji v letu 1972 že in se bodo še povečali izdatki za 
izplačilo. 

Odbor se strinja s predlogom, da se 3. točka 2. člena, ki določa, da se sred- 
stva prispevka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za otroško varstvo, 
ki se stekajo v sklad republiške skupnosti otroškega varstva za otroški dodatek 
in za dopolnjevanje potreb varstva otrok uporabijo največ do 276 000 000 dinar- 
jev črta. Črtanje te določbe bi prispevalo k reševanju finančnih težav sklada 
republiške skupnosti. Vendar pa odbor meni, naj se z družbenim dogovorom bolj 
jasno določi, kako se sredstva tega sklada trošijo. 

V obravnavi posameznih členom odbor ni imel spreminjevalnih ali dopol- 
njevalnih predlogov. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme zakon v predloženem 
besedilu. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca Borisa 
Jarca. 

St.: 420-37/72 
Ljubljana, 26. 12. 1972 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 21. 12. 
1972, št. 420-37/72. 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 21. 12. 1972, št. 
420-37/72. 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 25. 12. 1972, št. 420-37/72. 
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PREDLOG ZAKONA 

o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov ter o načinu, po katerem 
občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo d.avek od prometa 

proizvodov in storitev 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Od prometa proizvodov v SR Sloveniji se plačuje posebni republiški davek 
od prometa proizvodov (v nadaljnjem besedilu: posebni republiški prometni 
davek). 

Posebni republiški prometni davek se plačuje po določbah zakona o ob- 
davčevanju proizvodov in storitev v prometu (Uradni list SFRJ, št. 33/72) po 
določbah tega zakona ter predpisov, izdanih na tej podlagi. 

2. člen 

S tem zakonom se ureja način določanja davčne obveznosti, evidentiranja, 
obračunavanja in plačevanja davka, kontrola obračunavanja in plačevanja 
davka ter roki za plačilo davka in določbe o kaznih za plačevanje temeljnega ter 
posebnega republiškega in občinskega davka od prometa proizvodov in storitev 
(v nadaljnjem besedilu: prometni davek), kadar so zavezanci za prometni davek 
občani in zasebne pravne osebe. 

II. Posebni republiški davek od prometa proizvodov 

3. člen 

Posebni republiški prometni davek se plačuje od vsega prometa proizvodov, 
ki so namenjeni za končno potrošnjo, razen od proizvodov, za katere je v zakonu 
o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu določeno, da se od njihovega 
prometa ne plačuje posebni davek od prometa proizvodov, in razen od prometa 
naslednjih proizvodov: 

1. knjig, brošur in drugih publikacij s področja znanosti, umetnosti, kulture, 
izobraževanja in vzgoje; strokovnih publikacij; informativnega tiska; katalogov 
knjig ter katalogov muzejev, likovnih galerij in razstav; učnih filmov; gramo- 
fonskih plošč in posnetih magnetofonskih trakov, ki jih nabavljajo neposredno 
od proizvajalcev ali od trgovine na debelo prosvetni in kulturni zavodi in 
organizacije; oprostitev za navedene proizvode velja ob pogoju, da so oproščeni 
plačevanja temeljnega davka od prometa proizvodov; 

2. posebne (dodatne) kmetijske opreme in nadomestnih delov po seznamu, 
ki ga izda republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo v soglasju z repu- 
bliškim sekretarjem za finance; 

3. glasbil; 
4. gramofonskih plošč oziroma posnetih magnetofonskih trakov za učenje 

tujih jezikov; 
5. gramofonskih plošč, na katerih so posneta glasbena in druga dela umet- 

niške vrednosti; mnenje o tem, ali gre za proizvode iz te točke, si mora založnik 
oziroma uvoznik priskrbeti od republiškega sekretariata za prosveto in kulturo; 
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6. hlodovine, žaganega in tesanega lesa, če je taka oprostitev predpisana 
tudi za posebne občinske davke od prometa proizvodov. 

4. člen 

Posebni republiški prometni davek se plačuje po stopnjah, določenih v tarifi 
posebnega republiškega davka od prometa proizvodov, ki je sestavni del tega 
zakona. 

III. Način določanja davčne obveznosti, evidentiranje, obračunavanje in 
plačevanje prometnega davka ter kontrola obračunavanja in plačevanja davka 

pri občanih in zasebnih pravnih osebah 

5. člen 

Davčni zavezanci-občani in zasebne pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: 
zavezanci) plačujejo prometni davek od celotnega prometa proizvodov nepo- 
sredno s končnimi potrošniki in od opravljenih storitev. 

Zavezanci, ki po določbah zakona o davkih občanov plačujejo davek od 
osebnega dohodka iz samostojnega opravljanja obrtnih in drugih gospodarskih 
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: davek iz obrtnih dejavnosti) po plačani 
realizaciji plačujejo izjemoma na njihovo zahtevo tudi prometni davek po 
plačani realizaciji ob pogoju, da v knjigovodskih evidencah zagotovijo podatke 
o plačilu faktur in o višini v teh fakturah obračunanega prometnega davka. 

6. člen 

Samostojni gostinci obračunavajo in plačujejo posebni prometni davek od 
alkoholnih pijač, osvežilnih penečih brezalkoholnih pijač, sodavice in mineralne 
vode od nabavljenih količin teh pijač. 

7. člen 

Zavezanci plačujejo prometni davek po kraju, v katerem je bil opravljen 
promet proizvodov oziroma storitev. 

Ce je bil promet opravljen in prometni davek plačan v kraju, kjer zave- 
zanec nima poslovnega sedeža ali prebivališča, je davčna uprava te občine 
dolžna v desetih dneh po preteku vsakega trimesečja za opravljen promet 
proizvodov oziroma storitev v preteklem trimesečju dostaviti davčni upravi 
občine, ki je pristojna za odmero davka iz obrtnih dejavnosti, podatke o oprav- 
ljenem prometu proizvodov oziroma storitev ter o obračunanem in plačanem 
prometnem davku na njenem območju. 

8. člen 

Zavezanci, ki so po določbah zakona o davkih občanov dolžni voditi poslovne 
knjige, morajo v teh knjigah zagotoviti tudi potrebne podatke za odmero 
prometnega davka. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so vsi zavezanci davka iz obrtnih 
dejavnosti, ki prodajajo izdelke, od katerih se plačuje prometni davek, in občani, 
ki se ukvarjajo z žaganjem lesa za druge, dolžni voditi evidenco o svojem 
poslovanju. 



Priloge 589 

Na računih za prodano blago in opravljene storitve so zavezanci dolžni 
posebej izkazati obračunani prometni davek. 

Vrste in način vodenja poslovnih knjig predpiše republiški sekretar za 
finance. 

9. člen 

Prometni davek se odmerja zavezancem davka iz obrtnih dejavnosti skupno 
z odmero davka iz obrtnih dejavnosti. 

Zavezancem, katerim se davek iz obrtnih dejavnosti odmerja po dejanskem 
dohodku, in so dolžni voditi poslovne knjige, se davek odmeri po stanju, ki ga 
izkažejo v letni davčni napovedi, izdelani na podlagi teh knjig; zavezancem, ki 
niso dolžni voditi poslovnih knjig, pa na podlagi letne napovedi. 

Ce davčna uprava na podlagi pregleda poslovnih knjig ali drugih podatkov 
spozna, da so podatki iz napovedi nepopolni ali nepravilni, da zavezanec ni 
izkazal vsega prometa, ki bi ga moral izkazati, ali da je izkazani promet v 
očitnem nesorazmerju z obsegom poslovanja, ugotovi promet in odmeri prometni 
davek po drugih razpoložljivih podatkih v skladu z določbami 79. in 178. člena 
zakona o davkih občanov. 

Zavezancem, ki opravljajo obrtne storitve in plačujejo davek iz obrtnih 
dejavnosti v pavšalnem letnem znesku, se odmerja v pavšalnem letnem znesku 
tudi prometni davek, in to le od storitev, opravljenih na območju občine, 
pristojne za odmero davka iz obratnih dejavnosti. Občinska skupščina predpiše 
natančnejša merila za določanje pavšalnega letnega zneska prometnega davka. 

Napoved za odmero prometnega davka je sestavni del napovedi za odmero 
davka iz obrtnih dejavnosti. 

10. člen 

Zavezanci iz prejšnjega člena, ki morajo voditi poslovne knjige, so dolžni 
v 20 dneh po preteku vsakega meseca prijaviti v preteklem mesecu doseženi 
promet proizvodov oziroma storitev, ter obračunati in vplačati prometni davek 
od tega prometa. 

Izjemoma zavezanci, ki vodijo le evidence o opravljenem prometu, prijavijo 
promet ter obračunajo in plačajo prometeni davek trimesečno, in sicer do 20. 
v mesecu za preteklo trimesečje. 

Zavezanci, ki opravljajo storitve in niso dolžni voditi poslovnih knjig, pa 
se jim davek iz obrtnih dejavnosti odmerja po dejanskem dohodku, in zavezanci, 
ki plačujejo davek iz obrtnih dejavnosti v pavšalnem letnem znesku, plačujejo 
prometni davek v rokih in na način, kot je predpisan za plačevanje davka iz 
obrtnih dejavnosti. 

11. člen 

Zavezanci, ki občanom prodajo proizvode ali opravijo storitve, od katerih 
se plačuje prometni davek, pa od takega prometa ne plačujejo prometnega 
davka po enem od načinov iz 9. člena tega zakona, plačajo prometni davek od 
vsakega posameznega izvršenega prometa oziroma opravljene storitve. 

Zavezanci iz prejšnjega odstavka so dolžni v 15 dneh po izvršeni prodaji 
proizvodov oziroma opravljenih storitvah o tem s posebno prijavo obvestiti 
davčno upravo občine, v kateri so opravili promet. 

Ce davčna uprava ugotovi, da zavezanec opravljenega prometa ni na- 
povedal, ah ga ni izkazal v celoti, ugotovi promet in odmeri prometni davek po 
tretjem odstavku 9. člena tega zakona. 
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12. člen 

Kadar družbene pravne osebe izplačujejo račune za prodano blago in 
opravljene storitve zavezancem, ki ne plačujejo prometnega davka po enem od 
načinov iz 9. člena tega zakona, morajo obračunati prometni davek, ga ob 
izplačilu računa odtegniti in ga v sedmih dneh vplačati na ustrezen račun. 

Zavezanci iz 9. člena tega zakona so dolžni na računu za prodano blago ah 
opravljene storitve, ki ga predložijo v izplačilo družbenim pravnim osebam, dati 
pismeno izjavo o načinu plačevanja prometnega davka (po dejanskem dohodku 
ali v pavšalnem letnem znesku) z navedbo odločbe davčne uprave, s katero jim 
je predpisana obveznost plačila prometnega davka. 

13. člen 

Zavezancu proizvajalcu se od posebnega republiškega prometnega davka, ki 
bi ga moral plačati od končnih izdelkov, prodanih neposredno končnim potroš- 
nikom, odbije posebni republiški prometni davek, ki ga je plačal od materiala 
za take izdelke ob naslednjih pogojih: 

1. da v redu vodi poslovne knjige; 
2. da je iz faktur in drugih dokazov razvidno, da je bil plačan prometni 

davek od materiala, uporabljenega za izdelke, za katere zahteva odbitek pro- 
metnega davka; 

3. da so izdelki, za katere zahteva odbitek prometnega davka, prodani. 
Pri ugotavljanju, kolikšen znesek prometnega davka, plačanega od mate- 

riala, ki je bil uporabljen za izdelke, naj se odbije, se upošteva razmerje med 
celotnim porabljenim materialom ter materialom, porabljenim za izdelke, za 
katere se zahteva odbitek, upoštevajoč pri tem običajne normative porabe ma- 
teriala in druge okoliščine, ki imajo pomen za ugotovitev davčne obveznosti. 

Pravico do olajšave uveljavlja zavezanec ob mesečni prijavi prometa ali 
najkasneje ob letni napovedi s posebno vlogo skupaj s podatki in dokumen- 
tacijo o opravljenem prometu in o obračunanem davku od prodanih proiz- 
vodov, ki so zavezani plačilu prometnega davka ter dokumentacijo o porablje- 
nem materialu in plačanem prometnem davku od porabljenega reprodukcijskega 
materiala. 

14. člen 

Lastniki gozdov so dolžni plačati prometni davek od vseh posekanih od- 
kazanih količin lesa, razen od lesa, ki ga prevzamejo organizacije združenega 
dela, ki gospodarijo z zasebnimi gozdovi, in od lesa, ki se po zakonu o gozdovih 
prepusti lastnikom gozdov za neposredno uporabo v kmečkem gospodarstvu 
in gospodinjstvu, in ga lastniki v ta namen tudi uporabijo. 

Organizacije združenega dela, ki gospodarijo z zasebnimi gozdovi, morajo 
do 15. februarja v letu predložiti davčnim upravam podatke za preteklo leto 
o količinah lesa iz prejšnjega odstavka, od katerih so lastniki gozdov dolžni 
plačati prometni davek. 

Občani so dolžni plačevati prometni davek tudi od vseh količin lesa, 
posekanih na negozdnih zemljiščih, ki jih prodajo ali kako drugače oddajo. 
Opravljeni promet prijavijo davčni upravi v skladu z določbami 11. člena tega 
zakona. 
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15. člen 

Zasebni proizvajalci vina in žganja, katerih letna proizvodnja presega ko- 
ličine, dovoljene za potrebe članov gospodinjstva, so zaradi obračuna prometnega 
davka dolžni vsako leto do konca novembra predložiti davčni upravi občine, 
v kateri plačujejo davek od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti, posebno 
napoved o proizvedenih količinah vina ter vsako leto do konca aprila posebno 
napoved o proizvedenih količinah žganja. 

Količine, ki se upoštevajo zasebnemu proizvajalcu za potrebe članov gospo- 
dinjstva ter kalo in razsip, se priznajo na način in ob pogojih, ki jih določi 
občinska skupščina. 

Proizvajalci iz prvega odstavka tega člena so dolžni v 20 dneh po preteku 
vsakega trimesečja prijaviti količine vina in žganja, ki so jih v preteklem 
trimesečju prodali neposredno končnim potrošnikom, ter obračunati in vplačati 
prometni davek. Za končne potrošnike se štejejo tudi organizacije združenega 
dela in druge družbene pravne osebe, ki vino in žganje kupujejo za lastno 
uporabo. 

V prijavi so dolžni izkazati tudi prodajo vina in žganja trgovinskim, gostin- 
skim in drugim organizacijam združenega dela, ki vino in žganje prodajajo ali 
uporabljajo za nadaljnjo predelavo, ter prodajo samostojnim gostincem, ki se 
ne štejejo za končne potrošnike v smislu tretjega odstavka tega člena. 

Davčne uprave so dolžne podatke o prodaji vina in žganja samostojnim 
gostincem posredovati pristojnim davčnim upravam. 

Zavezanci iz tretjega odstavka tega člena vodijo o prodaji vina in žganja 
posebno evidenco, ki jo predpiše republiški sekretar za finance. 

16. člen 

Kontrolo, kako zavezanci obračunavajo in plačujejo prometni davek, oprav- 
ljajo občinske davčne uprave in davčna uprava SR Slovenije. 

Pristojni organ ima pravico pregledati delovne prostore, v katerih se 
opravlja dejavnost, naprave, blago, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge 
dokumente, ki omogočajo vpogled v poslovanje zavezanca glede tega, kako 
izpolnjuje svoje davčne obveznosti. Z delovnimi prostori so mišljeni poslovni 
in pomožni prostori ter stanovanjski prostori, če zavezanec v njih opravlja 
dejavnost, od katere plačuje prometni davek, oziroma skladišči v teh prostorih 
proizvode, od prometa katerih se plačuje prometni davek. 

17. člen 

Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, se glede vložitve napovedi, 
odmere davka, pritožbe, obnove postopka, vračila davka, odprave ali spremembe 
določbe po nadzorstveni pravici, obračunavanja in pobiranja davka, prisilne 
izterjave davka, odpisa davka zaradi neizterljivosti, zastaranja, evidence in 
knjiženja davka ter kazni zaradi nepravilnega knjiženja uporabljajo določbe 
zakona o davkih občanov. 

18. člen 

Republiški sekretar za finance predpiše obliko in vsebino napovedi iz 9., 
10., 11. in 15. člena tega zakona. 
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19. člen 

Zavezanec, ki je dolžan vložiti letno davčno napoved za odmero prometnega 
davka, pa je ne vloži v roku, ki je določen v javnem pozivu oziroma v roku 
določenim v tem zakonu, mora na račun povečanega davka plačati 5 fl/o od 
odmerjenega zneska. 

Zavezanec, ki ne vloži napovedi za odmero davka niti v poznejšem roku 
na vročeni osebni poziv, mora plačati na račun povečanega davka 10 °/o od 
odmerjenega zneska. 

20. člen 

Zavezanec občan ali zasebna pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno 
kaznijo od 500 do 10 000 dinarjev: 

1. če v predpisanem roku ne vloži mesečne oziroma trimesečne davčne 
napovedi ali napovedi o proizvedenih količinah vina in žganja (10. in 15. člen); 

2. če ne vodi ali ne vodi v redu poslovnih knjig oziroma evidenc, ki jih je 
dolžan voditi po tem zakonu (8. in 15. člen). 

Glede pristojnosti za vodenje postopka in pritožbe se uporabljajo določbe 
245. člena zakona o davkih občanov. 

Pooblaščena oseba davčnega organa lahko za prekrške iz tega člena izreče 
takoj na mestu najnižji znesek denarne kazni, ki je določen za te prekrške. 

IV. Posebne določbe 

21. člen 

Zaradi izenačevanja pogojev gospodarjenja in skladnega razvoja SR Slo- 
venije občinske skupščine z medsebojnimi dogovori usklajujejo višino stopenj 
posebnega občinskega prometnega davka. Pobudo za medsebojno dogovarjanje 
dajejo občinske skupščine neposredno, lahko pa jo tudi izvršni svet skupščine 
SR Slovenije. 

V. Prehodne in končne določbe 

22. člen 

Zasebni proizvajalci iz prvega odstavka 15. člena tega zakona so dolžni do 
konca februarja 1973 predložiti napoved o zalogah vina na dan 1. 1. 1973. 

Samostojni gostinci, ki so doslej plačevali prometni davek od prodanih 
količin alkoholnih pijač, popišejo zaloge na dan 1. 1. 1973 in od zaloge plačajo 
prometni davek hkrati s plačilom prometnega davka od količin, nabavljenih 
v januarju 1973. 

23. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS, 
uporablja pa se od 1. januarja 1973. 

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o republiškem davku od 
prometa blaga na drobno (Uradni list SRS, št. 46/70). 



Priloge 593 

TARIFA POSEBNEGA REPUBLIŠKEGA DAVKA 
OD PROMETA PROIZVODOV 

Tar. št. 1 

Od vseh proizvodov, ki so namenjeni za končno potrošnjo, razen od pro- 
izvodov, za katere so v tej tarifi predpisane posebne stopnje: 5 %. 

OPOMBA: 
1. Davek po tej tarifni številki se plačuje tudi od motornih vozil, ki jih 

uvozijo oziroma kupijo v konsignacijskih skladiščih občani in zasebne pravne 
osebe. Davek plača občan oziroma zasebna pravna oseba davčni upravi občine, 
v kateri ima stalno prebivališče oziroma poslovni sedež brez dokaza o plačanem 
davku po tej tarifni številki motornega vozila ni mogoče registrirati. 

Davčna osnova za motorna vozila, ki jih uvozijo občani, je vrednost, ugotov- 
ljena po carinskih predpisih, povečana za carino in uvozne davščine. Davčna 
osnova za motorno vozilo, ki jih občani in zasebne pravne osebe kupijo v 
konsignacijskih skladiščih, je prodajna cena konsignacijskega skladišča, v kateri 
so poleg carine in drugih davščin, ki se plačujejo pri carinjenju, tudi marža in 
drugi stroški, ki jih imetnik konsignacijskega skladišča zaračunava kupcu. 

2. Ne plačuje se davek po tej tarifni številki od rabljenih stvari, ki jih 
prodajajo občani neposredno ali po trgovinskih in drugih organizacijah kot 
posredniki ali kako drugače, razen od izdelkov iz zlata in drugih plemenitih 
kovin, naravnega dragega kamenja in naravnih biserov in predmetov, izdelanih 
s takim kamenjem ali biseri. 

Tar. št. 2 
dinarjev liter 

Od alkoholnih pijač: 
1. naravnega vina, razen peneča vina 0,10 
2. penečega vina 0,30 
3. naravnega žganja in medice 0,50 
4. specialnih vin (desertnih, likerskih in arornatiziranih) 

ter desertnih pijač, če znaša nabavna cena za liter: 
— nad 12 do 15 dinarjev 1,10 
— nad 15 dinarjev 1,80 

5. likerjev in močnih alkoholnih pijač, če znaša nabavna 
cena za liter: 
— nad 17 do 24 dinarjev 2,10 
—* nad 24 dinarjev 3,00 

V '% od vrednosti 

6. piva 5 °/o 
7. umetnega žganja in drugih alkoholnih pijač, ki niso 

zajete v točkah 1 do 6 8 '°/o 

OPOMBA: 

1. Davčna osnova za alkoholne pijače iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke te tarifne 
številke je liter alkoholne pijače; za večje ali manjše pakiranje je davek so- 
razmeren davku od litra pijače. 

38 
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Davčna osnova za alkoholne pijače iz 6. in 7. točke te tarifne številke je 
prodajna cena proizvajalca, uvoznika, prodajalca na debelo ali prodajalca na 
drobno, ki te pijače sami porabijo ali jih prodajo končnim potrošnikom. Pri 
gostinskih organizacijah združenega dela in samostojnih gostincih je davčna 
osnova nabavna cena. 

2. Davčni zavezanci za alkoholne pijače so prodajalci teh pijač končnim 
potrošnikom. Davčni zavezanci so tudi obrtne organizacije združenega dela, 
ki nabavijo te pijače zaradi preprodaje končnim potrošnikom oziroma lastne 
končne potrošnje. 

3. Z nabavno ceno iz drugega odstavka 1. točke opombe k tej tar. številki 
je mišljena cena, izkazana v fakturi dobavitelja, z všteto embalažo in vsemi 
drugimi odvisnimi stroški, ki se zaračunavajo kupcu. 

4. Posebni republiški prometni davek se ne plačuje od prometa jabolčnika 
in medicinskih vin, če so bili ti proizvodi pridobljeni z naravnim alkoholnim 
vrenjem, brez dodatka drugih snovi in primesi. 

5. Z alkoholnimi pijačami je mišljeno pivo in druge alkoholne pijače z več 
kot 2 °/o alkohola. Pri ugotavljanju vrste in kakovosti posameznih pijač se 
ustrezno uporabljajo veljavni predpisi o kakovosti teh pijač. 

Od osvežilnih penečih brezalkoholnih pijač, sodavice in mineralne vode: 

OPOMBA: 

1. Davčna osnova za proizvode iz te tarifne številke je nabavna cena. Z 
nabavno ceno je mišljena cena, izkazana v fakturi dobavitelja z všteto embalažo 
in vsemi drugimi odvisnimi stroški, ki se zaračunavajo kupcu. 

2. Osvežilne peneče brezalkoholne pijače so proizvodi, narejeni iz raznih, 
v vodi ali mineralni vodi raztopljenih kombinacij saharoze, dekstroze, mace- 
ratov rastlinskih sadežev in organskih kislin (vinske, limonske, jabolčne, mlečne 
in askorbinske) sadnih koncentratov (sirupov) in aromatiziranih sirupov, ki so- 
jim dodana dovoljena barvila in arome (pravilnik o kakovosti alkoholnih pijač, 
piva, umetnih brezalkoholnih pijač in sirupov, mineralnih vod in sodavice, ledu 
in kisa). 

3. Proizvajalne, trgovinske in druge organizacije združenega dela, ki na 
debelo prodajajo proizvode iz te tarifne številke, smejo prodajati te proizvode 
brez posebnega republiškega prometnega davka samo tistim samostojnim go- 
stincem, ki predložijo pri nakupu hkrati s pismeno naročilnico na vpogled po 
veljavnih predpisih izdano dovoljenje za opravljanje gostinske dejavnosti. Ti 
prodajalci so dolžni za vsako tako prodajo izstaviti fakturo in pošiljati kopije 
faktur za promet v preteklem mesecu do desetega dne v mesecu občinski 
skupščini, ki je izdala samostojnemu gostincu dovoljenje, skupaj s seznamom 
faktur o prodajnih proizvodih iz te tarifne številke, v katerem morajo biti na- 
vedeni osebno ime kupca — samostojnega gostinca, številka vsake fakture 
in vrednost proizvodov, prodanih po posamezni fakturi. Ta določba velja tudi 
za individualne obrtnike-proizvajalce teh pijač, če prodajajo te pijače samo- 
stojnim gostincem. 

Tar. št. 3 

1. osvežilnih penečih brezalkoholnih pijač in sodavice 
2. mineralne vode 

8«/o 
4 °/o 
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Tar. št. 4 
Od alkohola (etanola): 0,90 din 

OPOMBA: 

Davčna osnova je hektolitrska stopnja čistega alkohola. 

Tar. št. 5 

Od knjig, brošur, časopisov in drugih publikacij, od katerih se plačuje 
temeljni davek od prometa proizvodov: 33,5 %. 

OBRAZLOŽITEV 

Plačevanje republiškega davka od prometa proizvodov ureja zakon o repu- 
bliškem davku od prometa blaga na drobno (Uradni list SRS, št. 46/70). Ta 
zakon je bil izdan na podlagi temeljnega zakona o prometnem davku. 

Na podlagi dopolnila XXVIII k zvezni ustavi, ki določa, da se z zveznim 
zakonom predpisujejo vrste dohodkov, ki se ustvarjajo z obdavčenjem pro- 
izvodov in storitev v prometu in določajo davčne stopnje, razen za tiste 
proizvode in storitve, za katere določajo stopnje po zveznem zakonu druge 
družbenopolitične skupnosti, je zvezna skupščina sprejela zakon o obdavčenju 
proizvodov in storitev v prometu, ki je bil uveljavljen s 1. julijem 1972. 

Ta zakon uvaja temeljni prometni davek, katerega urejanje je v celoti 
v pristojnosti federacije, vzporedno z njim pa predvideva posebno obdavčevanje 
prometa proizvodov in storitev, ki ga uvajajo republike, pokrajine in občine. 
Sedanji republiški in občinski predpisi morajo biti s tem zakonom usklađeni do 
konca leta 1972. 

Novi zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu (v nadaljnjem 
besedilu — zvezni zakon) v osnovi zadržuje dosedanje sistemsko ureditev 
(davek še nadalje ostaja v potrošnji, zavezanci davka so isti) z nekaterimi 
izpopolnitvami. Glede na to pri tem zakonu ne gre za nek novi sistem promet- 
nega davka, temveč za izpopolnitve in prilagoditve dosedanjega sistema pro- 
metnega davka ustavnim dopolnilom in uskladitvi ter izpopolnitvi njegovih 
rešitev glede na zahteve trga in davčne tehnike. 

Federacija s tem zakonom predpisuje sam sistem in z njim povezane vrste 
in oblike prometnega davka ter konkretne davčne stopnje temeljnega promet- 
nega davka. Posebni republiški in občinski prometni davek sta sestavni del 
enotnega sistema obdavčevanja proizvodov in storitev v prometu in zanju veljajo 
vsa tista sistemska načela, ki veljajo za temeljni prometni davek. Republike, 
pokrajini in občine povsem samostojno odločajo le o uvedbi prometnega davka 
in o višini davčnih stopenj ter predpišejo morebitne dodatne oprostitve. 

Iz navedenega izhaja, da republika s svojim zakonom uvaja in v mejah 
svoje pristojnosti ureja posebni republiški davek od prometa proizvodov (v 
nadaljnjem besedilu: republiški prometni davek). Poleg tega pa je republika 
z zveznim zakonom pooblaščena, da za občane in zasebne pravne osebe, ki so 
zavezanci za prometni davek, predpiše način določanja davčne obveznosti, 
evidentiranja, obračunavanja in plačevanja prometnega davka, kontrole obra- 
čunavanja in plačevanja davka, rokov za plačilo davka in drugo in to, ne le za 
posebni (republiški in občinski), ampak tudi za temeljni prometni davek. 

38« 
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Občine enako kot republika neposredno na podlagi zveznega zakona uvajajo 
posebni občinski prometni davek in določajo njegove stopnje. Republika nima 
pooblastil, da z zakonom občine omejuje pri določanju davčnih stopenj. Zaradi 
izenačevanja pogojev gospodarjenja in skladnega razvoja SR Slovenije pa je 
potrebno, da se na področju ureditve prometnega davka z medsebojnimi 
dogovori občin višina stopenj in drugi osnovni elementi usklađeno uredijo. 

K posameznim členom predloga zakona želimo opozoriti na naslednje: 
K 1. členu : Z določbo tega člena se uvaja posebni republiški davek od 

prometa proizvodov na območju SR Slovenije. Predlog ne predvideva plačevanja 
republiškega prometnega davka od plačil za storitve. 

K 2. členu: V zvezi z že navedenim pooblastilom zveznega zakona pred- 
log zakona vsebuje sistemske določbe o načinu odmere, evidentiranja itd., ki 
veljajo tudi za plačevanje temeljnega in posebnega občinskega prometnega 
davka, kadar so davčni zavezanci zasebniki. 

K 3. č 1 e n u : Ze zvezni zakon določa, da se posebni davek (tako repu- 
bliški kot občinski) od prometa proizvodov načeloma ne plačuje od vseh tistih 
proizvodov, od katerih se ne plačuje temeljni davek od prometa proizvodov. 
Izjemoma pa za določene proizvode ta zakon prepušča odločitev glede oprosti- 
tve posebnega davka republikam in občinam. To velja za knjige, brošure ter 
druge publikacije in podobno, glasbila in določene brezalkoholne pijače. Poleg 
tega pa se že po določbah zveznega zakona posebni davek ne plačuje od določe- 
nih proizvodov, od katerih se plačuje temeljni davek od prometa proizvodov. 

V zvezi z navedenim predlagamo, da se od knjig, brošur in drugih publika- 
cij, ki so oproščene plačila temeljnega davka od prometa proizvodov, ne bi 
plačeval republiški prometni davek. Enako velja tudi za glasbila. Navedeni pro- 
izvodi so bili tudi doslej oproščeni plačila republiškega prometnega davka. 

Pretežni del kmetijske opreme je že po zveznem zakonu oproščen posebnega 
prometnega davka. Predlagamo, da se oprostitev plačevanja republiškega pro- 
metnega davka razširi še na posebno (dodatno) kmetijsko opremo. Tako dopol- 
nitev narekuje dejstvo, da na trg prihajajo novi proizvodi s tega področja, za 
katere je utemeljena taka oprostitev, kar pa je možno zagotoviti le z elastičnim 
prilagajanjem predpisov. Predlagano pooblastilo za izdajo seznama dodatne 
kmetijske opreme tako prilagajanje omogoča. V predlogu pa ni upoštevana 
pobuda republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo za oprostitev 
gozdarske opreme, ki jo nabavljajo občani. 

Gramofonske plošče oziroma posneti magnetofonski trakovi za učenje tujih 
jezikov niso oproščeni plačila temeljnega prometnega davka. So pa bili doslej 
oproščeni plačila republiškega in občinskega prometnega davka in predlagamo, 
da se ta oprostitev zadrži. 

Na pobudo republiškega sekretariata za prosveto in kulturo predlagamo, 
da se oprosti plačila republiškega prometnega davka tudi gramofonske plošče, 
na katerih so posneta glasbena in druga dela umetniške vrednosti. Pogoj za 
oprostitev je, da si založnik oziroma uvoznik preskrbi ustrezno mnenje repu- 
bliškega sekretariata za prosveto in kulturo. 

Predlagamo še oprostitev republiškega prometnega davka za hlodovino, 
žagan in tesan les. Ta oprostitev pa je vezana na pogoj, da tudi občine te pro- 
izvode oproste plačevanja posebnega občinskega prometnega davka. 

K 4. členu: Stopnje republiškega prometnega davka so določene v 
tarifi, ki je sestavni del zakona. 
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K 5. členu: Zasebniki bodo po predlogu plačevali prometni davek po 
fakturirani realizaciji. Taka ureditev je v praksi uveljavljena tudi sedaj. Tem 
zavezancem se po zakonu o davkih občanov tudi celotni dohodek zaradi odmere 
davka iz obrtnih dejavnosti ugotavlja po fakturirani realizaciji. Prometni davek 
Se odmerja istočasno z davkom in predstavlja strošek pri ugotavljanju čistega 
dohodka. Zato bi bilo neprimerno za odmero teh davščin uveljavljati dva raz- 
lična sistema. Kot izjemo predlagamo, ob določenih pogojih možnosti plačevanja 
prometnega davka po plačani realizaciji za tiste zavezance, ki vodijo dvo- 
stavno knjigovodstvo. 

K 6. členu: Posebni prometni davek od alkoholnih in določenih brez- 
alkoholnih pijač naj bi samostojni gostinci plačevali od nabavljenih količin teh 
pijač. Pri oblikovanju predloga, ali naj se za obračun davka upoštevajo nabav- 
ljene ali prodane količine, smo upoštevali, da zasebni gostinci temeljni davek od 
alkoholnih pijač plačajo že ob nakupu teh pijač. Prodajalci teh pijač so o teh 
nakupih dolžni pošiljati davčnim upravam fakture in je pregled nabavljenih 
količin torej mnogo enostavnejši, kot bi bilo ugotavljanje prodanih količin, 
obračun (mesečni, trimesečni). Za predlagano rešitev govori tudi dejstvo, da 
bodo ti zavezanci posebni republiški prometni davek plačevali od nabavne in 
ne od prodajne cene. Tudi tehnično bi bilo težko izvedljivo za prodane količine 
ugotavljati nabavno ceno, ker se lahko istočasno prodaja blago, ki je bilo na- 
bavljeno po različnih cenah. Pripominjamo, da je tudi po sedanji ureditvi večji 
del občin (35) za plačevanje davka določilo nabavljene količine. Tudi v SR 
Hrvatski, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Makedoniji in Vojvodini predvidevajo 
plačevanje davka po nabavljenih količinah. 

K 7. členu : Po dosedanji ureditvi so zasebniki enako kot davek od do- 
hodka iz dejavnosti tudi prometni davek plačevali v občini, v kateri so bili 
obdavčeni kot zavezanci davka iz obrtnih dejavnosti. Splošno načelo, da se 
plača prometni davek v kraju, kjer je promet proizvodov izvršen oziroma 
opravljena storitev, bi naj bilo dosledno uveljavljeno tudi za zasebnike. Ta spre- 
memba naj bi spodbudila občine k učinkovitejši kontroli prodaje blaga in 
opravljanja storitev, hkrati pa zagotovila popolnejši pregled nad opravljenim 
prometom in s tem realnejše ugotavljanje osnove za odmero davka iz obrtnih 
dejavnosti. Zakon naj bi obvezoval davčne uprave, da o opravljenem prometu 
proizvodov in storitev na svojem območju obveščajo davčno upravo občine, v 
kateri tak zavezanec plačuje davek iz obrtnih dejavnosti. 

K 8. členu: Knjigovodske evidence za obračunavanje prometnega davka 
navezujemo na knjigovodske evidence za odmero davka iz obrtnih dejavnosti, 
ki bodo po potrebi ustrezno dopolnjene. 

Predlagamo pa razširitev obveznosti vodenja evidence o opravljenem pro- 
metu na vse zavezance, ki prodajajo izdelke, od katerih se plačuje prometni 
davek, in občane, ki se ukvarjajo z žaganjem lesa za druge, ne glede na to, če 
po zakonu o davkih niso dolžni voditi poslovnih knjig. To naj bi prispevalo k 
popolnejšemu zajemanju prometnega davka. Zakon naj bi tudi obvezal za- 
vezance, da na računih za prodano blago in opravljene storitve posebej izkažejo 
obračunani prometni davek. 

K 9. členu : Podobno kot sistem knjigovodskih evidenc je tudi način 
odmere prometnega davka navezan na način odmere davka iz obrtnih dejav- 
nosti. Tudi napovedi za odmero prometnega davka so združene z davčnimi 
napovedmi za odmero davka iz obrtnih dejavnosti, kar vse naj bi zagotovilo 
racionalnost odmernega postopka. 
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K 10. členu: Zavezanci-knjigaši naj bi enako kot doslej, akontacije pro- 
metnega davka plačevali mesečno, tisti zavezanci, ki ne vodijo vseh knjig, 
ampak le evidenco o opravljenem prometu (poslujejo v manjšem obsegu) pa 
trimesečno. Za zavezance storitveih dejavnosti, ki niso dolžni voditi poslovnih 
knjig in za pavšaliste zaradi poenostavitve, način plačevanja prometnega davka 
navezujemo na plačevanje davka iz obrtnih dejavnosti. 

K 11. členu: Zavezanci, ki se ne ukvarjajo redno z obrtno dejavnostjo 
in le priložnostno prodajo proizvode ali opravijo storitve, ki so zavezane pro- 
metnemu davku, morajo tak promet zaradi plačila prometnega davka sami 
prijaviti davčni upravi. V primeru, če tega ne storijo, pa davčna uprava po 
lastnih ugotovitvah odmeri prometni davek. 

K 12. členu : Sistem plačevanja prometnega davka po odbitku bi naj 
tudi v prihodnje veljal za primere, ko posamezniki, ki niso redni zavezanci 
davka iz obrtnih dejavnosti, prodajo proizvode oziroma opravijo storitve druž- 
benim pravnim osebam. Zavezanci, katerim se davek iz obrtnih dejavnosti od- 
merja po dejanskem dohodku ali v pavšalnem znesku, pa so dolžni na račun 
dati pismeno izjavo, na kakšen način plačujejo prometni davek. 

K 13. členu : Za razliko od proizvajalnih organizacij, ki reprodukcijski 
material nabavljajo brez prometnega davka, zasebni obrtniki proizvajalci ob 
nakupu materiala niso upravičeni do te oprostitve. V delno nadomestilo za to 
že zvezni zakon glede temeljnega prometnega davka določa, da se v primeiih, 
ko so proizvodi iz takega materiala ob prodaji zavezani prometnemu davku, 
od obračunskega davka odbije temeljni prometni davek, plačan ob nakupu 
materiala, iz katerega so taki izdelki izdelani. 

Enako olajšavo predlagamo tudi za republiški prometni davek. Ta olajšava 
pa se ne nanaša na primere, ko zasebni proizvajalec prodaja proizvode, ki niso 
zavezani plačilu prometnega davka (npr. prodaja trgovini, za reprodukcijo). 
V predlogu so predlagana še nekatera natančnejša merila za uveljavljanje te 
olajšave, kar naj bi prispevalo k večji enotnosti v praksi. 

K 14. členu: Predlagamo, naj bi se lastnikom gozdov odmeril prometni 
davek od vseh odkazanih in posekanih količin lesa, ki jih niso oddali gozdnim 
organizacijam. Izvzete bi bile količine, ki so bile lastnikom odobrene in tudi 
porabljene za lastno potrošnjo. Podatke o količinah lesa, od katerih bo lastnik 
plačal prometni davek, naj bi dostavile davčnim upravam gozdne organizacije. 
Ker pa občani sekajo les tudi na negozdnih površinah, kjer za posek ne po- 
trebujejo posebnega dovoljenja in gozdne organizacije o tem ne vodijo evidenc, 
osnutek posebej obvezuje občane, da prodajo takega lesa sami prijavijo davčnim 
upravam. 

Po mnenju republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo naj bi kot 
izhodišče za odmero prometnega davka bile le odkazane in ne odkazane in po- 
sekane količine lesa. Ta pobuda v predlogu ni upoštevana, ker menimo, da je 
nesprejemljivo s prometnim davkom obdavčevati les, ki je bil sicer odkazan za 
posek, pa ni bil posekan. 

K 15. členu : Doslej so bile večkrat izražene pobude, naj bi se za za- 
gotovitev doslednejšega zajemanja prometnega davka od vina in žganja, ki ga 
prodajajo zasebni proizvajalci neposredno potrošnikom, uvedla obvezna napoved 
proizvedenih količin. V predlogu je predvidena rešitev, po kateri so zasebni 
proizvajalci, katerih letna proizvodnja presega količine, dovoljene za potrebe 
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članov gospodinjstva, zavezani, da napovedo te količine, po preteku vsakega 
trimesečja pa prijavijo prodane količine pijač ter obračunajo in plačajo pro- 
metni davek. Količine, ki se upoštevajo za lastno potrošnjo in so oproščene 
davka, naj bi predpisale občinske skupščine, upoštevajoč pri tem krajevne raz- 
mere in običaje. Samostojni gostinci se v tej zvezi ne štejejo za končne potroš- 
nike, in bodo torej tudi v prihodnje sami plačevali prometni davek. Proizvajalec 
bo njim prodane količine le evidentiral, podobno kot tiste količine, ki so na- 
menjene za nadaljnjo prodajo. Davčne uprave bodo iz teh evidenc' ugotovile, 
kateri gostinci in kolikšne količine vina oziroma žganja so kupili pri zasebnih 
proizvajalcih. Davčne uprave so o tem dolžne obvestiti domicilne občine teh 
gostincev. Na ta način naj bi se zagotovilo doslednejše zajemanje prometnega 
davka tudi pri samostojnih gostincih. Želimo opozoriti na nekatere negativne 
posledice, ki bi jih predlagana ureditev lahko povzročila. Sosednja SR Hrvatska 
z bogatim vinorodnim področjem ne predvideva uvedbe evidence vina pri pro- 
izvajalcih. To bi lahko imelo za posledico, da bi se samostojni gostinci v večji 
meri odločali za nakup vina in žganja v SR Hrvatski in drugih republikah, 
ker bi taka nabava, ob še vedno šibki davčni inšpekciji, lahko ostala prikrita. 

Učinek predlagane ureditve je predvsem odvisen od kontrole izvajanja. 
Glede na sedanje stanje v davčni službi je utemeljena bojazen, da bo ta kon- 
trola pomanjkljiva. Pretežni del tako opravljenega prometa se odvija s samo- 
stojnimi gostinci. Pri teh je, glede na to, da jih je bistveno manj kot proizva- 
jalcev, nedvomno lažje zagotoviti učinkovitejšo kontrolo. Občine, kjer so pro- 
izvajalci vina in žganja, bi bile bistveno bolj zainteresirane za kontrolo plače- 
vanja prometnega davka, če bi proizvajalci plačevali prometni davek od vseh 
prodanih količin in ne samo od količin, prodanih neposredno končnim potroš- 
nikom. Taka rešitev pa ni v skladu z veljavnim sistemom. 

K 16., 17. in 18. členu : Prometni davek se odmerja in pobira skupno 
z odmero davka iz obrtnih dejavnosti. Zato so glede kontrole, odmernega, pri- 
tožbenega in obnovitvenega postopka ter davčnih napovedi predlagane po- 
dobne rešitve, kot jih davčni zakon predvideva za davek iz obrtnih dejavnosti. 
Taka rešitev je nujna zato, ker se te davščine odmerjajo istočasno in je prometni 
davek odbitna postavka pri odmeri davka iz obrtnih dejavnosti. 

K 19. členu : Povečani davek, ki ga mora zavezanec plačati zaradi ne- 
vložitve oziroma zakasnele vložitve letne napovedi, je enak kot ga določa zakon 
o davkih občanov iz obrtnih dejavnosti. 

K 20. členu: V zveznem zakonu so že predpisane kazni za prekrške, ki 
se nanašajo tudi na zasebnike, zato v tem zakonu predlagamo le nekatere dopol- 
nilne kazenske določbe. Za kaznovanje prekrškov iz 20. člena naj bi bila po 
predlogu pooblaščena davčna uprava, tako kot to velja za istovrstne prekrške po 
zakonu o davkih občanov. 

K 21. členu: Predlagana določba zaradi izenačevanja pogojev gospo- 
darjenja in skladnega razvoja SR Slovenije obvezuje občinske skupščine, da z 
medsebojnimi dogovori usklajujejo višino stopenj prometnega davka. Tako 
pobudo pa lahko da tudi izvršni svet. 

K 22. členu: Kolikor bo sprejet sistem obvezne napovedi proizvedenih 
količin vina in žganja, je potrebno proizvajalce obvezati, da popišejo zaloge po 
stanju na dan 1. 1. 1973. 

K tarifi posebnega republiškega davka od prometa 
prozvodov : Predlagana tarifa poleg splošne stopnje, ki zajema največji 
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del prometa proizvodov, vsebuje še posebne stopnje za alkoholne pijače, dolo- 
čene brezalkoholne pijače, alkohol (etanol), določene publikacije in nekatere 
proizvode, za katere naj bi kot za proizvode višjega standarda veljala nekoliko 
višja davčna stopnja. Splošna stopnja posebnega republiškega prometnega 
davka naj bi ostala na dosedanji višini, to je 5 %». Po tej stopnji bi se plačeval 
tudi davek od prometa osebnih avtomobilov, ki je bil doslej blažje obdavčen od 
ostalih proizvodov, in je stopnja znašala 1,5®/#. Ker ni razlogov za davčno favo- 
riziranje prometa osebnih avtomobilov, naj bi tudi za ta promet v prihodnje 
veljala splošna stopnja, kar bodo predvidoma uveljavile tudi ostale republike. 
V nasprotnem primeru pa bo predvideno stopnjo seveda treba znižati na nivo, 
ki bo omogočal konkurenčno prodajo osebnih avtomobilov. 

Predlagana ureditev posebnega republiškega prometnega davka je glede 
razvrstitve pijač in sistema stopenj usklađena s tarifo temeljnega prometnega 
davka. Pomembnejše povišanje v višini davka je predlagano le za specialna 
vina, likerje in močne alkoholne pijače. 

Brezalkoholne pijače doslej niso bile obdavčene niti s temeljnim niti z 
republiškim in občinskim prometnim davkom. Tudi po novi ureditvi se temeljni 
prometni davek od prometa teh pijač ne plačuje, možno pa je na ta promet 
uvesti posebni prometni davek. Po predlogu naj bi se republiški prometni 
davek plačeval od osvežilnih penečih brezalkoholnih pijač, sodavice in mine- 
ralne vode. 

Od alkohola (etanola) se temeljni davek plačuje od hektolitrske stopnje 
čistega alkohola. Enak način predlagamo tudi za republiški prometni davek. 
Doslej se je republiški prometni davek plačeval po splošni stopnji od prodajne 
cene. 

Republiški prometni davek po predlagani tarifni številki 5 bi se plačeval 
le od tako imenovanega »šunda«. Za ostale publikacije pa je v osnutku pred- 
videna oprostitev. Po dogovoru med republikami naj bi skupna stopnja davka 
znašala 50 fl/o, pri čemer bi ob upoštevanju stopnje temeljnega in dosedanjega 
občinskega davka odpadlo na posebni republiški prometni davek 33,5 °/». 

STALIŠČE IN PREDLOG 
DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Idrija 
in Piran, ter delegat mesta Ljubljane so na svojem 29. zasedanju dne 25. 12.1972 
obravnavali predlog zakona o posebnem republiškem davku od prometa proiz- 
vodov ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo 
in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev. 

V razpravi je sodeloval delegat mesta Ljubljane. 
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o za- 

časni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja 
delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošilja skupina delegatov, izvoljena 
na zasedanju, ta stališča republiškemu zboru in enotnemu zboru delovnih skup- 
nosti skupščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega 
amandmaja kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče. 
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I. 

Vsi na zasedanju prisotni delegati občin so z glasovanjem podprli naslednji 
predlog za spremembo (amandma): 

»V Tarifi št. 5 se odstotek: 33,5 nadomesti s 17,5.« 
V obrazložitvi tega predloga je bilo poudarjeno, da so v večjem številu 

občin sklenili dogovor o tem, da občine obdavčijo t. i. šund literaturo z 20% 
prometnim davkom. Glede na to, da je bilo med republikami dogovorjeno, naj 
bi skupni prometni davek na to vrsto literature znašal 50%, bi naj torej — 
ob 12,5%> zvezni stopnji — republiška stopnja tega davka znašala 17,5 %>. 

Vsi prisotni delegati občin na zasedanju so z glasovanjem sprejeli naslednje 
stališče k predlogu zakona: 

»V Tarifi št. 3 se 2. točka briše.« 
V obrazložitvi tega stališča je bilo poudarjeno, da nameravajo tudi v mno- 

gih občinah brisati prometni davek na mineralno vodo. 

St.: 421-15/72 
Ljubljana, 26. 12. 1972 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 71. seji 21. decembra 
1972 obravnaval predlog zakona o posebnem republiškem davku od prometa 
proizvodov ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obraču- 
navajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da ga v smislu 294. člena po- 
slovnika skupščine SR Slovenije obravnava po skrajšanem postopku. 

Uvodoma je odbor izrazil svoje soglasje s predlogom, da se obravnava pred- 
lagani zakon po skrajšanem postopku, saj ga sicer ne bi bilo možno uveljaviti 
s 1. januarjem 1973, ob čemer pa poudarja, da je težko poglobljeno v tako 
kratkem času in v enofaznem postopku proučiti vse aspekte tako pomembnega 
zakona, kot je le-ta. 

Sprožena so bila številna vprašanja, tako načelna kot tudi povsem kon- 
kretna v zvezi z izvajanjem zakona. 

Izvajanje 15. člena, to je obdavčenje vina za količine, ki presegajo koli- 
čine, dovoljene za potrebe članov gospodinjstva, zahteva visoko stopnjo davčne 
zavesti vseh proizvajalcev vin kot tudi kvalitetno in zadostno davčno službo za 
kontrolo. Glede na stanje, kakršno je, je izražena zaskrbljenost za vestno in 
dosledno izvajanje tega člena zakona. 

Postavljeno je bilo tudi vprašanje usklajenosti z zakonodajo v sosednji 
republiki Hrvatski. Na terenu namreč ugotavljajo razlike, ki jih občani analizi- 
rajo predvsem skozi prizmo razlik v obremenitvah. Medtem ko problem razilk 
v notranjosti republike sploh ne obstaja, je ta toliko večji v mejnih občinah. 

Kot že tolikokrat, je bilo ponovno sproženo vprašanje kazenskih sankcij. 
Le-te so tolikšne, da naravnost spodbujajo h kršitvam zakona o visokih zneskih, 
pri katerih tudi eventualna kazen še daleč ne doseže višine protizakonite ko- 
risti. Izgleda, da oportunizma k učinkovitim sankcijam sploh ni možno pre- 
magati. 

Glede na to, da federacija še ni sprejela vseh stabilizacijskih in likvid- 
nostnih ukrepov, od katerih bodo nekateri na dnevnem redu zasedanja zvezne- 
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skupščine v zadnjem tednu pred koncem leta, je bila postavljena pripomba, 
če ne bodo v federaciji sprejeti predpisi terjali morebitno spremembo tudi še v 
tem zakonu. 

V razpravi po členih je bilo poleg vprašanja obdavčitve vina in kazenskih 
sankcij postavljeno vprašanje, ali je primerno, da je promet glasbil oproščen 
plačila posebnega prometnega davka. Odbor meni, da bi bilo treba glasbila, s 
katerimi se pridobiva dohodek, obdavčiti s tem prometnim davkom. Ker pre- 
vera o nakupu ni možna, je bila izražena misel, da bi se davek uvedel na glas- 
bila, ki prekoračijo določeno vrednost, kajti poklicni glasbeniki, ki jim je glas- 
bilo sredstvo za pridobivanje dohodka, kupujejo oziroma imajo kvalitetna glas- 
bila, ki so ustrezno dražja, od tistih, ki jih uporabljajo za uk oziroma za 
osebno razvedritev. Zato je bil dan predlog, da bi se postavila neka vrednostna 
meja za glasbilo, iznad katere naj bi se plačal posebni republiški davek. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlagani zakon, pred 
tem pa naj predlagatelj zakona prouči pripombe odbora in predlaga eventualne 
amandmaje, kajti odbor ni mogel formulirati amandmajev, ker smo zakonski 
predlog dobili prepozno. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Dušana Kolenca. 

St.: 421-15/72 
Ljubljana, 21. 12. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 25. 12. 
1972 obravnavala predlog zakona o posebnem republiškem davku od prometa 
proizvodov ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obraču- 
navajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi komisija ni imela pripomb k predlogu zakona. 
Pri podrobni obravnavi po členih je komisija sprejela naslednje amand- 

maje: 
K 1. členu: V prvem odstavku se besedilo spremeni tako, da se glasi: 

»V SR Sloveniji se plačuje od prometa proizvodov posebni republiški davek 
(v nadaljnjem besedilu: posebni republiški prometni davek).« 

Sprememba je v bistvu redakcijskega značaja. 
K 3. členu: Prvi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Po- 

sebni republiški prometni davek se plačuje od vsega prometa proizvodov, ki so 
namenjeni za končno potrošnjo, razen od proizvodov, ki so določeni z zveznim 
zakonom in od prometa naslednjih proizvodov:« 

Amandma je redakcijskega značaja. 
K 15. členu : Komisija je izrazila pomislek glede določbe, da so zasebni 

proizvajalci vina in žganja dolžni prijaviti vse količine, ki so jih proizvedli 
in od teh po odbitku količine, ki se upoštevajo zasebnemu proizvajalcu na 
potrebe od članov gospodinjstva ter kala in razsipa plačati prometni davek. 
Takšno ureditev po mnenju komisije uvaja plačilo republiškega prometnega 
davka tudi na vino, ki sicer ni v prometu in s katerim proizvajalci samostojno 
razpolagajo. Takšna ureditev namreč tudi ni v skladu z zveznim zakonom o ob- 
davčenju proizvodov in storitev v prometu, ki določa, da se lahko posebni repu- 
bliški davek predpiše samo za proizvode, ki so v prometu in kot taki namenjeni 
končnemu potrošniku. 
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K 16. členu: V drugem odstavku se drugi stavek izloči v poseben tretji 
odstavek tega člena. 

Amandma je redakcijskega značaja. 

St.: 421-15/72 
Ljubljana, 25. 12. 1972 

Odbor za finance gospodarskega zbora — mnenje z dne 21. 12. 1972, št. 
421-15/72. 

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj 
s področja družbenoekonomskih odnosov — poročilo z dne 25. 12. 1972, št. 
421-15/72. 

PREDLOG ZAKONA 

o prenehanju obveznega zajemanja nevarnosti potresa 
v posameznih vrstah zavarovanj 

1. člen 

Zakon o obveznem zajemanju nevarnosti potresa v posameznih vrstah za- 
varovanj (Uradni list SFRJ, št. 7/67 in 20/69), ki se po 10. točki prvega odstavka 
13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k 
ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 51/71) uporablja v SR Sloveniji kot 
republiški zakon, preneha veljati. 

2. člen 

Pravice in obveznosti iz zavarovanja pred potresom po zavarovalnih pogod- 
bah, sklenjenih do uveljavitve tega zakona, ugasnejo s pretekom tekoče za- 
varovalne dobe. 

3. člen 

Sredstva posebne rezerve za povračilo škod zaradi potresa, oblikovane po 
zakonu o obveznem zajemanju nevarnosti potresa v posameznih vrstah zavaro- 
vanj, ki se ob likvidaciji teh rezerv prenesejo na zavarovalnice z območja SR 
Slovenije, in sredstva, ki jih te zavarovalnice v letu 1972 oblikujejo iz dela 
premij tistih vrst zavarovanj, v katerih je zajeta nevarnost požara, ki se nanaša 
na zavarovanje pred potresom, uporabijo zavarovalnice za pokritje obveznosti 
iz pogodb o zvarovanju pred potresom, sklenjenih do uveljavitve tega zakona. 

Preostala sredstva po pokritju obveznosti iz prejšnjega odstavka se pre- 
nesejo v varstveno rezervo zavarovalnice oziroma postanejo sestavni del teh- 
ničnih premij tistih vrst zavarovanj, v katerih je zajeta nevarnost požara. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1973. 
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OBRAZLOŽITEV 

Obvezno zavarovanje pred potresom je bilo pri nas uveljavljeno z zveznim 
zakonom o obveznem zajemanju nevarnosti potresa v posameznih vrstah zava- 
rovanj (Uradni list SFRJ, št. 7/67 in 20/69), ki je bil sprejet v letu 1967. Po tem 
zakonu morajo zavarovalnice, ki se ukvarjajo s tistimi vrstami zavarovanj, v 
katerih je zajeta nevarnost požara, v teh vrstah zavarovanj zajeti tudi zavaro- 
vanje pred potresom. Zavarovanje pred potresom torej ni samostojna oblika 
zavarovanja, temveč je le privesek oziroma sestavni del zavarovanja pred po- 
žarom. Proti potresu se mora zavarovati le tisti, ki je zavarovan pred požarom, 
zavarovanje pred požarom pa je prostovoljno. To pomeni, da sedanje zavaro- 
vanje pred potresom ni nekakšna splošna obveznost za vse občane in organi- 
zacije, ki imajo ustrezne objekte, temveč je le obveznost za tiste, ki se prosto- 
voljno zavarujejo pred požarom. 

Premija zavarovanja pred potresom je neposredno vključena v premijo 
zavarovanja pred požarom. Zavarovalnice ne sklepajo z zavarovanci posebnih 
zavarovalnih pogodb za zavarovanje pred potresom, ampak se to ureja s po- 
sebno klavzulo v pogodbah o zavarovanju pred požarom. 

Premija za zavarovanje pred požarom se po zveznem zakonu steka v po- 
zavarovalnico, ki jo sporazumno določijo zavarovalnice. Ta pozavarovalnica je 
Croatia iz Zagreba. Iz premij za zavarovanje pred požarom se pri Croatii obli- 
kuje posebna rezerva, iz katere se zavarovancu povrne škoda, ki jo povzroči 
potres na zavarovanem premoženju. Če v tej posebni rezervi ni dovolj sredstev 
za kritje vseh škod, ki jih povzroči posamezen potres, se vsem zavarovancem 
izplača zmanjšana odškodnina. Ta odškodnina se zmanjša v razmerju, v kakrš- 
nem sta celoten znesek škod in celoten znesek razpoložljivih sredstev posebne 
rezerve. 

Po novih ustavnih amandmajih urejanje zavarovanja pred potresom ne 
spada več v zakonodajno pristojnost federacije. Zato je zvezni ustavni zakon za 
izvedbo ustavnih amandmajev XX do XLI (Uradni list SFRJ, št. 29/71) v 39. 
točki 16. člena določil, da zakon o obveznem zajemanju nevarnosti potresa v po- 
sameznih vrstah zavarovanj preneha veljati z dnem, ki ga določi republiški 
oziroma pokrajinski zakon, najpozneje pa 31. decembra 1971. Z uveljavitvijo 
republiškega ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil 
(Uradni list SRS, št. 51/71) je bila veljavnost navedenega zveznega zakona po- 
daljšana do 31. decembra 1972. Omenjeni republiški ustavni zakon v 10. točki 
13. člena določa, da se zvezni zakon o obveznem zajemanju nevarnosti potresa 
v posameznih vrstah zavarovanj uporablja v SR Sloveniji — do izdaje ustrez- 
nega republiškega zakona —* kot republiški zakon, ki pa bo usklađen z ustavnimi 
amandmaji do 31. decembra 1972. 

Glede na to, da je zvezni zakon o obveznem zajemanju nevarnosti potresa 
v posameznih vrstah zavarovanj prenehal veljati ob koncu leta 1971, so vse za- 
varovalnice v državi s 1. januarjem 1972 prenehale vplačevati premije za za- 
varovanje pred potresom v pozavarovalnico Croatio. V tistih republikah, ki so 
veljavnost omenjenega zveznega zakona podaljšale, tako da so ga za 1972. leto 
prevzele kot svoj predpis, so zavarovalnice premijo za zavarovanje pred po- 
tresom sicer obračunavale, vendar pa so jih zadržale pri sebi. Takšno je stanje 
tudi pri zavarovalnicah v SR Sloveniji. 

Ker so bile posebne rezerve za zavarovanje pred potresom pri Croatii 
oblikovane na podlagi zveznega zakona, ki je prenehal veljati, pripravlja po- 
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seben zakon o likvidaciji te obvezne rezerve. Ta zakon je v zaključni fazi pri- 
prav in bo po zakonodajnem programu zveznih organov sprejet predvidoma še 
letos. Po osnutku tega zakona se sredstva posebne rezerve pri Croatii upora- 
bijo za poravnavo že nastalih obveznosti iz naslova zavarovanj pred potresom, 
razlika pa se prenese na zavarovalnice, in sicer v sorazmerju s premijo za za- 
varovanje pred potresom, ki so jo posamezne zavarovalnice obračunale v letu 
1971. Croatia je ob koncu leta 1972 izkazala posebne rezerve za zavarovanje 
pred potresom v višini približno 70 milijonov dinarjev. Ocenjuje se, da bo za 
že nastale obveznosti porabljenih približno 30 do 40 milijonov, razlika pa naj bi 
se razdelila med zavarovalnice. Po grobih ocenah bi od tega odpadlo na zavaro- 
valnice v SR Sloveniji približno 4 milijone dinarjev. 

Obstoječi sistem zavarovanja pred potresom po omenjenem zveznem zakonu 
je na splošno ocenjen kot nesprejemljiv. O teh ocenah so soglasne vse republike 
in pokrajine. Potresno zavarovanje, takšno kot je, namreč ne vsebuje osnovnih 
elementov, ki morajo biti podani pri zavarovanju kakršnegakoli rizika. Osnovni 
cilj vsakega zavarovanja je, da zagotavlja zavarovancem varnost pred morebit- 
nimi škodami na njegovem premoženju. Tega osnovnega elementa pa pri ob- 
stoječem potresnem zavarovanju ni, saj to zavarovanje zavarovancu ne zago- 
tavlja realnega jamstva, da bo ob nastanku škodnega primera njegova škoda 
poravnana. Po obstoječem mehanizmu se s potresnimi premijami zagotavljajo 
namreč tako majhni zneski, da ob kakršnemkoli večjem potresu ne pomenijo 
skoraj nič. Za primerjavo navajamo primer potresa v Skopju. Škoda, nastala ob 
potresu v Skopju je bila takrat ocenjena na 363 milijard starih dinarjev. Celotne 
posebne rezerve za zavarovanje pred potresom ob koncu leta 1971 znašajo 70 
milijonov dinarjev (ali 7 milijard starih din), kar pomeni, da bi ob morebitni 
enaki nesreči lahko pokrili z njimi le nekaj manj kot 2% nastale škode. Ob 
potresu v okolici Banja Luke so dobili zavarovanci iz posebne rezerve za zava- 
rovanje pred potresom povrnjenih na primer le približno 17 ®/o nastale škode. 

Iz navedenega sledi, da potres ni riziko, ki bi ga bilo mogoče zavarovati 
po klasičnih zavarovalnih načelih na komercialen način, temveč je treba iskati 
drugačne oblike družbene intervencije. Za komercialno zavarovanje pred po- 
tresom je celotna Jugoslavija daleč premajhna rizična skupnost. Pozavarovanja 
v zunanjem svetu pa ni mogoče iskati, ker druge države takega zavarovanja ne 
poznajo, oziroma ker za zavarovanje pred potresom ne obstoja neka širša med- 
narodna rizična skupnost. 

Obstoječi sistem zavarovanja pred potresom pa tudi ni učinkovit zaradi 
tega, ker ni splošno obvezen. Potresno zavarovanje je namreč obvezno samo za 
tiste, ki se zavarujejo za rizik požara, zavarovanje proti požaru pa je prosto- 
voljno. 

Glede na navedeno predlagamo, da naj obstoječi sistem zavarovanja pred 
potresom, kot ga določa zakon o obveznem zajemanju nevarnosti potresa v 
posameznih vrstah zavarovanj, preneha veljati ob koncu tega leta. Vendar pa 
pravice zavarovancev oziroma obveznosti zavarovalnice iz že sklenjenih zavaro- 
valnih razmerij ne morejo prenehati takoj, zato predlagamo nek prehoden 
režim. Nekateri zavarovanci so namreč v letu 1972 že sklenili zavarovalno raz- 
merje z zavarovalnico (v okviru pogodbe o zavarovanju pred požarom) in vpla- 
čali premijo, zato njihovo zavarovanje ne more prenehati takoj, temveč šele s 
potekom zavarovalne dobe, ki traja praviloma najdalj eno leto. Zato pred- 
lagamo, da pravice in obveznosti iz že sklenjenih zavarovalnih pogodb ugasnejo 
šele s pretekom zavarovalne dobe, za katero je bila vplačana premija. To po- 
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meni, da obveznosti zavarovalnic iz naslova sklenjenega zavarovanja pred po- 
tresom trajajo še do konca zavarovalne dobe, kar pa lahko traja najdelj do 
31. decembra 1973. Vendar pa zavarovalnice za morebitno škodo, nastalo v tem 
času, glede na osnovno načelo, ki jih glede obsega odgovornosti zavarovalnic pri 
zavarovanju pred potresom določa obstoječi zvezni zakon, odgovarjajo le do 
višine sredstev, zbranih s premijami za zavarovanje pred potresom. 

Sredstva, ki bodo z likvidacijo posebne rezerve pri Croatii prenesena na 
zavarovalnice v SR Sloveniji, naj se po tem zakonu uporabijo za pokritje že na- 
stalih obveznosti (nekateri primeri so še v postopku in še niso likvidirani) in 
za pokritje morebitnih obveznosti, ki bi iz že sklenjenih pogodb nastale v letu 
1972. Preostala sredstva naj se prenesejo v zavarovalne rezerve, kar pomeni do- 
ločeno krepitev zavarovalnih rezerv, ki tvorijo danes skupaj komaj petino 
predpisanih rezerv. 

Sredstva, zbrana s premijami za zavarovanje pred potresom v letu 1972, 
ki jih zavarovalnice z območja SR Slovenije niso odvedle Croatii (teh sredstev 
je pri teh zavarovalnicah približno 8 milijonov dinarjev), naj bi se prav tako 
uporabila za pokritje morebitnih škod, ki bi glede na sklenjene pogodbe nastale 
v letu 1972. Preostala sredstva pa naj se po tem predlogu vnesejo v tehnične 
premije tistih vrst zavarovanj, v katerih je zajeta nevarnost požara. Ta sredstva 
naj torej postanejo sestavni del požarne premije, iz katere so bila tudi obli- 
kovana. 

Predlog za prenehanje sedanjega režima potresnega zavarovanja pa seveda 
ne pomeni, da družba kot celota ne potrebuje nekih sredstev za intervencije 
ob morebitnem potresu. Takšna sredstva so brez dvoma potrebna, vendar ne 
samo za primer potresa, temveč tudi za druge hude naravne nesreče, kar doka- 
zujejo letošnje poplave. Vendar naj se ta sredstva oblikujejo na drugačni osnovi 
in ne po poti zavarovalne tehnike. Družba potrebuje določena sredstva, s ka- 
terimi bo mogoče intervenirati takoj ob večjih naravnih nesrečah. Ta prva 
družbena pomoč naj bi bila namenjena vsem tistim, ki jih je prizadejala nesreča, 
torej vsem prizadetim, ne pa le tistim, ki so se zavarovali proti takemu riziku. 
Zato bi bilo treba ta sredstva splošne družbene solidarnosti zbrati na drug na- 
čin, kjer bi bila po načelu solidarnosti zajeta celotna družbena skupnost, torej 
vsi občani in organizacije. Ta sredstva naj bi zagotavljala predvsem prvo in 
najnujnejšo pomoč prizadetim ljudem oziroma območjem, kompleksna sanacija 
nastalih škod pa naj bi bila glede na obseg naravne nesreče urejena s poznej- 
šimi ukrepi. Omenjena problematika pa je predmet posebnega družbenega 
urejanja. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
25. decembra 1972 obravnavala predlog zakona o prenehanju obveznega zaje- 
manja nevarnosti potresa v posameznih vrstah zavarovanj, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Komisija k predlogu zakona v načelni razpravi ni imela načelnih pripomb. 
V obravnavi po členih je komisija sprejela le amandma: 
K naslovu zakona: Naslov tega zakona naj se dopolni tako, da se 

glasi: »Zakon o prenehanju veljavnosti zakona o obveznem zajemanju nevar- 
nosti potresa v posameznih vrstah zavarovanj.« 
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Ta dopolnitev je potrebna, ker ta zakon ureja pravne posledice prenehanja 
veljavnosti zakona o obveznem zajemanju nevarnosti potresa v posameznih 
vrstah zavarovanj. 

Na seji navzoči predstavnik predlagatelja je soglašal s tem amandmajem 
komisije. 

St.: 44-29/72 
Ljubljana, 25. 12. 1972 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 21. 12. 
1972, št. 44-29/72. 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 21. 12. 1972, št. 
44-29/72. 

PREDLOG ZAKONA 

o dopolnitvi zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz 

1. člen 

V 5. členu zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz (Uradni 
list SRS, št.: 7-87/72) se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Nadomestilo za del obresti za kredite za izvoz blaga in storitev ter za 
zaloge blaga, pripravljenega za izvoz, po prejšnjih odstavkih pripada organiza- 
cijam združenega dela do 31. 12. 1972.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz, ki ga je 
izvršni svet predložil skupščini SR Slovenije v januarju 1972, je v prvotnem 
besedilu predvideval beneficirane obresti za izvozne kredite samo za čas od 
1. julija do 26. novembra 1971. Beneficirane obresti naj bi po tem predlogu 
veljale za čas po prenehanju veljavnosti zveznega zakona o beneficiranih obre- 
stih do uveljavitve znižane obrestne mere za reeskontne kredite za izvoz v 
višini 3 °/o oziroma 4 °/o na leto. V razpravah v telesih skupščine SR Slovenije 
je bil k temu predlogu zakona sprejet amandma, po katerem se organizacijam 
združenega dela priznajo določene beneficirane obresti tudi po 26. novembru 
1971, če znaša obrestna mera poslovnih bank več kot 4%. Ta določba je bila 
sprejeta iz naslednjih razlogov: 
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i— ker je bila 26. novembra 1971 ukinjena zgornja obrestna mera za bančne 
kredite, ki je učinek istočasno znižane reeskontne stopnje narodne banke Jugo- 
slavije (zvezni del reeskonta) zmanjšala; 

— ker ob-sprejemanju zakona še niso bili dokončno opredeljeni pogoji in 
obseg zvezne in republiške reeskontne politike za izvozne posle. 

Zato je bil ob sprejetju omenjene določbe sprejet sklep, da naj izvršni svet 
predlaga časovno omejitev beneficiranih obresti po teh določbah, ko bo poznan 
obseg učinka reeskontne politike na tem področju v letu 1972. 

Po sprostitvi pretežnega dela republiške kvote primarne emisije v drugi 
polovici letošnjega leta in po uveljavitvi republiških predpisov, ki zboljšujejo 
pogoje reeskontiranja kreditov, danih za izvoz (ki vključujejo tudi kredite za 
pripravo blaga za izvoz), znaša ponderirana obrestna mera za izvozne kredite 
med 4,25 % in 6 °/o na leto. Ta obrestna mera je po mnenju izvršnega sveta glede 
na ceno kapitala sorazmerno ugodna, zato nadaljnje beneficiranje obrestne 
mere po obstoječem zakonu ni več potrebno, pogoji za stimuliranje izvoza pa 
bodo ostali tudi v letu 1973 enaki, kot veljajo v drugi polovici leta 1972. 

POROČILA 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je na svoji 
seji dne 25. 12. 1972 razpravljal o predlogu zakona o dopolnitvi zakona o nado- 
mestilu za del obresti za kredite za izvoz, ki ga je skupščini SR Slovenije pred- 
ložil izvršni svet s predlogom, da se obravnava v smislu 294. člena poslovnika 
skupščine SR Slovenije. 

Odbor je ugotovil, da so prenehali razlogi, ki so narekovali sprejem zakona, 
po katerem se je zaradi stimulacije izvoza beneficirala obrestna mera za kredite 
za izvoz. Zaradi tega predlaga republiškemu zboru, da predlog zakona o dopol- 
nitvi zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz sprejme v pred- 
laganem besedilu. 

Odbor se tudi strinja s tem, da se predlog zakona obravnava v smislu 
294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Dušana Htorjaka. 

St.: 402-171/72 
Ljubljana, 26. 12. 1972 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 21. 12. 
1972, št. 402-171/72. 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 21. 12. 1972, št. 
402-171/72. 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 25. 12. 1972, št. 402-171/72. 
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PREDLOG ZAKONA 

o vodnem prispevku za leto 1973 

1. člen 

Veljavnost določb zakona o vodnem prispevku za leto 1973 (Uradni list SRS, 
št. 51-291/71) se podaljša do 31. marca 1973. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1973. 

OBRAZLOŽITEV 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije je predložil v obravnavo 15. 12. 1972 
skupščini SR Slovenije predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1973. Po 
predlogu tega zakona naj bi vodni prispevek plačevale vse temeljne organizacije 
združenega dela ter občani in civilno-pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko 
ali gospodarsko-komunalno dejavnost. Ti zavezanci naj bi plačevali tako imeno- 
vani splošni vodni prispevek od ustvarjenega dohodka ter vodni prispevek za 
izkoriščeno ali uporabljeno vodo oziroma za izpuščeno ali onesnaženo vodo. 

Medtem ko predstavlja »splošni vodni prispevek« novo vrsto vodnega pri- 
spevka in tako tudi novo obremenitev temeljnih organizacij združenega dela, 
vsebuje predlog zakona le za določene dejavnosti višjo stopnjo vodnega pri- 
spevka za izkoriščeno ali uporabljeno vodo oziroma za izpuščeno ali onesnaženo 
vodo. 

Določbe zakona o vodnem prispevku za leto 1972 (Uradni list SRS, 
št. 51-291/72) nehajo veljati z dnem 31. 12. 1972, zato pa je potrebno predpisati 
nove določbe o višini vodnega prispevka za leto 1973. 

Glede na zvezne ukrepe o omejitvi splošne rabe, ki so v pripravi, pred- 
lagamo podaljšanje veljavnosti zakona iz leta 1972 do 31. 3. 1973. 

POROČILA 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo — poro- 
čilo z dne 27. 12. 1972, št. 420-29/72. 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 26. 12. 1972, št. 420-29/72. 

39 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o programiranju 
in financiranju graditve stanovanj 

1. člen 

Za 29. členom zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj 
(Uradni list SRS, št. 5-11/72) se dodata nova 29. a in 29. b člena, ki se glasita: 

»29. a člen 

Ce s samoupravnim sporazumom oziroma z odlokom občinske skupščine 
iz 11. člena tega zakona ni določen višji odstotek sredstev, ki ga organizacije 
usmerjajo za potrebe razširjene reprodukcije in družbene pomoči v stanovanj- 
skem gospodarstvu, morajo organizacije v letu 1973 od skupnega zneska sred- 
stev, iz katerih se plačuje prispevek iz osebnega dohodka, izločati najmanj 4 0/» 
sredstev za stanovanjsko graditev. 

29. b člen 

Samoupravni sporazum o določitvi najnižjega odstotka sredtev za razširjeno 
reprodukcijo in za družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu po prvem od- 
stavku 11. člena tega zakona sprejmejo organizacije do 31. januarja 1973. 

Za organizacije, ki ne določijo s samoupravnim sporazumom iz prejšnjega 
odstavka najnižjega odstotka, predpiše občinska skupščina po drugem odstavku 
11. člena tega zakona najnižji odstotek z odlokom do 28. februarja 1973.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS, učin- 
kuje pa od 1. januarja 1973. 

OBRAZLOŽITEV 

Z uveljavitvijo zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj 
(Uradni list SRS, št. 5-11/72) je prenehal veljati temeljni zakon o usmerjanju 
in izločanju sredstev za stanovanjsko gradnjo (Uradni list SFRJ, št. 60-702/70) 
ter je bila za leto 1972 določena enotna stopnja izločanja sredstev za stano- 
vanjsko graditev v višini 4®/»; ta velja do 31. decembra 1972. 

Najnižja sredstva za stanovanjsko graditev in za družbeno pomoč v stano- 
vanjskem gospodarstvu za leto 1973 morajo prizadete organizacije po določbah 
zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj določiti s samo- 
upravnimi sporazumi do konca novembra tega leta oziroma občinske skupščine 
z odlokom do 31. decembra tega leta za tiste organizacije, ki takih samoupravnih 
sporazumov niso podpisale. 

Iz objektivnih razlogov omenjeni samoupravni sporazumi oziroma odloki 
občinskih skupščin niso bili" sprejeti v roku, ki ga določa omenjeni zakon, kar 
pomeni, da ni pravne osnove za določanje minimalne višine izločenih sredstev 
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za stanovanjsko graditev in družbeno pomoč oziroma, da bi po tem roku spre- 
jeti samoupravni sporazumi oziroma odloki bili v nasprotju z določbami tega 
zakona. 

Ob taki dejanski situaciji prihaja hkrati tudi do uveljavljanja izrednih 
intervencijskih in restrikcijskih ukrepov na področju gospodarstva, ki omejujejo 
možnosti za uresničevanje sprejetih načel o višini izločenih sredstev za stano- 
vanjsko graditev in za družbeno pomoč. Občinske skupščine bi sicer lahko do 
konca leta 1972 predpisale najnižji odstotek sredstev, ki ga organizacije obvezno 
morajo izločati ža stanovanjsko graditev in družbeno pomoč v stanovanjskem 
gospodarstvu, vendar spričo omenjenih intervencijskih ukrepov le do višine 
dosedanje ravni stanovanjskega prispevka. 

Glede na velike potrebe na področju stanovanjskega gospodarstva in glede 
na sprejeta načela stanovanjske politike smatramo, da je potrebno, da se de- 
lovni ljudje sami s samoupravnimi sporazumi opredelijo za višino stanovanj- 
skega prispevka. Zato je treba omogočiti, da se glede na omenjene objektivne 
okoliščine podaljša rok za sklepanje samoupravnih sporazumov do 31. janu- 
arja 1973. 

Za organizacije, ki ne bi pristopile k samoupravnemu sporazumu, naj bi 
najnižji odstotek izločenih sredstev predpisala občinska skupščina z odlokom 
do 28. februarja 1973. Tako za samoupravne sporazume kot tudi za odloke ob- 
činske skupščine naj velja načelo, da najnižji odstotek sredstev za razširjeno 
reprodukcijo in za družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu ne more biti 
nižji kot doslej, torej 4fl/o. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona o programiranju in 
financiranju graditve stanovanj bo zagotovljen kontinuiran dotok sredstev za 
potrebe stanovanjskega gospodarstva, višina omenjenih sredstev, ki bo pretežno 
uporabljena za gradnjo novih stanovanj za delavce, pa bo v veliki večini teme- 
ljila na samoupravnem odločanju delovnih ljudi. 

MNENJE DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Idrija 
in Piran, ter delegat mesta Ljubljane so na svojem 29. zasedanju dne 25. 12. 
1972 obravnavali predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pro- 
gramiranju in financiranju graditve stanovanj. 

V razpravi je sodeloval delegat občine Ljubljana-Siška. 
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o za- 

časni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja 
delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena 
na zasedanju, ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru skupščine SR 
Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojna 
zbora obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da bo predvidena nadaljnja zamrznitev sta- 
narin v bistvu še podaljšala sedanje nenormalno stanje, medtem ko bi hitro 
reševanje stanovanjske problematike v smislu že sprejetih republiških zakonov 
med drugim tudi bistveno pripomoglo k odpravljanju socialne diferenciacije; 

39» 
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stanovalci v najemnih stanovanjih bi itak bili subvencionirani iz solidarnostnih 
skladov. Zato je bila izražena podpora obravnavanemu zakonu, kar so z glaso- 
vanjem potrdili vsi na zasedanju prisotni delegati občin. 

St.: 402-167/72 
Ljubljana, 26. 12. 1972 

POROČILA 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo repu- 
bliškega zbora — poročilo z dne 27. 12. 1972, št. 402-167/72. 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 27. 12. 1972, št. 402-167/72. 

PREDLOG ZAKONA 

o podaljšanju veljavnosti in dopolnitvi zakona o določitvi premoženjskega 
cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka in višine 

otroškega dodatka v letu 1972 

1. člen 

Veljavnost zakona o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pra- 
vico do otroškega dodatka in višine otroškega dodatka v letu 1972 (Uradni list 
S RS, št. 7/72 — v nadaljnjem besedilu: zakon) se podaljša tudi za leto 1973. 

2. člen 

Poleg otroškega dodatka iz 2. in 3. člena zakona prejemajo upravičenci do 
otroškega dodatka od 1. oktobra 1972 dalje za vsakega otroka še: 

— 20 dinarjev upravičenci, katerih dohodek na družinskega člana ne pre- 
sega 600 dinarjev; 

— 10 dinarjev drugi upravičenci. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

POROČILA 

Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo je na svoji seji 
dne 25. decembra 1972 obravnaval predlog zakona o podaljšanju veljavnosti in 
dopolntivi zakona o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do 
otroškega dodatka in višine otroškega dodatka v letu 1972, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Pred prehodom na načelno razpravo se je odbor strinjal s predlogom izvrš- 
nega sveta, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku kot predlog zakona. 
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V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da se s predlaganim podaljšanjem 
veljavnosti zakona vzdržujejo v letu 1973 denarne dajatve družinam na ravni 
treh mesecev v letu 1972. 

Odbor se strinja s predlogom zakona, vendar le kot s prehodno rešitvijo, pri 
čemer gre za administrativno podaljšanje veljavnosti tega zakona, ki naj za- 
gotovi kontinuiteto in organizirano družbeno varstvo otrok vse dotlej, dokler 
ne bo sprejet nov zakon o skupnostih otroškega varstva in o financiranju neka- 
terih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji. 

Ta zakon bo dosledno vpeljal samoupravno urejanje vseh vprašanj družbe- 
nega varstva otrok in financiranje tega varstva na podlagi družbenega in samo- 
upravnega sporazumevanja. Pri tem odbor opozarja, da je treba nov sistem 
financiranja vpeljati čimprej, ker sedaj veljavni predpisi ne ustrezajo glede na 
nujnost boja zoper socialno razlikovanje in glede na začrtano politiko finan- 
ciranja tega področja. 

V obravnavi posameznih členov odbor ni imel spreminjevalnih ali dopolnje- 
valnih predlogov. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona v besedilu 
kot je predložen, obenem pa naj naloži izvršnemu svetu, da področje financira- 
nja otroškega varstva prouči in uredi tako, da se položaj družin z otroki v pri- 
hodnjem letu ne bo poslabševal. 

Za svojega poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca 
Janka Burnika. 

St.: 193-5/72 
Ljubljana, 26. 12. 1972 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 21. 12. 
1972, št. 193-5/72. 

Odbor za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora — poro- 
čilo z dne 19. 12. 1972, št. 193-5/72. 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 25. 12. 1972, št. 193-5/72. 

PREDLOG ZAKONA 

o podaljšanju veljavnosti zakona o stopnjah prispevkov 
za otroško varstvo v letu 1972 

1. člen 

Veljavnost zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972 
(Uradni list SRS, št. 7/72) se podaljša tudi za leto 1973. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 



614 Priloge 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
25. decembra 1972 obravavala predlog zakona o podaljševanju veljavnosti za- 
kona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Komisija k predlogu zakona v načelni razpravi ni imela načelnih pripomb. 
V razpravi po členih je komisija sprejela le amandma 
k 2. čl e n u : Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Ta zakon začne veljati 1. januarja 1973.« 
Ta sprememba je v skladu z določbami 215. in 216. člena ustave SR Slo- 

venije in pa z določbo 1. člena predloga tega zakona, ki podaljšuje veljavnost 
tega zakona za leto 1973, to je od 1. 1. 1973. 

Na seji navzoči predstavnik predlagatelja je soglašal s tem amandmajem 
komisije. 

St.: 420-23/72 
Ljubljana, 25. 12. 1972 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 21. 12. 
1972, št. 420-23/72. 

Odbor za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora — poročilo 
z dne 25. 12. 1972, št. 420-23/72. 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 21. 12. 1972, št. 
420-23/72, št. 422-19/72. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembi in dopolnitvi zakona o stopnjah amortizacije 
osnovnih sredstev delovnih organizacij 

1. člen 

V 3. členu zakona o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih orga- 
nizacij (Uradni list SFRJ, št. 52/66, 40/68, 50/68, 8/69 in 42/69), ki se po 4. točki 
13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k 
ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 51/71) uporablja kot republiški zakon, 
se stopnje amortizacije osnovnih sredstev za leto 1972 organizacijam združenega 
dela s področja proizvodnje ter proizvodnje in prenosa električne energije 
zmanjšajo za 60 °/o. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 
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OBRAZLOŽITEV 

Izguba organizacij združenega dela za proizvodnjo in prenos električne ener- 
gije je po zaključnih računih za leto 1971 po pokritju s sredstvi lastnih skladov 
znašala 78,2 milijona dinarjev. Aprila 1972 je bil izdelan skupen sanacijski 
program, na osnovi katerega je bil del izgube v višini 43 milijonov dinarjev 
pokrit s sredstvi republiškega računa za izravnave v gospodarstvu, za ostanek 
pa je republiški sklad skupnih rezerv odobril sanacijski kredit v višini 35 mili- 
jonov dinarjev. 

V sanacijskem programu je ocenjeno tudi poslovanje elektrogospodarstva 
na osnovi obstoječih pogojev za obdobje 1972—1975. Da bi se izognili v teh 
letih poslovanju z izgubo, bodo potrebni interni in drugi ukrepi, med njimi 
tudi povišanje cen za električno energijo. Izvedeni ukrepi v letu 1972 vklju- 
čena sprememba cen električne energije na pragu prenosa, ki je bila uveljav- 
ljena 1. 6. 1972 v okviru limita, opredeljenega v federaciji, niso zadostovali za 
pozitiven finančen uspeh v tem poslovnem letu. 

Podatki iz periodičnih obračunov delovnih organizacij za obdobje ja- 
nuar—september in ocena za četrto trimesečje, ki jo je izdelalo Združeno pod- 
jetje elektrogospodarstva Slovenije namreč kažejo, da bo poslovno leto 1972 
kljub omenjenim ukrepom zaključeno z izgubo v višini 102,3 milijona dinarjev. 

Ocenjena izguba izhaja iz razkoraka med gibanjem elementov celotnega 
dohodka (porast materialnih stroškov, povečana amortizacija zaradi opravljene 
revalorizacije, večje pogodbene obveznosti zaradi rastočega dolžinsko-kreditnega 
razmerja, kot tudi večja akontacija za osebne dohodke) na eni strani in za- 
mrznitvijo cen na drugi strani. 

Porast materialnih stroškov se nanaša predvsem na povečanje cen za go- 
rivo — premog, ki se je podražil v začetku leta 1972 za ca. 20 °/o in večji uvoz 
električne energije od planiranega uvoza v letu 1972. Tudi poraba premoga je 
v letu 1972 mnogo večja zaradi vključitve nove termoelektrarne (TE Šoštanj III). 
Premik v strukturi proizvodnih virov električne energije v tako pomembnem 
obsegu povečuje stroške poslovanja. 

Pomembna postavka, ki vpliva na negativen poslovni rezultat pa je masa 
stroškov, ki izhaja iz obračuna amortizacije po predpisanih minimalnih stop- 
njah na pomembno povečano vrednost osnovnih sredstev zaradi izvedene reva- 
lorizacije, ki je bila obvezna in uveljavljena 1. 1. 1972. Samo ta element se 
ocenjuje na ca. 78 milijonov din potrebne dodatne realizacije, da bi bil pokrit 
v okviru celotnega dohodka. Nadalje je na poslovanje z izgubo v teku leta 
vplivalo še pomanjkanje obratnih sredstev in splošna nelikvidnost, ki je povzro- 
čila nepravočasno izpolnjevanje kreditnih obveznosti elektrogospodarskih orga- 
nizacij in so se zaradi tega kot dodatni strošek pojavile še kazenske obresti. 
V letu 1972 se ocenjujejo na 7,5 milijona dinarjev. Končno so elektrogospodar- 
ske organizacije v letu 1972 računale tudi s povečanjem osebnih dohodkov, ki so 
družbeno priznani s pravkar potrjenim samoupravnim sporazumom. 

Vse te povečane elemente celotnega dohodka ni bilo mogoče pokriti z do- 
datno realizacijo, doseženo z dvignjenim limitom za cene za 19,6%, ki je bil 
uveljavljen šele 1. 6. 1972. V drugem polletju 1972 je kljub formalno prenesenim 
pristojnostim odločanja o cenah električne energije s federacije na republiko 
dodatna intervencija za odpravo izgub v letu 1972 neizvedljiva, ker zamrznitev 
cen še velja. 
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V takem položaju in z namenom, da bi se pravočasno izognili posledicam 
zveznih ukrepov za odpravo nelikvidnosti, je združeno podjetje elektrogospo- 
darstva Slovenije, upoštevaje pozitivno oceno, ki jo je dal k temu pristopu 
tudi odbor za urejanje vprašanj posebnega družbenega pomena na področju 
elektrogospodarstva: 

•— predlagalo pristojnim republiškim organom zmanjšanje predpisanih sto- 
penj amortizacije, 

— zaprosilo Ljubljansko banko za odlog plačila glavnic najetih kreditov, 
ki zapadejo v plačilo v letu 1972. 

Predloga Združenega podjetja elektrogospodarstva Slovenije sta med seboj 
tesno povezana. Odločanje o predpisanih amortizacijskih stopnjah, ki je po 
ustavnem zakonu za izvedbo ustavnih amandmajev XX—XLI (Uradni list SFRJ, 
št. 29/71) prešla v pristojnost republike, je v smislu predloga za spremembo za- 
kona zakonodajno-tehnično možna. Poraba predlagane znižane stopnje bi po- 
menila razbremenitev celotnega dohodka v že omenjeni višini in za posamezne 
organizacije združenega dela zaključek poslovnega leta 1972 brez izgube. Za- 
radi tako znižane predpisane stopnje pa po drugi strani elektrogospodarske or- 
ganizacije v letu 1972 ne bodo razpolagale z zadostnimi sredstvi amortizacije, 
ki so potrebna za plačilo v tem letu dospelih glavnic od najetih kreditov. 

S predpostavko, da je izguba v letu 1972 realno ocenjena in bi Ljubljanska 
banka sprejela odločitev za odložitev plačila zapadlih glavnic v letu 1972, bi 
elektrogospodarske organizacije zaključile svoje poslovanje tako, da poslovni 
uspeh ne bi bil negativen, hkrati pa na dan 31. 12. 1972 ne bi bilo neplačanih 
dospelih obveznosti zaradi konsolidacije rokov odplačil. Vzpostavljeno bi bilo 
stanje, ki ga terjajo ukrepi za odpravo nelikvidnosti. 

Ce bi banka sprejela dokončno odločitev o odlaganju glavnic pred 31. 12. 
1972, bo tak sklep verjetno glede zneska odloženih glavnic pogojen, dokončno- pa 
določen po pregledu gradiva zaključnih računov elektrogospodarskih organi- 
zacij za leto 1972. 

Ne glede na to sprejetje predloga zakona, ki predvideva znižanje pred- 
pisanih stopenj za 60 %, ni potrebno pogojevati z realizacijo ocene poslovnega 
uspeha za leto 1972. V primeru, da zaradi boljšega poslovnega uspeha od 
ocenjenega, ne bi bilo potrebno odložiti vseh zapadlih glavnic, bodo samoupravni 
organi lahko odločali o tem ,da bodo obračunali amortizacijo po stopnji, ki je 
višja od predlaganega spodnjega limita. Ocenjujemo namreč, da po sklepu, ki 
se pričakuje od Ljubljanske banke elektrogospodarskim organizacijam verjetno 
ne bo ostalo prostih amortizacijskih sredstev. V nasprotnem primeru pa jih 
morajo po republiških predpisih deponirati za nove naložbe. 

Menimo, da je tako preventivno saniranje za poslovno leto 1972 v elektro- 
gospodarskih organizacijah proizvodno-prenosne sfere najsprejemljivejša rešitev 
v sedanjih pogojih. Relativno kratko obdobje izjemno znižanih amortizacijskih 
stopenj ob istočasno povečani osnovi za obračun zaradi revalorizacije ne uteme- 
ljuje pomislekov o zmanjševanju substance oziroma deficitnem poslovanju v 
tekoči reprodukciji. Cene za električne energije so sicer v dispariteti in jih bo 
potrebno čimprej korigirati na raven, ki bo sprejemljiva z vseh aspektov družbe- 
nih odnosov in v skladu s stabilizacijskimi cilji ekonomske politike, vendar za 
leto 1972 iz že navedenih razlogov s tem ukrepom ni več mogoče vplivati na 
večjo realizacijo. Saniranje poslovnega neuspeha v sanacijskem postopku z 
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drugimi viri je iz različnih razlogov prav tako neizvedljiva. Sklad republiških 
skupnih rezerv po veljavnih zveznih predpisih ne sme pokrivati izgub, bilance 
republiških virov pa so iz poznanih razlogov že sedaj neuravnovešene. 

POROČILA 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je na seji 
dne 25. 12. 1972 obravnaval predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 
stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da ga obravnava v smislu 294. 
in 296. člena poslovnika skupščine SR Slovenije. 

Predstavnik predlagatelja je v uvodni obrazložitvi pojasnil, da se s tem 
predlogom skuša rešiti vprašanje izgub v elektrogospodarstvu, pri čemer iz- 
brana pot ni najboljša, je pa v tem trenutku edino sprejemljiva. S predlagano 
spremembo o stopnjah amortizacije se elektrogospodarskim podjetjem da mož- 
nost, da odpravijo izgubo, ki je nastala predvsem zaradi povečanja amortizacije 
in povečanja cen premoga — kar zlasti prizadene termoelektrarne, katerih delež 
v celotnem elektrogospodarstvu je vedno večji, medtem ko so cene električne 
energije zaradi zamrznitve ostale nespremenjene od 1. 6. 1972. 

Odbor je sicer soglašal z ugotovitvijo, da so izgube v elektrogospodarstvu 
nastale predvsem zaradi nastalih. objektivnih vzrokov, pripomnil pa je, da se 
elektrogospodarstvo še vedno neprizadeto obnaša do problemov svojih izgub. 
To dokazuje predvsem izplačevanje osebnih dohodkov nad okvirji, ki jih določa 
družbeni dogovor. V absolutnih zneskih to sicer niso bistvene postavke, povzroča 
pa tako obnašanje veliko politično škodo. 

Odbor je ugotovil, da se s predlaganim zakonom trenutno sicer rešuje vpra- 
šanje pokrivanja izgub, porodilo pa bo novo vprašanje, kako bo elektrogospo- 
darstvo plačevalo anuitete za najete kredite. 

Odbor je končno ugotovil, da kljub naštetim pomislekom ni druge izbire, 
če hočemo, da bodo elektrogospodarske organizacije imele možnosti pokriti 
nastale izgube. V najkrajšem času pa bo treba najti ustreznejše in dolgoroč- 
nejše rešitve, vključujoč sem tudi združevanje proizvodnje in prenosa električne 
energije z distribucijo. 

K besedilu predloga zakona odbor ni imel pripomb. 
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme zakon o spremembi in 

dopolnitvi zakona o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organiza- 
cij v predlaganem besedilu in po predlaganem postopku. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca Karla 
Forteja. 

St.: 30-40/72 
Ljubljana, 26. 12. 1972 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 71. seji 21. de- 
cembra 1972 obravnaval predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 
stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da ga v smislu 294. in 296. 
člena poslovnika skupščine SR Slovenije obravnava po skrajšanem postopku. 
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Odbor se strinja s predlogom za obravnavo po skrajšanem postopku, saj je 
to možnost za sanacijo elektrogospodarstva Slovenije. 

V obsežni načelni razpravi je ponovno prišla do izraza problematika te 
dejavnosti posebnega družbenega pomena, ki se svojevrstno obnaša in o kateri 
so tekle razprave v skupščini v zadnjih letih že večkrat. 

Po podatkih SDK je vseh 7 delovnih organizacij obračunalo za prvih 9 me- 
secev 1972. leta 151 120 000 dinarjev amortizacije, kar bi pomenilo pri enakem 
znesku v IV. trimesečju znižanje za 121 260 000 dinarjev. Izguba je predvidena 
v višini 102 300 000 dinarjev, kar pomeni, da je tu še pozitivna razlika, zaradi 
katere bi moralo elektrogospodarstvo izkazati celo pozitiven poslovni rezultat. 
Odbor meni, da ta olajšava ne bi smela povzročiti v elektrogospodarstvu lagod- 
nosti oziroma zmanjšanja varčnosti v poslovnih stroških. 

Odbor je razpravljal tudi o navedbi izvršnega sveta v dokumentu o pro- 
gramu ukrepov za odpravo vzrokov nepokrite porabe in nelikvidnosti in za sana- 
cijo zatečenega stanja, v katerem je navedeno, da elektrogospodarska podjetja 
izplačujejo letos tolikšne osebne dohodke, da bi morala po preliminarnih podat- 
kih plačati 14 milijonov davka. Predstavnik izvršnega sveta je obvestil odbor, 
da je medtem samoupravni sporazum elektrogospodarstva verificiran in da zato 
elektrogospodarstvo ne bo plačalo davka, vendar ostane odprto vprašanje, zakaj 
je samoupravni sporazum verificiran šele v decembru, torej z zakasnitvijo več 
kot leto dni in zakaj se elektrogospodarstvo ponaša vselej drugače kot druge 
gospodarske dejavnosti, ob tem pa stalno zahteva izjemne ukrepe. 

Odbor ugotavlja, da znižanje amortizacije pomeni zmanjšano možnost od- 
plačevanja kreditov in da elektrogospodarstvo ne bo sposobno pokriti vseh 
obveznosti iz naslova anuitet. Predstavnik izvršnega sveta je pojasnil, da je v 
banki vloga elektrogospodarstva za odložitev odplačila kreditov. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da se ta problematika rešuje na povsem 
neobičajni način in izgleda, kot da mora družba kot celota na kakršenkoli način 
pokrivati vse stroške poslovanja in izgradnjo elektrogospodarstva, ob tem pa ni 
znakov za ustrezno zainteresiranost in požrtvovalnost s strani elektrogospo- 
darstva samega (samoupravni sporazum šele sedaj, polletni obračun združenega 
podjetja ni bil oddan v roku, združeno podjetje je še vedno le v fazi formiranja). 

Odbor izraža nezadovoljstvo ob kompleksni problematiki elektrogospodar- 
stva in meni, da predlagani zakon sicer pomeni rešitev, vprašanje pa je, če 
je to najboljša oblika. Odprto je ostalo vprašanje višine in ah mora elektro- 
gospodarstvo obračunati amortizacijo po minimalnih stopnjah, kot so predpisane, 
ali pa lahko obračuna tudi intenzivno amortizacijo in od nje odšteje 60 %>? 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlagani zakon. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Staneta Jenka. 

St.: 30-40/72 
Ljubljana, 22. 12. 1972 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na svoji 48. seji odbora dne 
21. decembra 1972 obravnaval predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona 
•o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij, ki ga je skup- 
ščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet s predlogom, da se zakon 
obravnava po skrajšanem postopku. 
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Odbor se je strinjal s predlogom, da se zakon obravnava po skrajšanem 
postopku. 

V daljši načelni razpravi o predlogu zakona, v katerem je predloženo, da 
se stopnje amortizacije osnovnih sredstev za leto 1972 elektrogospodarskim 
organizacijam zmanjšajo za 60 "/c, je odbor sprožil nekatera vprašanja poslo- 
vanja teh organizacij v naši republiki in sicer: 

— ali je res nujno potrebno, da se kar za 60 °/d znižajo amortizacijske 
stopnje; ali imamo zadostno garancijo, da je predloženi ukrep toliko proučen, 
da ga zbor lahko potrdi v prepričanju, da bo prispeval k saniranju poslovanja 
teh organizacij združenega dela; 

— zakaj je šele v sredini decembra 1972 prišlo do potrditve samoupravnega 
sporazuma elektrogospodarskih organizacij o delitvi dohodka in osebnih do- 
hodkov, medtem ko so vse ostale gospodarske organizacije te sporazume spre- 
jele skoraj pred enim letom in pol. Čeprav se zatrjuje, da ne gre za velika pre- 
seganja, pa vendar je v javnosti podatek o tem, da bodo elektrogospodarske 
organizacije morale plačati več kot 6 milijonov din davka na presežne osebne 
dohodke, kar je kljub relativno majhnemu deležu, ki ga ima to izplačilo na 
realizacijo dohodka EG, negativno vplivalo na pripravljenost vplačevanja osta- 
lega gospodarstva, ki mora vplačati obvezno posojilo za izgradnjo elektro- 
energetskih objektov. 

Predstavnik predlagatelja je odboru zagotovil, da elektrogospodarske orga- 
nizacije bržkone ne bodo uporabile pravice po predlogu zakona, to je, da ne 
bodo znižale amortizacijsko stopnjo za 60ampak bo to znižanje verjetno 
manjše. 

Kljub navedenim pomislekom pa je odbor sklenil, da predlaga gospodar- 
skemu zboru, da sprejme predlog zakona v besedilu, kot ga je predložil izvršni 
svet. 

Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanca Otmarja Se- 
kavčnika. 

St.: 30-40/72 
Ljubljana, 21. 12. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 25. 12. 1972, št. 30-40/72. 

PREDLOG ZAKONA 

o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom 
zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1973 

1. člen 

Družbenopolitične skupnosti imajo v letu 1973 glede kritja stroškov zdrav- ' 
stvenega zavarovanja kmetov enake obveznosti, kot so bile določene z zakonom 
o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavaro- 
vanja kmetov za leto 1971 (Uradni list SRS, št. 39-221/70). 



620 Priloge 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1973. 

OBRAZLOŽITEV 

Z zakonom o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu prebival- 
stva (43. člen) je določeno, da družbenopolitične skupnosti (republika in občine) 
prispevajo k zagotovitvi sredstev za stroške, ki jih imajo skupnosti za obvezne 
oblike zdravstvenega varstva. Merila za ta prispevek in način uveljavljanja tega 
prispevka se določi s posebnim zakonom. 

Za leto 1971 je republika izdala poseben zakon o prispevkih družbenopolitič- 
nih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov, ki je veljal samo 
za leto 1971 (Uradni list SRS, št. 39/70). Po tem zakonu republika prispeva na 
tale dva načina: 

a) s tem, da sredstva iz republiškega davka od kmetijske dejavnosti odstopa 
skupnostim zdravstvenega zavarovanja kmetom; 

b) s tem, da prispeva k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za 
socialno ogrožene zavarovance. Načeloma ta prispevek plačujejo občine; višina 
prispevka se določi s pogodbo, ki jo sklene občina in skupnost. K tem stroškom 
prispeva tudi republika, in to v višini 10!0/o skupnih stroškov v preteklem letu. 
Ta prispevek pa republika dodeljuje kot dotacijo tistim občinam, ki bi jih 
prispevek k stroškom za socialno ogrožene nesorazmerno obremenil. 

Razen tega republika odstopa občinam republiški davek od osebnega do- 
hodka iz kmetijske dejavnosti v višini, ki ustreza stopnji 6 "/o od katastrskega 
dohodka nezgodnih površin oziroma stopnji 2 °/o od dohodkov iz gozdov. Ta 
sredstva naj bi občine porabile za kritje primanjkljajev skladov in svojih drugih 
obveznosti za zdravstveno zavarovanje socialno ogroženih kmetov. 

V letu 1971 je od skupnih dohodkov skladov vseh devetih skupnosti kme- 
tov (104,5 milij.) predstavljal prispevek družbenopolitičnih skupnosti ca. 26,8 °/o 
ali 28,3 milij.; od tega je znašal prispevek republike ca. 18,7 milij., občin 
pa 9,6 milij. 

Za leto 1972 je republika sprejela zakon o prispevkih družbenopolitičnih 
skupnosti k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov, ki veljajo samo za 
leto 1972. Ta zakon določa samo, da gori navedene obveznosti družbenopolitičnih 
skupnosti veljajo tudi za leto 1972. Tudi ta zakon konec leta 1972 preneha ve- 
ljati. Predlagamo, da naj se za leto 1973 sprejme tak zakon, kot se je sprejel 
za leto 1972, ali z drugimi besedami, da obveznosti družbenopolitičnih skupnosti, 
kot jih določa zakon iz leta 1970, veljajo tudi za leto 1973. 

Podobno kot slična zakona za leto 1971 in za leto 1972 naj bi tudi ta zakon 
veljal samo za leto 1973; v letu 1973 pa bo treba pripraviti zakon o prispevkih 
družbenopolitičnih skupnosti, ki naj upošteva dejstvo, da so bile pravice kmetov 
iz zdravstvenega varstva izenačene s pravicami delavcev. 

Znano je, da je bilo v razpravah za referendum o izenačitvi zdravstvenega 
varstva kmetov in delavcev postavljeno vprašanje, ali bodo družbenopolitične 
skupnosti glede na izenačitev povečale svoje prispevke. V odgovoru na posebno 
poslansko vprašanje o tem problemu je bilo odgovorjeno, da bo SR Slovenija po 
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izenačitvi še dalje izpolnjevala obveznosti, ki jih je prevzela z omenjenim zako- 
nom in da bo skupščina SRS odločila, ali bo prevzela tudi večje obveznosti. 

Odgovor na to vprašanje pa zavisi od analize predvsem ekonomske proble- 
matike, ki je nastala po izenačitvi. Ta analiza pa bo1 možna šele v letu 1973, 
ko bo izenačitev uresničena. Glede na to bo možno šele v letu 1973 sprejeti 
zakon, ki bo moral odgovoriti tudi na to situacijo. Da pa v tem času ne bi 
nastala praznina, je potrebno sprejeti predlagani prehodni zakon. 

MNENJE DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Idrija in 
Piran, ter delegat mesta Ljubljane so na svojem 29. zasedanju dne 25.12. 1972 
obravnavali predlog zakona o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stro- 
škom zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1973. 

K obravnavanemu predlogu zakona delegati občin niso imeli pripomb. 

St.: 420-33/72 
Ljubljana, 26. 12. 1972 

POROČILA 

Odbor za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora — poročilo 
z dne 26. 12. 1972, št. 420-33/72. 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 21. 12. 
1972, št. 420-33/72. 

Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega 
zbora — poročilo z dne 27. 12. 1972, št. 420-33/72. 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 25. 12. 1972, št. 420-33/72. 

PREDLOG ZAKONA 

o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov in prispevkov 
za leto 1973 

1. člen 

Ne glede na določbe zakonov in splošnih aktov samoupravnih interesnih 
skupnosti, po katerih morajo biti stopnje in osnove davkov in prispevkov za 
prihodnje leto določene do 31. decembra tekočega leta, sicer se njihova višina 
ugotavlja po predpisih oziroma splošnih aktih, ki veljajo na dan 1. januarja 
tistega leta, za katero se obveznost ugotavlja, se stopnje in osnove davkov in 
prispevkov za leto 1973 lahko določijo do 31. marca 1973. 
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2. člen 

Iz osebnih dohodkov, iz katerih se davki oziroma prispevki obračunavajo 
in plačujejo ob izplačilu (davki oziroma prispevki po odbitku), ki bodo izpla- 
čani pred uveljavitvijo stopenj in osnov iz prejšnjega odstavka, se bodo davki 
oziroma prispevki obračunavali in plačevali po stopnjah, ki so veljale na dan 
31. decembra 1972. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pa se bodo stopnje davkov in pri- 
spevkov iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za proračune in samo- 
upravne interesne skupnosti, predpisane do 31. marca 1973, uporabljale za vse 
osebne dohodke, izplačane od 1. januarja 1973 dalje; pri tem se bodo dotlej, 
dokler ne bodo predpisane omenjene stopnje, začasno plačevale akontacije po 
stopnjah, ki so veljale na dan 31. decembra 1972. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagani zakon za tiste davke in prispevke, za katere je v predpisih ali 
splošnih aktih določeno, da se višina obveznosti ugotavlja po predpisih o osnovah 
in stopnjah, ki veljajo 1. januarja tistega leta, za katero se obveznost določa, 
podaljšuje rok za sprejem predpisov o osnovah in stopnjah za leto 1973 za tri 
mesece, to je do 31. marca 1973. 

Predlagano podaljšanje roka za sprejemanje predpisov o davkih in prispev- 
kih v letu 1973 terja več razlogov. Predlagane spremembe in dopolnitve zakona 
o davkih občanov bodo zahtevale ustrezne spremembe občinskih odlokov. V ta 
namen je potrebno občinskim skupščinam zagotoviti potreben čas za solidno po- 
litično in strokovno pripravo sprememb. Poleg tega je za leto 1973 predlagana 
uvedba davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, ki naj bi bil 
uveden s 1. januarjem 1973. V pripravi pa so tudi nekatere spremembe v sistemu 
financiranja samoupravnih interesnih skupnosti, ki jih bo možno uveljaviti že za 
leto 1973 le v okviru podaljšanega roka za sprejemanje predpisov. 

V 2. členu zakona ureja začasen način plačevanja prispevkov in davkov, 
v času dokler ne bodo sprejeti instrumenti za leto 1973, in način obračuna. 

MNENJE DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Idrija in 
Piran, ter delegat mesta Ljubljane so na svojem 29. zasedanju dne 25. 12. 1972 
obravnavali predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov 
davkov in prispevkov za leto 1973. 

K obravnavanemu predlogu zakona delegati občin niso imeli pripomb. 

St.: 422-21772 
Ljubljana, 26. 12. 1972 
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POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 21. 12. 
1972, št. 422-21/72. 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 21. 12. 1972, št. 
422-21/72. 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 25. 12. 1972, št. 422-21/72. 

PREDLOG ODLOKA 

o začasnem financiranju republiških potreb v prvem trimesečju 1973 

I. 

Potrebe republiških organov in drugih uporabnikov proračunskih sredstev 
se v prvem trimesečju 1973 do sprejetja proračuna SR Slovenije za leto 1973 
financirajo na podlagi proračuna za leto 1972. 

II. 

Izdatki se smejo izvrševati v tem času največ do višine 25 ®/o izdatkov 
proračuna SR Slovenije za leto 1972 in po njegovih splošnih določbah. 

III. 

Izdatki po tem odloku so sestavni del proračuna SR Slovenije za leto 1973 
in se morajo pokazati v njegovem zaključnem računu za leto 1973. 

IV. 

Ta odlok začne veljati 1. januarja 1973. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagani odlok o začasnem financiranju republiških potreb v prvem 
trimesečju 1973 temelji na določbi 52. člena zakona o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 36/64), po kateri se lahko 
izdatki v prvem četrtletju 1973 izvršujejo največ do 25 0/o od republiškega pro- 
računa za leto 1972. Omejitev se ne nanaša na potrošnjo na posameznih po- 
stavkah proračuna, temveč na global proračunske kvote. 

Ker je potrebno ob sestavi republiškega proračuna upoštevati tudi določila 
resolucije za oblikovanje splošne in kolektivne porabe v letu 1973, republiškega 
proračuna za leto 1973 za sedaj še ni mogoče izdelati. Tudi zvezni proračun za 
leto 1973 predvidoma ne bo sprejet do konca tega leta. Razlog je predvsem v 
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tem, da med republikami še niso dokončno usklađena stališča glede višine pri- 
spevkov republik za potrebe federacije. 

Poleg tega še niso znane višine obveznosti, ki jih prevzema federacija za 
izpolnjevanje temeljnih pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih bor- 
cev. Prav tako tudi še niso znane obveznosti republike do neproračunske bi- 
lance federacije. 

Predlagamo, da se navedeni odlok sprejme, da bi se s tem omogočilo nor- 
malno financiranje v začetku prihodnjega leta. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 21. 12. 
1972, št. 402-173/72. 

Odbor za finance gospodarskega zbora — mnenje z dne 21. 12. 1972, št. 
402-173/72. 

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj 
s področja družbenoekonomskih odnosov — poročilo z dne 25. 12. 1972, št. 
402-173/72. 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 25. 12. 1972, št. 402-173/72. 

PREDLOG ODLOKA 

o odstopu določenih sredstev SR Slovenije združenemu podjetju 
Slovenske železarne brez obveznosti vračanja 

Na podlagi 2. točke VII. amandmaja k ustavi SR Slovenije ter 4. odstavka 
241. člena poslovnika skupščine Socialistične republike Slovenije je skupščina 
Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora in na seji gospo- 
darskega zbora sprejela 

ODLOK 
o odstopu določenih sredstev SR Slovenije združenemu podjetju 

Slovenske železarne brez obveznosti vračanja 

I. 

SR Slovenija odstopa združenemu podjetju Slovenske železarne sredstva 
v letu 1972 dospelih plačanih in dospelih neplačanih anuitet (v nadaljnjem 
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besedilu: odstopljena sredstva) po naslednjih kreditnih pogodbah, sklenjenih 
med železarnami in Ljubljansko banko: 

St. in datum 
kreditne pogodbe St. partije kredita 

Železarna 
Železarna 
Železarna 
Železarna 
Železarna 
Železarna 
Železarna 
Železarna 
Železarna 
Železarna 
Železarna 
Železarna 

Jesenice 
Jesenice 
Jesenice 
Jesenice 
Ravne 
Ravne 
Ravne 
Ravne 
Ravne 
Store 
Store 
Store 

11/ 64 
132/3286 
132/3286 
11/ 64 
11/ 15 

132/1760 
132/3265 

11/ 95 
11/ 5 

457/ 64 
132/3264 
457/ 64 

z dne 21. 
z dne 14. 
z dne 14. 
z dne 21. 
z dne 12. 
z dne 11. 
z dne 25. 
z dne 9. 
z dne 12. 
z dne 25. 
z dne 14. 
z dne 25. 

11. 1963 
11. 1966 
11. 1966 
11. 1963 

8. 1963 
3. 1965 

11.1966 
2. 1966 
8. 1963 
5. 1964 

11. 1966 
5. 1964 

771001-5- 31 a 
771001-5- 69 
771001-5- 90 
771001-5- 31 
771001-5- 49 
771001-5- 49 
771001-5-101 
771001-5- 72 
771001-5- 48 
771001-'5- 71 
771001-5-103 
771011-5- 77 

Odstopljena sredstva v letu 1972 dospelih in plačanih anuitet iz te točke bo 
SR Slovenija izplačala združenemu podjetju Slovenske železarne najkasneje do 
31. 12. 1975. 

II. 

Za odstopljena sredstva oblikuje združeno podjetje Slovenske železarne 
skupen sklad organizacij združenega dela v podjetju. 

III. 

Odstopljena sredstva uporabi združeno podjetje Slovenske železarne za 
sanacijo nelikvidnosti organizacij združenega dela v njegovem sestavu. 

Po doseženi likvidnosti v smislu prejšnjega odstavka uporabi združeno 
podjetje Slovenske železarne odstopljena sredstva za sovlaganja v proizvodne 
zmogljivosti črne metalurgije. 

IV. 

Pogodbe za izvedbb odstopa sredstev iz 1. točke tega odloka sklene z 
Ljubljansko banko in Jugoslovansko investicijsko banko v imenu SR Slovenije 
republiški sekretar za finance. 

V. 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

POROČILA 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora — poročilo 
z dne 26. 12. 1972, št. 428-5/72. 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 25. 12. 1972, št. 428-5/72. 
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PREDLOG ODLOKA 

o odstopu določenih sredstev SR Slovenije Cinkarni Celje 
brez obveznosti vračanja 

Na podlagi 2. točke VII. amandmaja k ustavi SR Slovenije ter 4. odstavka 
241. člena poslovnika skupščine Socialistične republike Slovenije je skupščina 
Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora in na seji gospo- 
darskega zbora sprejela 

ODLOK 
o odstopu določenih sredstev SR Slovenije Cinkarni Celje 

brez obveznosti vračanja 

I. 

SR Slovenija odstopa Cinkarni Celje brez obveznosti vračanja sredstva ne- 
plačanih dospelih in nedospelih anuitet v letu 1972 po naslednjih kreditnih 
pogodbah, sklenjenih med Cinkarno Celje in Jugoslovansko banko za zunanjo 
trgovino: 

— pogodba št. 315 od 14. decembra 1963 in 
— pogodba št. 328 od 20. decembra 1963. 

II. 

Za sredstva odstopljene dolžne glavnice iz prejšnje točke bo Cinkarna Celje 
oblikovala povečanje svojega poslovnega sklada. 

III. 

Odstopljena sredstva glavnice iz I. točke tega odloka uporablja Cinkarna 
Celje za trajna obratna sredstva do uspešnega zaključka sanacije. 

IV. 

Pogodbo za izvedbo odstopa sredstev iz I. točke tega odloka sklene z Jugo- 
slovansko banko za zunanjo trgovino v imenu SR Slovenije republiški sekretar 
za finance. 

V. 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

I. 

Med bistvena vprašanja politike ZKJ in SZDL ter sprejetih stališč, oprede- 
ljenih v posameznih sklepih, spada tudi odločitev, da se na primeren način 
izvede likvidacija državnega kapitala. 

Proces izpolnjevanja tega cilja, ki ima svoje osnove tudi v ustavnih do- 
polnilih, tako v že sprejetih, kot tudi v tezah, ki so za drugo fazo v razpravi, je 
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začel z ukrepi v letu 1969, ko je bil večji del sredstev in obveznosti izven- 
proračunske bilance federacije pogodbeno urejen z bivšimi zveznimi bankami 
kot komisijski odnos. S sprejetjem zakona o prenosu sredstev in obveznosti 
izvenproračunske bilance federacije na republike in pokrajini junija 1971. leta 
so bili pravno opredeljeni nasledniki federacije, tako glede obveznosti, kot 
sredstev in pravic. 

Na osnovi omenjenega zakona je SR Slovenija koristnik vseh njej pripada- 
jočih sredstev od kreditov za naložbe, ki so bile v slovenskih organizacijah zdru- 
ženega dela financirane ali sofinancirane v obdobju po letu 1952/53 v kreditnem 
odnosu in na dan 31. 12. 1970 niso bile odplačane. 

V pristojnosti skupščine SR Slovenije je, da odloča v okviru začrtane druž- 
bene oziroma gospodarske politike o uporabi iz kreditnih odnosov reproduci- 
ranega kapitala. Del tako oblikovanih sredstev se uporablja za izpolnjevanje 
prevzetih obveznosti po izvenproračunski bilanci federacije za odplačilo zu- 
nanjih in notranjih posojil. O preostalem delu teh sredstev pa naj bi odločala 
republiška skupščina v skladu z že v uvodu omenjeno družbenopolitično orien- 
tacijo. 

V okviru »Smernic za ukrepe ekonomske politike« predloga družbenega 
plana razvoja SR Slovenije v letih 1971 do 1975 kot tudi v predlogu smernic 
družbenoekonomske politike in razvoja SR Slovenije ter neposredne naloge v 
letu 1973 je podčrtana potreba po institucionalnih rešitvah ter pospešitvi deeta- 
tizacije. Poudarjena je tudi potreba, da se procesi samoupravnega organiziranja, 
med njimi tudi integracijski, pospešijo ter da se za pospešitev take strukturne 
samoupravne organiziranosti uveljavijo določeni stimulativni ukrepi. 

Na osnovi take orientacije bo izvršni svet skupščine SR Slovenije nepo- 
sredno po dokončni uskladitvi določenih, še vedno odprtih vprašanj o prenosu 
obveznosti izvenproračunske bilance federacije, ki bodo v kratkem usklađena, 
predlagal gradivo o možnih variantah likvidacije državnega kapitala. 

K ukrepom SR Slovenije, ki bi v skladu z navedenimi izhodišči predstavljah 
določen prispevek k uresničevanju ciljev, štejejo tudi ukrepi za odstopanje 
določenih sredstev državnega kapitala predvsem organizacijam, ki imajo zna- 
čaj posebnega družbenega pomena in so kapitalno intenzivne, na primer: trans- 
portna in energetska infrastruktura, določena kapitalno intenzivna metalurška 
in kemična industrija (proizvodnja polproizvodov) ter kmetijstvo. 

Organizacije združenega dela v omenjenih dejavnostih so bile v okviru 
razvojne politike iz zveznih sredstev za kreditiranje gospodarskih investicijskih 
naložb v preteklih obdobjih financirane iz usmerjenih sredstev federacije. V 
okviru njihovih dolgov iz omenjenega naslova, ki po prenosu izvenproračunske 
bilance federacije predstavljajo terjatev republike, bi z odlogom ali odstopom 
teh terjatev postopoma likvidirali reprodukcijo sredstev državnega kapitala, 
hkrati pa ustvarili določeno materialno bazo samoupravnim integracijskim 
oblikam združenega dela. 

Med zelo pomembne naloge na področju stabilizacije spadajo v program 
uresničevanja zastavljenih ciljev ukrepi za odpravo nelikvidnosti in saniranje 
zatečenega stanja nestabilnosti. 

V planu realizacije, ki je v skladu z ukrepi postopnega likvidiranja držav- 
nega kapitala, vpliva pa v sedanjem trenutku tudi na odpravljanje nelikvidnosti 
in pomaga k saniranju zatečenega stanja nestabilnosti, se predlagata v sprejetje 
dva odloka in sicer: 

40« 
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— odlok o odstopu določenih sredstev SR Slovenije združenemu podjetju 
Slovenske železarne brez obveznosti vračanja, 

— odlok o odstopu določenih sredstev SR Slovenije Cinkarni Celje brez 
obveznosti vračanja. 

II. 

Odstop terjatev SR Slovenije združenemu podjetju Slovenske železarne. 
Tri slovenske železarne so na 47. natečaju v letu 1960 kandidirale za ude- 

ležbo zveznih sredstev pri programu modernizacije in razširitve zmogljivosti 
svojih črnometalurških obratov. Odobren jim je bil kredit v višini ca. 503 milij. 
din z odplačilno dobo med 10 in 15 let po obrestni meri med 5 in 6,5 fl/o>, različno 
za posamezne kredite v okviru omenjenega zneska. Zaradi likvidnostnih težav 
bivšega OIF in izvenproračunske bilance federacije je bilo financiranje tega pro- 
grama neredno, kar je imelo za posledico, da nekateri programi še danes niso 
v celoti zaključeni. V posameznih nedovršenih objektih vložena neaktivirana 
sredstva z vsemi ostalimi negativnimi posledicami dodatno ogrožajo poslovni 
uspeh železarn. Se posebej pa je tako zapoznela realizacija investicij vplivala 
na izpad lastne brutoakumulacije, tako da se za naložbe v perspektivi kot tudi 
glede kvalitetnih obratnih sredstev struktura virov stalno slabša, ker je raz- 
merje med virom stalnih lastnih sredstev in kreditnimi viri vedno bolj ne- 
ugodno. 

Na predlog združenega podjetja Slovenskih železarn in v soglasju z delav- 
skimi sveti organizacij združenega dela železarn Jesenice, Ravne in Store ter 
na osnovi terjatveno upniških razmerij med republiko in Ljubljansko banko na 
eni strani in Ljubljansko banko ter železarnami na drugi strani naj bi republika 
odstopila pripadajoča sredstva od anuitet brez obveznosti vračanja, ki po kre- 
ditnih pogodbah železarn znašajo 660 071 000 dinarjev in so plačljive do za- 
ključno 1985. leta. 

Izvršni svet SR Slovenije je mnenja, da bi bilo zaradi likvidnostnih pro- 
blemov v železarstvu in ker se pristop sklada z osnovno koncepcijo sprejetih 
stališč v okvirih družbenoekonomske politike v sedanji fazi po skrajšanem 
postopku utemeljeno ugoditi predlogu združenega podjetja Slovenske železarne 
le za leto 1972. Glede sredstev anuitet po letu 1972 pa bi se odločalo v okviru 
kompleksnega pristopa razreševanja problemov državnega kapitala v smislu 
točke I te obrazložitve. 

V tem smislu je pripravljen odlok, ki predvideva odstop v letu 1972 še ne- 
plačanih, dospelih anuitet železarn Jesenice in Štore v znesku 35 796 310 din 
kot tudi odstop že plačanih v letu 1972 dospelih anuitet železarne Ravne v 
znesku 17 565 010 din. Z ozirom na obveznosti računa za posege SR Slovenije 
po obveznostih prenesenih z izvenproračunsko bilanco federacije predlagamo v 
odloku, da republika že plačane anuitete železarne Ravne izplača združenemu 
podjetju Slovenske železarne šele oziroma najkasneje do 31. 12. 1975. 

Z odlokom je določeno, da se z odstopljenimi sredstvi oblikuje v združenem 
podjetju sklad organizacij združenega dela — v sestavu. Odlok nadalje zavezuje 
upravljalce, da odstopljena sredstva uporabijo prvenstveno za saniranje nelik- 
vidnostnih pojavov v organizacijah združenega dela v sestavu združenega pod- 
jetja. Po izvršni sanaciji neskladja med viri in sredstvi, ki je vzrok nelikvidnosti 
pri nekaterih železarnah, bi bila sredstva uporabljena za skupne naložbe kot 
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sovlaganje v modernizacijo in nove zmogljivosti črnometalurških temeljnih 
organizacij združenega dela. 

Cesija v korist združenega podjetja Slovenske železarne, ki jo vrši iz njej 
pripadajočih sredstev SR Slovenija v svojstvu pravne naslednice federacije, bi 
morala biti izvedena na osnovi pogodbe med republiko in Ljubljansko banko, 
ki je bila dolžnik federacije prek Jugoslovanske investicijske banke in je po 
sprejetju zakona o prenosu sredstev pravic in obveznosti federacije'za investicije 
v gospodarstvu na republike in AP, dožnica republiki. 

Ce bo odlok sprejet, 
— bo v organizacijah združenega dela črne metalurgije na Jesenicah in 

Storah deblokiran žiro račun in s tem ob nadaljnjih naporih samih kolektivov 
ustvarjeni pogoji za uspešno gospodarjenje, 

— bo izvršen premik v strukturi sredstev posameznih organizacij združe- 
nega dela v sestavi združenega podjetja Slovenske železarne in 

— ustvarjena bo prva materialna baza integriranih prihodnjih temeljnih 
organizacij združenega dela, ki bo prispevala k sprejemanju skupnih, racio- 
nalnih investicijskih odločitev v perspektivi. 

III. 

Cinkarna Celje je v letih 1969 in 1970 zaključila svoje poslovanje z nega- 
tivnim finančnim rezultatom v skupni višini okoli 37 milij. dinarjev. Ta izguba 
je bila po potrjenem sanacijskem programu skupščine občine Celje pokrita iz 
sredstev republiških skupnih rezerv. Čeprav je že sanacijski program postav- 
ljal kot pogoj za uspešno realizacijo programa tudi odobritev določenih obratnih 
sredstev, se je do predkratkim sanacija podjetja izvajala samo s sredstvi za 
pokritje izgube in sredstvi odobrenimi za izgradnjo obrata grafike in titan- 
dioksida. 

Ob sprejemu sanacijskega programa so bih nakazani problemi obratnih 
sredstev in posledice, ki bodo nastale, če obratna sredstva ne bi bila zagotov- 
ljena. Sele ob uveljavljanju novih zakonskih predpisov je Cinkarna uspela delno 
zagotoviti določen obseg kreditov tudi za trajna obratna sredstva. 

Zaradi take situacije je imela Cinkarna po odobritvi sanacijskih kreditov, to 
je od aprila meseca 1971, neprekinjeno blokiran žiro račun. Zaskrbljujoče je, 
da Cinkarna že v preteklem letu, posebno pa še v letošnjem, zaradi pomanj- 
kanja obratnih sredstev ni mogla optimalno koristiti zmogljivosti v obratih, ki 
imajo najvišjo akumulativnost, obrat grafičnih barv pa sploh ni mogel pričeti 
z redno proizvodnjo. 

V takih pogojih poslovanja je njena šibka finančna osnova obremenjena 
tudi z obveznostmi za odplačevanje kreditov, ki jih je v letu 1963 najela za 
kreditiranje rekonstrukcije topilnice in valjarne ter gradnje novih zmogljivosti 
žveplene kisline iz sredstev bivšega OIF. Čeprav krediti niso še plačani, so 
obrati delno ustavljeni na osnovi sklepov o izvajanju sanacijskega programa, ki 
so predvidevali ustavitev primarne proizvodnje cink-metala. 

Glede svojih obveznosti po kreditih iz tega vira prosi Cinkarna, da se dolg, 
ki znaša skupno z obračunanimi obrestmi po odplačilnih planih še okrog 35 mi- 
lijonov din in je plačljiv zaključno do leta 1977, likvidira. Cinkarna predlaga, da 
se ji terjatve SR Slovenije prekvalificirajo v nevračljiv stalni vir povečanega 
poslovnega sklada. 
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Izvršni svet je tako kot glede zahtevka združenega podjetja Slovenske žele- 
zarne mnenja, da se z ozirom na ekonomski položaj Cinkarne, predvsem zaradi 
stanja in kvalitete obratnih sredstev izvrši zaprošeni odstop sredstev po tem na- 
slovu le za neplačane obveznosti, ki so oziroma bodo dospele do 31. 12. 1972 v vi- 
šini 6,4 milijona din. Za odločanje o zahtevku Cinkarne glede sredstev po letu 
1972 bi izdelali predloge v prvem polletju 1973 v okviru kompleksnih pristopov, 
kot je že omenjeno v točki I te obrazložitve. 

V smislu takega pristopa je pripravljen odlok tudi za Cinkarno Celje, ki 
naj bi se prav tako sprejel po skrajšanem postopku. 

Po določilih odloka bi morala Cinkarna sredstva tako pridobljenega vira 
uporabljati, če bi prekvalifikacija z odlokom bila omogočena, kot trajna obratna 
sredstva, vsaj do uspešno končane sanacije, ki je predvidena v letih 1976 do 1977. 

Ce bo odlok sprejet, bo prispevek SR Slovenije bistveno vplival na gospo- 
darski položaj Cinkarne, ki bi s tem in z nadaljnjimi napori v kolektivu zadovo- 
ljila vse vidike zakonskih norm likvidnostnega paketa in zaključila z uspehom 
poslovno leto 1972. 

IV. 

Odstop sredstev po obeh predlaganih odlokih bo vplival na zmanjšanje 
priliva sredstev iz plasmajev po prevzeti izvenproračunski bilanci v letu 1972 
v višini 42,2 milijona din. 

Izpad priliva se bo na računu za posege odrazil predvsem leta 1973. Od- 
stopljene terjatve v letu 1972 sicer lahko bistveno olajšajo položaj prizadetih 
organizacij združenega dela zaradi neposrednega vpliva na blokade, v Cin- 
karni Celje pa tudi na zmanjšanje stroškov za znesek obresti. Na računu za 
posege in izravnave SR Slovenije v letu 1972 se ta priliv zaradi nelikvidnosti 
terjatev in blokiranih dolžnikov ne bi odražal. 

Po sedaj razpoložljivih podatkih (ko sicer vse točke prenosa obveznosti 
še niso dokončno usklađene) bi bil v izvenproračunski bilanci v letu 1973 do 
1975 priliv sredstev večji od obveznosti kot sledi: 

1973 65 milij din 
1974 100 milij. din 
1975 210 milij. din 

Skupaj 375 milij. din 

V teh sredstvih ni upoštevan predlog zveznega zakona o konsolidaciji 
določenih obveznosti, ki bi vplivala na povečanje presežkov priliva sredstev 
nad obveznostmi. 

Iz gornjih podatkov izhaja, da zaradi odstopljenih sredstev v višini 42,2 mi- 
lijona din, za kolikor bo priliv likvidnih sredstev računa za posege manjši, ni 
ogroženo redno odplačevanje obveznosti iz naslova prenesenega dela izvenpro- 
računske bilance na SR Slovenijo in da so materialni pogoji za obseg odstopa 
bilančno izvedljivi. 

V. 

Izvršni svet SR Slovenije predlaga sprejem obeh odlokov po skrajšanem 
postopku, da bi dejstva, ki jih imata odloka z ozirom na urejevanje problemov 
nelikvidnosti, dosegla svoj namen. 
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POROČILA 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora — poročilo 
z dne 26. 12. 1972, št. 428-6772. 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 25. 12. 1972, št. 428-6/72. 

PREDLOG ZAKONA 

o Loterijskem zavodu Slovenije 

1. člen 
Za prirejanje iger na srečo z namenom zbiranja sredstev za financiranje 

socialno-humanitarnih, kulturno-prosvetnih in telesnovzgojnih dejavnosti na 
območju SR Slovenije se ustanovi »Loterijski zavod Slovenije« (v nadaljnjem 
besedilu: loterijski zavod). 

Dejavnost loterijskega zavoda je posebnega družbenega pomena. 

2. člen 

Loterijski zavod je pravna oseba. 
Sedež loterijskega zavoda je v Ljubljani. 
Statut loterijskega zavoda potrdi izvršni svet skupščine SR Slovenije. 

3. člen 

Loterijski zavod sme ob pogojih, ki jih določajo republiški predpisi o igrah 
na srečo, prirejati vse vrste takih iger. Igre na srečo prireja loterijski zavod 
samostojno ali skupaj z loterijskimi organizacijami drugih republik in avto- 
nomnih pokrajin. 

4. člen 

Za loterijski zavod se uporabljajo predpisi, ki veljajo za zavode in predpisi 
o igrah na srečo, če ni v tem zakonu ali na njegovi podlagi izdanih predpisih 
drugače določeno. 

5. člen 
Loterijski zavod je na podlagi medrepubliškega dogovora soustanovitelj 

skupnosti jugoslovanske loterije, v okviru katere se prirejajo skupne igre na 
srečo na celotnem območju SFRJ. 

6. člen 

Dohodek loterijskega zavoda sestavlja dohodek od srečk, tombolskih tablic 
in vplačil za sodelovanje v drugih igrah na srečo, ki jih prodaja oziroma prejme 
loterijski zavod ter drugi dohodki, ki jih loterijski zavod doseže s svojim poslo- 
vanjem. 

7. člen 
Dohodek loterijskega zavoda se deli: 
1. na del za izplačilo dobitkov skladno s pravili posamezne igre na srečo; 
2. na del, ki ga razporeja delovna skupnost loterijske organizacije; 
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3. na del, ki ga prispeva loterijska organizacija h kritju stroškov poslovanja 
skupnosti jugoslovanske loterije v skladu z medrepubliškim dogovorom; 

4. na del za financiranje socialno-humanitarnih, kulturno-prosvetnih in 
telesnovzgojnih dejavnosti. 

8. člen 

Loterijski zavod ima loterijski svet. 
Loterijski svet sestavljajo predstavniki zainteresiranih organizacij in druž- 

benih skupnosti, ki jih imenuje skupščina SRS. Člana sveta sta tudi direktor in 
predsednik sveta delovne skupnosti loterijskega zavoda. 

9. člen 

Loterijski svet opravlja zlasti naslednje naloge: 
1. obravnava in daje svoje pripombe in predloge k osnutkom pravil skupnih 

iger na srečo, ki se prirejajo v okviru skupnosti jugoslovanske loterije; 
2. odloča o uvedbi novih iger na srečo, ki jih samostojno prireja loterijski 

zavod ter sprejema pravila teh iger; 
3. odloča o delitvi dohodkov loterijskega zavoda skladno s 7. členom tega 

zakona; 
4. pripravi predlog za razdelitev sredstev za socialno humanitarne, kulturno- 

prosvetne in telesnovzgojne namene med ustrezne družbene organizacije; 
5. potrjuje letni finančni načrt in zaključni račun loterijskega zavoda, ra- 

zen tistega dela, ki se nanaša na razporejanje sredstev, s katerimi razpolaga 
delovna skupnost loterijskega zavoda; 

6. imenuje predstavnike loterijskega zavoda v skupščino skupnosti jugo- 
slovanske loterije. 

10. člen 

O dokončni razdelitvi sredstev iz 4. točke 7. člena tega zakona odloča izvršni 
svet skupščine SR Slovenije. 

11. člen 

Direktorja loterijske organizacije imenuje in razrešuje izvršni svet skup- 
ščine SR Slovenije. 

12. člen 

Loterijska organizacija prevzame vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz 
sklenjenega medrepubliškega dogovora o organiziranju skupnosti jugoslovanske 
loterije. 

13. člen 

Direkcija jugoslovanske loterije za Slovenijo preneha z delom dne 31. 12. 
1972, vse njene pravice in dolžnosti pa prevzame s 1. 1. 1973 novoustanovljeni 
loterijski zavod, ki uskladi svoje delo in poslovanje z določbami tega zakona 
najpozneje do 31. 3. 1973. 

Delitev dohodka loterijskega zavoda po tem zakonu velja od 1. 1. 1973. 

14. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 
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OBRAZLOŽITEV 

Z ustavnimi amandmaji je bila zakonodajna pristojnost na področju ure- 
janja iger na srečo prenesena na republike. Sprejet je bil nato še zvezni zakon o 
prenehanju veljavnosti zakona o jugoslovanski loteriji (Uradni list SFRJ, št. 
35-346/72), ki je dal republikam možnost, da dogovorno urede do 30. novembra 
1972 poslovanje jugoslovanske loterije, sicer se uvede redna likvidacija te orga- 
nizacije. Republike in avtonomni pokrajini so sklenile dogovor o skupnosti 
jugoslovanske loterije, vsaka zase pa mora urediti še status in poslovanje 
ustrezne republiške organizacije. 

Predlog zakona je dejansko ustanovitveni akt za novo loterijsko organizacijo 
v SRS, ki ima status zavoda. Njena dejavnost je prirejanje vseh vrst iger na 
srečo — pod pogoji seveda, ki jih določajo predpisi o igrah na srečo. To pri- 
rejanje je bodisi samostojno ali pa skupno z vsemi ostalimi republikami oziroma 
avtonomnimi pokrajinami v okviru skupnosti jugoslovanske loterije — slednje 
je podrobneje urejeno v navedenem medrepubliškem dogovoru, ki ga ta predlog 
zato ne povzema. 

Za loterijski zavod veljajo načeloma predpisi, ki veljajo za zavod nasploh. 
Pomembne izjeme od tega načela, ki jih predvideva predlog, izhajajo iz dejstva", 
da gre v tem primeru prvenstveno za zbiranje sredstev, ki služijo za financiranje 
socialno-humanitarnih, kulturno-prosvetnih in telesnovzgojnih dejavnosti. Od- 
ločanje o teh sredstvih mora biti zato prepuščeno družbeni skupnosti. Predvideno 
je oblikovanje posebnega organa upravljanja ■— loterijskega sveta, ki odloča 
o vseh pomembnejših vprašanjih s tem v zvezi, vendar tako, da glede dokončne 
delitve sredstev za naštete namene >— to je, katerim organizacijam pripadajo 
ta sredstva in kolikšen del posamezni od njih — izoblikuje le predlog, odločitev 
pa je prepuščena IS skupščine SRS. Člane sveta imenuje skupščina SRS, poleg 
teh sta člana po svoji funkciji tudi še direktor in predsednik sveta delovne 
skupnosti loterijskega zavoda. Direktorja imenuje izvršni svet skupščine SRS. 

Predlog nadalje konkretneje določa, na katere dele se deli dohodek loterij- 
skega zavoda (7. člen). Zavod prevzame tudi takoj ob ustanovitvi vse pravice in 
obveznosti po že sklenjenem medrepubliškem dogovoru o organiziranju skup- 
nosti jugoslovanske loterije. Z dnem 31. 12. 1972 bo prenehala z delom do- 
sedanja direkcija jugoslovanske loterije za Slovenijo, njeno mesto pa bo s 
1.1. 1973 v celoti prevzel novi zavod. 

AMANDMAJI IZVRŠNEGA SVETA 

K 1. členu: V prvem odstavku tega člena se besedilo »kulturno-pro- 
svetnih in telesno-vzgojnih dejavnosti« nadomesti z besedilom: »kulturno-pro- 
svetnih dejavnosti in dejavnosti na področju tehnične in telesne kulture«. 

K 2. členu : Tretji odstavek tega člena se črta. 
K 7. členu: V 4. točki se besedilo »kulturno-prosvetnih in telesno- 

vzgojnih dejavnosti« nadomesti z besedilom »kulturno-prosvetnih dejavnosti in 
dejavnosti na področju tehnične in telesne kulture«. 

K 8. členu: Prvi stavek drugega odstavka tega člena se nadomesti z 
besedilom: »Loterijski svet sestavljajo predstavniki družbene skupnosti in pred- 
stavniki zainteresiranih organizacij. Skupščina SR Slovenije imenuje predstav- 
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nike družbene skupnosti in določi organizacije, ki imenujejo svoje predstavnike 
v loterijski svet.« 

K 9. členu : V 4. točki se besedilo »kulturno-prosvetne in telesno-vzgojne 
namene« nadomesti z besedilom »in kultrno-prosvetne namene ter za namene 
tehnične in telesne kulture«. 

Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki se glasi: »5. potrjuje statut loterijskega 
zavoda.« 

Dosedanji 5. in 6. točka postaneta novi 6. in 7. točka. V dosedanji 6. točki, 
ki postane nova 7. točka, se beseda »predstavnike« nadomesti z besedo »pred- 
stavnika«. 

K 10. členu : Ta člen se spremeni tako, da se glasi: »O dokončni raz- 
delitvi sredstev iz 4. točke 7. člena tega zakona odloča skupščina SR Slovenije, 
ko dobi o tem poprej mnenje socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije.« 

K 11. členu: Ta člen se spremeni tako, da se glasi: »Direktorja loterij- 
skega zavoda imenuje in razrešuje skupščina SR Slovenije.« 

K 12. členu: Besedilo tega člena »Loterijska organizacija« se nadomesti 
z besedilom »Loterijski zavod«. 

K 13. členu : Za tem členom se doda nov 14. in 15. člen, ki se glasita: 

»14. člen 

Loterijski zavod ne obračunava in ne vplačuje obveznega posojila za kredi- 
tiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avto- 
nomne pokrajine Kosovo in prispevka za sklade skupnih rezerv. 

15. člen 

Pri delitvi sredstev iz 4. točke 7. člena tega zakona bodo v letu 1973 udele- 
žene organizacije, ki so bile udeležene pri delitvi takih sredstev v letu 1972.« 

Sedanji 14. člen postane nov 16. člen. 

OBRAZLOŽITEV AMANDMAJEV 

Za zakon o loterijskem zavodu Slovenije je hkrati z republiškim sekretari- 
atom za finance predložila osnutek tudi skupina za družbene organizacije in 
društva republiške konference SZDL. Njen osnutek je bil sestavljen na nekaterih 
drugačnih izhodiščih kot osnutek republiškega sekretariata za finance, vendar 
pa so ta izhodišča v skladu z duhom in težnjami ustavnih amandmajev. Zaradi 
časovne stiske pa predlagatelj v pripravljalnem postopku tega osnutka ni mogel 
upoštevati, posebno še, ker nekateri pogoji za nove rešitve niso izpolnjeni. 

Da bi pa vendar že danes odprli možnost za prehod k tem novim rešitvam, 
ki jih predlagajo prizadete organizacije, so imeli predstavniki republiškega se- 
kretariata za finance in sekretariata izvršnega sveta za zakonodajo s predstav- 
niki organizacij v okviru SZDL po sklepu izvršnega sveta uskladitveni sestanek, 
na katerem so se sporazumeli za amandmaje, ki jih predlagamo k predlogu za- 
kona z dne 14. 12. 1972. Te rešitve so mišljene kot začasne, ki naj na eni strani 
omogočijo pravočasno sprejetje zakona o loterijskem zavodu Slovenije, na drugi 
strani pa omogočijo navedeni skupini, da bo izdelala in sklenila ustrezen 
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samoupravni sporazum ali družbeni dogovor glede organizacij, ki bodo parti- 
cipirale pri delitvi sredstev in glede meril, na podlagi katerih bo loterijski svet 
sam delil organizacijam zbrana sredstva brez intervencije državnega organa. 

Vsebina amandmajev je naslednja: 
1. Dejavnosti, med katere se delijo določena sredstva, zbrana z igrami na 

srečo, so v amandmaju opredeljena tako, kot po dosedanjih predpisih. 
2. Statuta loterijskega zavoda naj ne bi potrjeval izvršni svet kakor je 

določeno v tretjem odstavku 2. člena predloga, temveč naj bi ga potrjeval lote- 
rijski svet. Loterijski svet sestavljajo predstavniki družbene skupnosti in za- 
interesiranih organizacij, ki skrbijo za uresničevanje splošnih družbenih inte- 
resov v delu loterijskega zavoda, zato zadostuje, če statut potrjuje ta svet in ni 
potrebna potrditev državnega organa. 

3. Skupščina SR Slovenije naj po amandmaju ne bi imenovala celotnega 
loterijskega sveta, temveč samo tiste njegove člane, ki v njem zastopajo druž- 
beno skupnost. Druge člane loterijskega sveta naj imenujejo neposredno za- 
interesirane organizacije, ki jih določi skupščina SR Slovenije. 

4. O delitvi sredstev med organizacije, ki participirajo na delu dohodka 
loterijskega zavoda, naj bi po amandmaju določala skupščina SR Slovenije in ne 
izvršni svet. Pred odločitvijo o tej delitvi pa naj bi skupščina SR Slovenije do- 
bila mnenje SZDL Slovenije. Takšna rešitev naj bi pomenila neko začasno obliko 
urejanja tega vprašanja, dokler ne bodo z novim sistemom o tem odločali za- 
interesirani družbenopolitični subjekti na podlagi družbenega dogovora. 

5. Glede na to, da je dejavnost loterijskega zavoda posebnega pomena za 
SR Slovenijo, naj bi direktorja zavoda imenovala skupščina SR Slovenije in ne 
izvršni svet. 

6. Po dosedanji ureditvi je bila loterijska organizacija oproščena vplače- 
vanja posojila za nezadostno razvite republike in pokrajini in prispevka za 
skupne rezerve. S tem je iz dohodka loterijske organizacije ostalo več sredstev 
za delitev med ustrezne družbene organizacije. Predlagamo, da se ta režim 
obdrži še naprej, zato naj bi bil loterijski zavod po amandmaju oproščen vplače- 
vanja omenjenega posojila oziroma prispevka. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 71. seji 21. decembra 
obravnaval predlog zakona o loterijskem zavodu Slovenije, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da ga v smislu 294. člena po- 
slovnika skupščine SR Slovenije obravnava po skrajšanem postopku. 

V uvodni razpravi se je odbor strinjal s skrajšanim postopkom, vendar je 
ob tem menil, da predloženi zakon ni take narave, da bi ga morali obravnavati 
v enofaznem postopku, ker pa je zakon treba sprejeti še v letu 1972, ker z 
31. 12. 1972 preneha z delom sedanja direkcija jugoslovanske loterije za Slo- 
venijo, se odbor strinja s predlaganim postopkom. 

V načelni razpravi so prišle do izraza nekatere nedodelanosti zakona, od 
katerih je del verjetno takšne narave, da jih bo možno rešiti šele v prihodnjem 
letu ter ustrezno dopolniti ali spremeniti zakon. Tudi priloženi dogovor o sta- 
tusu, poslovanju in načinu določanja ter delitve dohodka jugoslovanske loterije, 
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ki so ga predstavniki republik in avtonomnih pokrajin podpisali, pušča nekatera 
vprašanja še odprta (npr. 11. člen). 

Predstavnik predlagatelja je informiral odbor, da bo izvršni svet ponovno 
razpravljal o predlaganem zakonu, ker so še predlagani amandmaji k 2., 8., 9., 
10. in 13. členu predloga zakona. Odbor do amandmajev, o katerih bo razpravljal 
izvršni svet, ni zavzel stališča, ker jih izvršni svet še ni sprejel, čeprav se 
načelno z njimi strinja, razen k 10. členu predloga zakona, h kateremu odbor 
predlaga spremembo. 

V razpravi je bilo tudi sproženo vprašanje, ah bo loterijski zavod Slovenije 
oproščen plačevanja nekaterih obveznosti, kot jih je sedaj bila jugoslovanska lo- 
terija. Odbor je bil mnenja, da ni vzrokov, da bi se spreminjala ta določila, 
kajti celoten ostanek dohodka se po 4. točki 7. člena namenja za socialno-huma- 
nitarne, kulturno-prosvetne in telesno vzgojne namene. Zato ni razloga, da bi 
sredstva, namenjena za financiranje teh dejavnosti, zmanjševali. Predlagatelj 
zakona naj prouči, če je formalno-pravno urejena oprostitev plačevanja teh 
obveznosti za loterijski zavod v letu 1973. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlagani zakon z na- 
slednjimi spremembami: 

— ki. členu: predlagatelj naj prouči, ali je opredelitev dejavnosti, za ka- 
tere se zbirajo sredstva, dovolj precizna in če morda ni ustreznejša opredelitev, 
kot je podana v zveznem zakonu (Ur. list SFRJ, št. 16/1965), v kateri se še 
navajata dejavnosti »na področju tehnične in telesne kulture«; 

— k 10. členu: v drugi vrsti naj se besede »izvršni svet skupščine SR Slo- 
venije« zamenjajo z naslednjimi: »skupščina SR Slovenije«. 

— k 11. členu: besedilo tega člena naj glasi: »Direktorja loterijskega za- 
voda imenuje in razrešuje skupščina SR Slovenije.« 

— k 12. členu: v prvi vrsti naj se besedi »Loterijska organizacija« zamenjata 
z besedama »Loterijski zavod«. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Franca Borka. 

St.: 47-4/72 
Ljubljana, 21. 12. 1972 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na svoji 48. seji odbora, dne 
21. 12. 1972 obravnaval predlog zakona o loterijskem zavodu Slovenije, ki ga je 
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da se obravnava 
po skrajšanem postopku. 

Odbor se je strinjal s predlogom, da se zakon obravnava po skrajšanem 
postopku. 

x V načelni razpravi, v kateri so sodelovali tako člani odbora kot tudi pred- 
stavnik predlagatelja in predstavnik jugoslovanske loterije, direkcije za SR 
Slovenijo, se je ugotovilo, da je potrebno predlog zakona delno spremeniti 
oziroma dopolniti. 

Predstavnik predlagatelja je tako informiral odbor, da bo izvršni svet po- 
novno razpravljal o predlogu zakona ter da so pripravljeni amandmaji k 2., 
8., 9., 10. in 13. členu. Odbor do omenjenih amandmajev ni zavzel stališča, ker 
o njih še ni razpravljal in jih zato še tudi ni sprejel izvršni svet. Odbor se je 
sicer načelno z omenjenimi amandmaji strinjal. 
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Glede na to, da je bilo postavljeno tudi vprašanje ali bo loterijski zavod 
Slovenije oproščen nekaterih obveznosti (obvezno posojilo za kreditiranje hi- 
trejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in pokrajine Kosovo, 
posojilo po zakonu o oblikovanju in uporabi sredstev skladov skupnih rezerv 
itd.), kot je sedaj oproščena jugoslovanska loterija. Odbor je menil, da se to 
določilo ne bi smelo menjati. Odbor je menil, da naj predlagatelj prouči, če je 
urejena oprostitev plačevanja teh obveznosti za loterijski zavod tudi za leto 
1973. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme predlog zakona z na- 
slednjimi spremembami: 

k 1. členu : prouči naj se, ali je opredelitev dejavnosti, za katere se 
zbirajo sredstva, dovolj natančna. Pri tem naj upošteva, ali ni bolj ustrezna 
opredelitev kot je podana v spremenjenem 6. členu zveznega zakona (Ur. 1. 
SFRJ 16/65), kjer se navaja dejavnost »na področju tehnične in telesne kulture«; 

k 11. členu: v prvi vrsti naj se besedi »loterijske organizacije« za- 
menjata z besedama »loterijskega zavoda«; 

k 12. členu: v prvi vrsti naj se besedi »Loterijska organizacija« za- 
menjata z besedama »Loterijski zavod«. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Albina Kureta. 

St.: 47-4/72 
Ljubljana, 21. 12. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
25. decembra 1972 obravnavala predlog zakona o loterijskem zavodu Slovenije, 
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Komisija k predlogu zakona ni imela v načelni razpravi nobenih načelnih 
pripomb. 

V razpravi po členih pa je komisija k predlogu zakona sprejela naslednje 
amandmaje: 

K 7. členu : V 2. in 3. točki naj se besedilo »loterijske organizacije« ozi- 
roma »loterijska organizacija« nadomesti z besedama »loterijskega zavoda« 
oziroma »loterijski zavod«. 

Gre le za spremembi redakcijskega značaja. 
K 9. členu: V prvi vrsti 3. točke se beseda »dohodkov« nadomesti z 

besedo »dohodka«. 
Ta sprememba je potrebna zaradi uskladitve z uvodnim stavkom 7. člena, 

ki govori o dohodku loterijskega zavoda. 
K 10. členu : Komisija sicer ni imela pripomb k amandmaju predla- 

gatelja k temu členu, je pa sprejela, zaradi večje jasnosti, naslednji lasten 
amandma: 

»O razdelitvi sredstev po predlogu iz 4. točke 9. člena tega zakona odloča 
skupščina SR Slovenije, ko dobi o tem poprej mnenje Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva Slovenije.« 

K 14. oziroma novemu 16. členu: Besedilo tega člena naj se 
spremeni tako, da se glasi: 

»Ta zakon začne veljati 1. januarja 1973.« 
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Ta sprememba je v skladu z določbami 215. in 216. člena ustave SR Slo- 
venije. 

Komisija je obravnavala tudi amandmaje predlagatelja ter odbora repu- 
bliškega zbora za finance in proračun in gospodarskega zbora za finance ter ni 
imela pripomb k amandmaju k 1. členu, k 2. členu, k 7. členu, k 8. členu, k 
9. členu, k 11. členu, k 12. členu in k 13. členu oziroma da se za 13. členom 
dodata nov 14. in 15. člen. 

Na seji navzoči predstavnik predlagatelja je soglašal z amandmaji komisije. 

St.: 47-4/72 
Ljubljana, 25. 12. 1972 

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
— poročilo z dne 27. 12. 1972, št. 47-4/72. 

PREDLOG ODLOKA 
o dopolnitvi odloka o načinu porabe hranilnih vlog pri poštni hranilnici 

1. člen 

V odloku o načinu porabe sredstev hranilnih vlog pri poštni hranilnici 
(Uradni list SR Slovenije, št. 22-211/72) se 5. člen spremeni tako, da se glasi: 

»Za kredite za pospeševanje PTT prometa se uporabi 50'°/» sredstev iz 
1. člena tega odloka, ki bodo na razpolago do 31. 12. 1975. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se dajo kot kredit Združenemu PTT pod- 
jetju Ljubljana prek poslovnih bank, ki jih določi Združeno PTT podjetje 
Ljubljana. 

Združeno PTT podjetje Ljubljana uporabi kredite iz prejšnjega odstavka 
za modernizacijo in razširitev svojega PTT omrežja. 

Kredit Združenemu PTT podjetju Ljubljana za pospeševanje PTT prometa 
se da za dobo največ 10 let in po letni obrestni meri, ki je največ za 1 °/o višja 
od obrestne mere, ki jo plačuje Poštna hranilnica za sredstva hranilnih vlog. 

Način dajanja kreditov Združenemu PTT podjetju in druge pogoje določi 
Narodna banka Slovenije.« 

2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Z izvajanjem 5. člena odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri 
Poštni hranilnici (Uradni list SRS, št. 22), t. j. pri dajanju kreditov za pospeše- 
vanje PTT prometa je prišlo do poslabšanja kreditnih pogojev za Združeno* 
PTT podjetje Ljubljana, kar ni bil namen odloka. 

Po sedanjem 5. členu odloka se sredstva za pospeševanje PTT prometa dajo 
kot kredit poslovnim bankam za odobritev kreditov Združenemu PTT podjetju 
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Ljubljana za dobo največ 10 let in po obrestni meri, ki je največ za 1 °/o višja 
od obrestne mere, ki se plačuje Poštni hranilnici za sredstva hranilnih vlog. 
Podrobnejši pogoji za dajanje in vračanje teh kreditov se določijo s posebno 
pogodbo, ki jo v imenu in za račun SR Slovenije sklene Narodna banka Slo- 
venije. 

Narodna banka Slovenije pa ne more zavezati poslovne banke, da bi dala 
Združenemu PTT podjetju Ljubljana kredit po isti obrestni meri kot jo plača 
Narodni banki Slovenije za kredit iz sredstev hranilnih vlog Poštne hranilnice, 
ker mora poslovna banka po 19. členu zakona o bankah ter o kreditnem in banč- 
nem poslovanju (Uradni list SFRJ, št. 58/72) izločati v rezervni sklad najmanj 
0,5 »/o od stanja kreditov. Razen tega pa mora dobiti banka tudi nekaj obresti 
za pokrivanje svojih stroškov. 

Po predlaganem spremenjenem 5. členu odloka bi Narodna banka Slove- 
nije lahko določala način dajanja kreditov Združenemu PTT podjetju. Tako 
bi sredstva za pospeševanje PTT prometa Poštna hranilnica lahko tudi nepo- 
sredno dala kot kredit Združenemu PTT podjetju Ljubljana prek poslovnih 
bank, ki jih določi Združeno PTT podjetje Ljubljana, in sicer na isti rok in po 
obrestni meri, ki je največ za 1 % višja od obrestne mere, ki jo plačuje Poštna 
hranilnica za sredstva hranilnih vlog, to je na enak način in pod enakimi pogoji 
kot doslej. Pripominjamo, da je ta način ostal v praksi še naprej v vseh drugih 
republikah. 

Razlike in prednosti predlagane spremembe so naslednje: 
1. Po spremembi 5. člena po sklepu Narodne banke Slovenije bi Poštna 

hranilnica lahko dala kredit neposredno Združenemu PTT podjetju prek dolo- 
čene poslovne banke kot komisionarja. —■ Po sedaj veljavnem besedilu pa 
Poštna hranilnica prenese ta sredstva Narodni banki Slovenije, Narodna banka 
Slovenija da kredit poslovni banki in poslovna banka kredit podjetju. 

2. Po dosedanjem načinu plačuje podjetje za prejeti kredit poslovni banki 
9,5 «/o (obresti za hranilne vloge so 7,5 l0/o), Narodna banka Slovenije plačuje 
Poštni hranilnici za sredstva 8,5 l0/o in jih daje poslovni banki kot kredit po 8,5 °/0, 
to je brez vsakega zaslužka. Poslovna banka pa lahko zaračuna podjetju obresti 
po obrestni meri, ki je največ za 1 fl/o višja od obrestne mere, ki se plačuje 
Poštni hranilnici za sredstva hranilnih vlog (8,5 fl/o + 9,5 %). 

3. Po novem določilu pa bi podjetje dobilo kredit po obrestni meri, ki je 
največ za 1 °/o višja od obrestne mere, ki jo plačuje Poštna hranilnica za sredstva 
hranilnih vlog, to je po obrestni meri 8,5 %) (7,5 fl/o + 1%). Torej en odstotek 
manj, kar bi v desetih letih pri predvidenem skupnem znesku okrog 250 mili- 
jonov din do konca leta 1975 prineslo podjetju čez en milijon prihranka pri 
obrestih. 

Sklep : 

S predlagano spremembo odloka bo isti namen, to je kreditiranje pospeše- 
vanja PTT prometa, dosežen po krajši in enostavnejši poti (brez posredovanja 
NRS in banke kot kreditorja), in tudi po cenejši poti (za en odstotek nižje 
obresti). 
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POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 21. 12. 
1972, št. 44-24/72. 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 21. 12. 1972, št. 
44-24/72. 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 25. 12. 1972, št. 44-24/72. 

PROGRAM UKREPOV 

za odpravo vzrokov nepokrite porabe in nelikvidnosti in za sanacijo 
zatečenega stanja 

Obdobje, ko se lotevamo ukrepov za odpravo vzrokov in zatečenega stanja 
nepokrite porabe, sovpada s časom, v katerem oblikujemo ekonomsko politiko 
ter finančne programe za leto 1973. Obseg vprašanj, zlasti pa neodložljivost 
takojšnjega odpravljanja zatečenega stanja, bo bistveno vplivala na gospo- 
darjenje v prihodnjem in naslednjih letih. Zato ne smemo ločiti nalog za od- 
pravo vzrokov nepokrite porabe in nalog za odpravo nelikvidnosti ter sanacijo 
zatečenega stanja od družbenoekonomske politike za leto 1973. V okviru te 
politike moramo dati prednost razreševanju zatečenih vprašanj različnih oblik 
nepokrite porabe in preprečiti njeno nadaljnje nastajanje. 

Od 1. 1. 1973 dalje bodo, z namenom, da se prepreči nadaljnje nastajanje in 
odpravi zatečeno stanje nelikvidnosti, pričela veljati določila zlasti naslednjih 
predpisov (Uradni list SFRJ, št. 39/72): 

— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi in 
stečaju, 

—• zakon o pogojih in postopku za sanacijo organizacij združenega dela, 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o službi družbenega knjigo- 

vodstva, 
— zakon o zagotovitvi trajnih obratnih sredstev organizacij združenega 

dela, 
— zakon o ugotavljanju vrednosti nalog in popravka finančnega rezultata 

za del v določenem času neizterjanih terjatev. 

A. Naloge na področju gospodarstva 

— Odpravljanje vzrokov nastajanja in zatečenega stanja nelikvidnosti 
(sanacija, prisilna uprava in stečaj) 

Delovne organizacije, ki bodo imele blokirane žiro račune, bodo smele v 
času blokiranja izplačevati le 90 %) poprečnih osebnih dohodkov v letu 1972; od 
leta dalje pa bodo takšne delovne organizacije lahko izplačevale osebni dohodek 
šele potem, ko bodo poravnale vse svoje zapadle obveznosti, torej le, če bodo 
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likvidne. Takoj pa se uvede obvezen postopek sanacije, pri kateri bodo morali 
sodelovati predvsem upniki, ki bodo v postopku sanacije odločali o sanaciji ali 
stečaju, torej tudi o realnosti svojih terjatev. 

■— Zagotavljanje trajnih obratnih sredstev (iz lastnih sredstev in iz dolgo- 
ročnih kreditov — najmanj v obsegu poprečnih letnih zalog) 

Ta ukrep bo bistveno vplival na razpolaganje z doseženim poslovnim uspe- 
hom gospodarskih organizacij, na kreditno politiko poslovnih bank ter na 
usklajevanje obsega proizvodnje z dejanskimi možnostmi, ki so opredeljene z 
obsegom in strukturo obratnih sredstev delovnih organizacij. 

— Realnejše izkazovanje finančnega rezultata gospodarjenja 
Pri tem gre za realno vrednotenje vseh vrst zalog (surovin, proizvodov, 

gotovih izdelkov). V finančnem rezultatu za leto 1972 bo treba pri ugotavljanju 
poslovnega uspeha upoštevati za 12,5'% zmanjšano vrednost terjatev nad 90 dni, 
od leta 1973 pa za 25 fl/o. To bo onemogočilo nerealno izkazovanje poslovnega 
uspeha in bo tako preprečevalo porabo dejansko še neustvarjenega dohodka. 

Učinke teh ukrepov na pogoje gospodarjenja v letu 1973 moramo upoštevati 
kompleksno in istočasno, ker so med seboj pogojeni in bodo izvajani istočasno. 

Ne gre torej le za delovne organizacije, ki imajo trenutno blokirane žiro 
račune ali izkazujejo nepokrite izgube, ampak tudi za tiste, ki jih bo postopek 
obvezne sanacije, poravnave ali stečaja njihovih poslovnih partnerjev finančno 
prizadel. Za vse veljajo ukrepi o zagotovitvi potrebne strukture obratnih sred- 
stev in realnega vrednotenja zalog ter terjatev. 

NOSILCI NALOG: 

I. Delovne organizacije 

Vsaka delovna organizacija mora kot odločilen element svoje gospodarske 
politike v letu 1973 upoštevati: 

1. Kako bo dosegla in trajno vzdržala svojo likvidnost? 

Potrebna je neposredna analiza stanja in opredelitev potrebnih ukrepov za 
zagotovitev racionalnega obsega vseh vrst zalog, obsega terjatev in obveznosti. 
Potrebno je ponovno pregledati vse investicijske obveznosti in ugotoviti realnost 
njihove finančne konstrukcije. 

Oceniti je realnost terjatev in temu ustrezno opredeliti prodajno politiko. 
Bolj podrobno je treba opredeliti osebno in materialno odgovornost strokovnih 
služb, zlasti nabave in prodaje in doseči dejansko informiranost kolektiva o 
stanju in dogajanju zlasti na tem področju poslovne politike. Potrebna je čim- 
bolj realna presoja možnih posledic na lastno likvidnost glede na ukrepe sana- 
cije, poravnave ali stečaja poslovnih partnerjev. 

Za ohranitev likvidnosti poslovanja je pomembna zlasti racionalnost poslo- 
vanja; pri tem gre za razumno varčevanje pri materialnih stroških proizvodnje, 
pogodbenih obveznostih in pri stroških, ki niso neposredno povezani s proizvod- 
njo in prometom blaga. 

Nujna je večja strokovnost ;n odgovornost služb v delovnih organizacijah 
za analizo trga. Pri tem bodo pomembne informacije o ekonomskem in likvid- 
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nostnem položaju poslovnih partnerjev, ki jih mora posredovati SDK, kar na- 
laga SDK skrb za realnost, popolnost in kvaliteto takih informacij. 

Delovne organizacije z blokiranim žiro računom bo od 1. januarja 1973 
dalje prizadel ukrep znižanih osebnih dohodkov, zato je pri njih izdelava kon- 
kretnega programa vseh sanacijskih ukrepov še posebej nujna. Izdelava takih 
programov pa, zlasti če je povezana s spremembami proizvodnega programa ali 
z večjimi organizacijskimi spremembami, običajno zahteva daljši čas, zato je 
poleg pospešenega prizadevanja za oblikovanje celovitega sanacijskega pro- 
grama, takoj konkreteno opredeliti ukrepe, ki bodo v postopku sanacije gotovo 
nujni, kot npr.: 

a) Ukrepi za večjo racionalnost proizvodnje (racionalizacija materialnih 
stroškov, znižanje režije) in ukrepi za večjo usmeritev na izvoz, ki manj obre- 
menjuje obratna sredstva, kot prodaja nelikvidnim kupcem na domačem trgu. 

b) Možnosti za notranje posojilo zaposlenih za povečanje obratnih sredstev 
ali za kritje izgub. Od uspešnosti in resnosti lastnih prizadevanj bo odvisno tudi 
ravnanje bank in drugih poslovnih partnerjev pri pristopu k sanaciji take de- 
lovne organizacije. 

To pomeni, da morata biti sanacijski program in program gospodarjenja 
dejansko in ne le formalno stvar celega delovnega kolektiva. Pobudo »Plamen« 
Kropa bi morali povzeti in prilagoditi dejanskim razmeram in možnostim v po- 
sameznih podjetjih. 

c) Možnosti za pritignitev k sanaciji likvidnosti poslovnih partnerjev, zlasti 
upnikov in poslovnih bank ter sklada skupnih rezerv ter dati za to konkretne 
in realne predloge. Na splošno se take možnosti kažejo v sporazumnem po- 
daljšanju rokov zapadlosti obvez ali v najemanju dodatnih kreditov in izbolj- 
šanju ter razširitvi poslovnega sodelovanja, ki mora temeljiti na dejanskih 
ekonomskih interesih vseh partnerjev. Možnost za pritegnitev k sanaciji je po- 
gojena z realnostjo sanacijskega programa, ki se kaže v njegovi konkretnosti. 

č) Potrebno je ugotoviti dejanske vzroke za nelikvidnost, npr. ali in v 
kakšnem obsegu je to posledica izkazanih nepokritih izgub, ki pa so bile prikrite 
s prikazovanjem nerealnih aktiv; ali gre za poslovanje prek okvirjev, ki jih 
omogočajo razpoložljiva obratna sredsvta; v kakšnem obsegu gre za posledice 
neustrezne poslovne politike in angažiranja obratnih sredstev za investicijske 
naložbe ter za druge vzroke zatečenega stanja nelikvidnosti. 

2. Kako bo delovna Organizacija zagotovila potrebno strukturo in obseg 
obratnih sredstev? 

Pri razdelitvi poslovnega uspeha za leto 1972 je treba upoštevati obvezno 
dopolnitev obratnih sredstev najmanj v obsegu, ki jo zahtevajo že uveljavljeni 
predpisi. Marsikje bo to zahtevalo spremembo že sprejetih investicijskih odlo- 
čitev in drugačno odločitev o namenih porabe akumulacije. V sodelovanju z 
bankami bo potrebno proučiti. možnost morebitne konverzije kratkoročnih kre- 
ditov v kredite za trajna obratna sredstva. Ustrezna struktura in obseg obratnih 
sredstev bo postajala vse bolj pogoj in merilo za različna poslovna povezovanja 
v gospodarstvu. 

3. Kako bo na delovno organizacijo vplivalo realno prikazovanje vrednosti 
zalog in terjatev pri ugotavljanju poslovnega uspeha? 

Dosledno izvajanje teh, sicer za tržno gospodarstvo povsem normalnih pra- 
vil gospodarskega poslovanja, bo v večih primerih bistveno vplivalo na ugo- 
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tovitev finančnega rezultata. Tudi to bo zahtevalo ustrezno prilagoditev inve- 
sticijskih programov in notranje delitve dohodka dejanskim razmeram. Pri 
delovnih organizacijah, ki poslujejo na robu rentabilnosti, bo realnejše ugotav- 
ljanje aktive pokazalo, da dejansko poslujejo z izgubo. 

4. Delovne organizacije morajo torej upoštevajoč predvsem navedene pro- 
bleme gospodarjenja pri sebi in posledic teh ukrepov pri njihovih poslovnih 
partnerjih pripraviti svoje konkretne sanacijske programe oziroma programe 
prilagajanja ukrepom za stabilnejše pogoje gospodarjenja, ki so potrebni pred- 
vsem njim samim, da bi se čimprej in uspešneje vključile v stabilne pogoje 
gospodarjenja. Taki konkretni programi so hkrati tudi pogoj, da bodo delovne 
organizacije ustrezno oblikovale kreditno politiko poslovnih bank in interven- 
cije sklada skupnih rezerv gspodarstva, ki morajo dejansko postati institucije 
oziroma asociacije združenega gospodarstva. 

II. Služba družbenega knjigovodstva 

Nadzor nad izvajanjem ukrepov za odpravljanje nepokrite porabe in nelik- 
vidnosti je glede na aktualnost in družbenoekonomski pomen, prioritetna naloga 
SDK, ki se odraža predvsem v: 

1. SDK mora v neposrednem stiku z delovnimi organizacijami ugotoviti 
posledice uveljavitve vseh ukrepov. Ne sme se torej omejiti le na uporabo 
sankcij v primeru blokiranih računov. Šele po ugotovitvi delovanja vseh ukre- 
pov (likvidnost, obratna sredstva, realnost finančnih rezultatov) je mogoče opre- 
deliti obseg sanacijskih vprašanj. 

2. Zaradi neposrednih ukrepov, ki bodo zadeli tiste delovne organizacije, 
ki bodo po letu 1973 imele blokirane žiro račune ali nepokrito izgubo, mora 
SDK najpozneje do 15. 12. 1972: 

— ugotoviti, katere delovne organizacije bodo verjetno zadele sankcije za- 
radi nepokritih izgub in zaradi nelikvidnosti (ne gre le za tiste, ki so trenutno 
blokirane, ampak tudi za tiste, katerih solventnost bo ogrožena zaradi realnega 
ugotavljanja finančnega rezultata, ali pa zaradi položaja, v katerem se bodo 
znašle njihove terjatve pri nelikvidnih kupcih); 

— ugotoviti najpomembnejše vzroke za nastalo nelikvidnost zato, da bi 
bili sanacijski ukrepi usmerjeni na odpravljanje teh vzrokov. Npr. ali izhaja 
nelikvidnost iz prehitre rasti obsega poslovanja glede na legalno zagotovljena 
obratna sredstva; ali iz neustrezne prodajne politike (dejanske dvomljive ter- 
jatve — terjatve nad 90 dni) — ali iz neracionalnega obsega vseh vrst zalog — 
ali iz angažiranja obratnih sredstev v investicije — ali iz nepokritih izgub in 
podobno. Analiza vzrokov finančnega obsega nelikvidnosti mora biti kar naj- 
bolj točna in analitična, zato ker je predvsem namenjena delovni organizaciji in 
vsem tistim, ki bodo sodelovali ob morebitni sanaciji; 

— predlogi za odpravo ugotovljenega stanja. Gre za takojšnje kakor za 
dolgoročnejše oziroma postopne ukrepe. SDK naj strokovno oceni program ukre- 
pov, ki jih predvideva delovna organizacija. Pri tem gre za strokovno poglob- 
ljeno presojo oziroma nasvet, kaj je boljše in uspešnejše. To je zelo zahtevna 
naloga, ki jo je treba izvajati tako, da ne bo v nasprotju z osnovnimi nalogami 
te službe, t. j. z nadzorom. SDK svojih predlogov ne more vsiljevati, temveč 
nuditi strokovno pomoč, ker razpolaga s številnimi izkušenimi strokovnimi 
kadri; 
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— glede na ugotovljeno stanje pri posameznih delovnih organizacijah je 
treba ugotoviti obseg omejitve osebnih dohodkov, obseg potrebnih dopolnilnih 
obratnih sredstev, obseg nepokritih investicij in podobno. Ugotoviti je, za ko- 
likšen obseg se bodo predvidoma znižali OD v posameznih mesecih v letu 1973 
zaradi znižanja osebnih dohodkov na 90 % poprečja osebnega dohodka v letu 
1972. Omejitev OD na 90% v prvih mesecih skoraj ne bo prišla do izraza, ker 
so OD v I. trimesečju praviloma nižji od poprečja prejšnjega leta, to bi lahko 
ustvarjalo napačno oceno delovanja stabilizacijskih ukrepov in zato premajhno 
skrb kolektivov za sanacijo likvidnosti in povzročene težave v poznejših me- 
secih. 

SDK centrala za Slovenijo bo sproti izdelovala podrobne preglede ugotov- 
ljenega stanja in predlogov ter jih dostaviti predstavniškim organom, Zvezi sin- 
dikatov, gospodarski zbornici, narodni banki in poslovnim bankam ter repu- 
bliškim upravnim organom. 

SDK bo v zvezi s pripravo podatkov za zaključne račune za leto 1972 pri- 
lagodila izkazovanje podatkov tako, da bo možen izračun minimalnega obsega 
obratnih sredstev delovne organizacije kakor tudi njihova struktura. 

3. Nadaljevala in še naprej izpolnjevala že uveljavljeno prakso neposred- 
nih, pojasnjevanja in nuđenja strokovne pomoči delovnim kolektivom. 

4. Zagotoviti mora strokovno neoporečen, objektiven in ažuren izbor po- 
datkov, ki jih delovne organizacije potrebujejo o svojih poslovnih partnerjih. 
Realnost takih informacij je nujen predpogoj za izvajanje poslovne politike de- 
lovnih organizacij v cilju preprečevanja prihodnjih vzrokov nesorazmerne med- 
sebojne zadolženosti. 

5. SDK mora zagotoviti objektivnost in ažurnost svojih podatkov tako 
znotraj republike kot v odnosih med republiškimi centralami. Delovne organi- 
zacije se pogosto pritožujejo nad pristranskim delovanjem nekaterih SDK, ki 
s svojim ravnanjem (vrstni red terjatev) ali neažurnimi podatki ščitijo delovne 
organizacije s svojega področja. Pri usklajevanju dela v okviru zvezne SDK je 
potrebno prizadevanje za odpravo takih nepravilnosti. 

6. Pri izvajanju opisanih nalog bo SDK verjetno ugotovila tudi težave, ki 
jih za uspešno izvajanje nalog povzročajo obstoječi predpisi o SDK, zato naj 
predlaga izboljšave in izpopolnitev predpisov, ki določajo naloge SDK. 

III. Skladi skupnih rezerv gospodarstva 

Takoj je potrebno politiko razpolaganja s sredstvi sklada prilagoditi raz- 
meram, v katerih se bodo znašle delovne organizacije po uveljavitvi predpisov 
o nelikvidnosti. 

1. Ločeno je potrebno opredeliti merila za posege sklada: 
a) iz sredstev, ki so kot obvezen depozit zbrana od gospodarskih organizacij 

in ki bi se naj poleg zagotavljanja minimalnih OD uporabljala predvsem za 
kratkoročne posege za premostitev težav pri izvajanju programov za dosego 
likvidnosti. Ti posegi morajo tudi v prihodnje temeljiti na realnosti sanacijskih 
programov in na njihovem doslednem izvajanju. Povezani naj bodo z istočasno 
udeležbo bank in drugih poslovnih partnerjev; 

b) iz sredstev bivših skladov "skupnih rezerv in sredstev, ki so usmerjena v 
sklad po posebnih predpisih kot neporavnana sredstva in s katerimi po seda- 
njem zakonu upravlja sklad. Pri prihodnjem plasmaju teh sredstev je treba 
proučiti njihov namen za kredite za trajna obratna sredstva oziroma za kredite 
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za kritje izgub. Pri tem bi kazalo zagotoviti ta sredstva za kredite ali za sana- 
cijo likvidnosti tudi delovnih organizacij splošnega družbenega pomena (nekatere 
komunalne dejavnosti v okviru občinskih skladov skupnih rezerv, oziroma 
elektroenergetskih podjetij, 2TP in luškega gospodarstva v okviru republiškega 
sklada skupnih rezerv). Tudi te intervencije morajo izhajati iz ocene realnosti 
sanacijskih programov in njihovega dejanskega izvajanja, zlasti pa morajo 
spodbuditi k sodelovanju tudi druge gospodarske dejavnike, ki so dejansko 
zainteresirani za sanacijo; 

c) pospešiti je odločitve o udeležbi sklada v postopku sanacije na osnovi 
realnih sanacijskih programov. 

2. Skupne rezerve bodo sproti analizirale ugotovitve SDflK in opredeljevale 
svoje načelno stališče do sodelovanja v primerih nujnih sanacijskih postopkov. 

3. Takoj je treba ugotoviti, kako je potrebno dopolniti zvezno in republiško 
zakonodajo glede skladov skupnih rezerv v prizadevanju za odpravo nelikvid- 
nosti in pokrivanja izgub. Republiški sekretariat za gospodarstvo bo v sodelo- 
vanju z drugimi organi osnutek novega republiškega zakona pripravil do 
15. 12. 1972. 

IV. Poslovne banke 

Problemi gospodarskih organizacij, ki jih bo izzvalo uveljavljanje predpisov 
o likvidnosti, o zagotavljanju obratnih sredstev in realnem vrednotenju zalog 
in terjatev, bodo neposredno vplivali na kreditno politiko poslovnih bank. 

1. Zato morajo poslovne banke kot ustanove združenega gospodarstva pro- 
učiti finančni položaj, v katerem se bodo znašli njihovi komitenti glede na: 

— likvidnost, morebitne sporazume ali prisilne poravnave in stečaje ter 
glede obveznosti formiranja določenega obsega obratnih sredstev, 

—• pokritju obveznosti za investicije in s tem v zvezi verjetnost uveljav- 
ljanja garancij, ki so jih banke izdale izvajalcem investijcijskih del, 

— zagotovitev sredtsev v primeru prekoračitve investicijskih stroškov. 
2. Poslovne banke se morajo aktivno vključiti v pripravo sanacijskih pro- 

gramov delovnih organizacij in čimprej opredeliti svoj konkreten odnos do 
posameznih sanacijskih programov. 

To je nujno zlasti pri tistih delovnih organizacijah, kjer bodo problemi 
likvidnosti še posebej zaostreni. Banke morajo vplivati na hitrejšo in realno 
sestavo sanacijskih programov. Nevzdržno je, da se več mesecev pripravlja 
sanacijski program, pri tem pa se razmere v delovnih kolektivih običajno za- 
ostrujejo, krepi se občutek negotovosti tako, da pozneje tudi na sicer dobro 
pripravljenem sanacijskem programu ni mogoče doseči aktivnejšega odnosa 
kolektiva pri izvajanju sanacijskih ukrepov. Skupaj s SDK lahko banke bistveno 
pripomorejo k realnosti in hitremu oblikovanju sanacijskih programov. V času 
priprave sanacijskih programov lahko zlasti poslovne banke vplivajo, da se za- 
interesira delovni kolektiv pri izvajanju začasnih sanacijskih ukrepov kot so: 
notranje posojilo, racionalizacija proizvodnih stroškov in režije, pritegnitev 
drugih poslovnih partnerjev k izvajanju sanacijskih ukrepov (npr. začasna 
odložitev zapadlih obveznosti in podobno). 

Poslovne banke morajo v prizadevanjih za uspešnost sanacije delovnih 
organizacij upoštevati, da gre tudi (često predvsem) za riziko njihovih naložb 
(investicije in obratni krediti), torej za varnost sredstev, ki so jih v banki 
združili delavci temeljnih organizacij združenega dela. 
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3. V poslovni politiki bank je potrebno bolj podrobno opredeliti pogoje in 
druge ukrepe za njihovo uspešnejše vključevanje v sanacijo likvidnosti organi- 
zacij združenega dela. 

Odplačila kreditov za obratna sredstva bi morale banke praviloma ponovno 
nameniti za kredite za obratna sredstva. Poslovne banke morajo v okviru svojih 
kreditnih bilanc ugotoviti možnosti za konverzijo kratkoročnih obratnih kreditov 
v dolgoročne obratne kredite. 

4. Izdajanje garancij o zagotovljenih sredstvih za investicije morajo po- 
slovne banke prilagoditi svojim dejanskim garantnim možnostim, ne glede na 
obstoječi limit garantnega potenciala, ki je nerealno visok, zaostreni pogoji 
likvidnosti bodo vplivali na večjo realizacijo garancij. 

Narodna banka Slovenije 

Pravočasna opredelitev kreditno-monetarne politike narodne banke Slo- 
venije zlasti glede na specifične probleme likvidnosti in zagotavljanja potreb- 
nega obsega obratnih sredstev je pomembna za celovitost ukrepov za odpravo 
zatečenih razmer nelikvidnosti. 

Narodna banka Slovenije bo takoj, ko bo sprejeta kreditno-monetarna po- 
litika na ravni NBJ, proučila in predlagala konkretne ukrepe o možnostih za 
konverzijo kratkoročnih kreditov iz primarne emisije v srednjeročne in dolgo- 
ročne kredite za trajna obratna sredstva. 

Istočasno bo predlagala tudi možni okvir kreditov za trajna obratna sred- 
stva iz drugih virov (prenos vlog PH, morebitne dinarske protivrednosti tujih 
kreditov na druga sredstva) ter okvirno opredelila modalitete teh kreditov, z 
uporabo katerih bo poslovnim bankam omogočeno, da se bodo uspešno vklju- 
čile v sanacijo nelikvidnosti gospodarstva. 

B. Naloge družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnosti 

Sprejeti ukrepi veljajo tudi za vse uporabnike družbenih sredstev v družbe- 
nih dejavnostih in je zato njihovo odgovornost za takšno ravnanje opredeliti 
enako, kakor to velja za gospodarske organizacije. 

V republiki in občinah bo pri vseh nosilcih obseg in namen financiranja 
opredeljen z bilancami sredstev in obveznosti splošne in kolektivne porabe. Pri 
tem je potrebno porabo v letu 1973 podrediti stabilizacijskim naporom gospo- 
darstva, kar mora dobiti ustrezen odraz v samoupravnih sporazumih in družbe- 
nih dogovorih, ki bodo za posamezne družbene dejavnosti sklenjeni med ustrez- 
nimi partnerji. Z doslednim izvajanjem bilančnih postavk, ki jih bodo sprejeli 
samoupravne interesne skupnosti in predstavniški organi republike ter občin, 
mora biti preprečeno deficitno financiranje in ustvarjanje obveznosti izven pred- 
videnih okvirjev. 

Vsi uporabniki sredstev splošne in kolektivne porabe, zlasti pa proračuni 
družbenopolitičnih skupnosti, morajo zagotoviti brezpogojno prioriteto porav- 
navi vseh zapadlih obveznosti. 

Zavod SR Slovenije za planiranje pripravi v okviru SR Slovenije bilanco 
sredstev in obveznosti. 

Zavod SR Slovenije za planiranje pri pripravi osnutka republiškega zakona 
o posojilu za financiranje sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 



Priloge 647 

manj razvitih republik in SAP Kosovo prouči možnost in nakaže prehodne in 
začasne rešitve za tiste zavezance, ki izkazujejo v tekočem poslovanju izgubo. 

Navedeni nalogi bo zavod opravil v decembru 1972. Sekretariat IS za za- 
konodajo prouči vprašanje ustavnosti sedanje ureditve po zveznem zakonu o 
rezervah, predvsem da ugotovi, ali je zveza pristojna za sprejem takšnega pred- 
pisa ter predlaga ustrezne ukrepe. 

Republiški sekretariat za finance, republiški sekretariat za gospodarstvo in 
zavod SR Slovenije za planiranje bodo do 15. 12. predložili izvršnemu svetu 
analitičen pregled vseh neplačanih zapadlih obveznosti iz poslovanja do konca 
leta 1972 in pregled obveznosti, ki zapadejo v leto 1973. Gre za obveznosti repu- 
bliškega proračuna in posebnega računa za posege v gospodarstvu. 

Pri tem je proučiti tudi možnosti delnega odpisa obveznosti, ki izvirajo iz 
plasmajev tako imenovanega državnega kapitala (RIF. OIF) in možnost odpisa 
interkalarnih obresti. 

V istem roku bodo predloženi izvršnemu svetu tudi sanacijski programi in 
analize ekonomskega položaja elektrogospodarskih podjetij in združenega že- 
lezniškega transportnega podjetja s predlogi ukrepov. 

Glede na to, da je upravni odbor sklada skupnih rezerv ustavil sanacijo 
izgube elektroenergetskih podjetij iz leta 1971 (35 milijonov din), ker le-ta ne 
izpolnjuje pogojev pravilnika, saj izplačuje za 18 %> večje osebne dohodke 
kot so jih v letu 1971 in niso sklenila ustreznega samoupravnega sporazuma 
(v tem primeru bi morala osebne dohodke obračunati po določilih posebnega 
dela družbenega dogovora o delitvi dohodka in osebnih dohodkov —• zaradi 
prekoračitve z družbenim dogovorom določenih ravni osebnih dohodkov pa bi 
morala po preliminarnih podatkih plačati okoli 14 milijonov davka), republiški 
sekretariat za finance, republiški sekretariat za gospodarstvo in republiški se- 
kretariat za delo v sodelovanju z odborom za urejanje vprašanj posebnega 
družbenega pomena na področju elektrogospodarstva do 15. 12. 1972 proučijo 
nastali položaj in pripravijo predlog ukrepov. 

Republiški sekretariat za delo v sodelovanju z gospodarsko zbornico SR 
Slovenije in republiškim svetom Zveze sindikatov za Slovenijo in SDK pro- 
učijo vpliv korigiranja finančnega rezultata po zaključnem računu na faktor 
stimulacije. 

C. Gospodarska zbornica SR Slovenije 

Organi zbornice bodo skladno s svojimi sklepi nudili delovnim organizacijam 
strokovno pomoč pri pripravljanju programov ukrepov za odpravo vzrokov ne- 
pokrite porabe in nelikvidnosti. Gre zlasti za delovne organizacije, ki jih bodo 
prizadeli ukrepi zaradi nelikvidnosti. Zbornica bo do 15. 12. 1972 izdelala po- 
droben program svoje aktivnosti s posebnim ozirom na naloge delovnih organi- 
zacij, ki so opisane pod I. 

Gospodarska zbornica SR Slovenije pripravi predloge ukrepov za zaščito 
upnikov v procesu sanacije. 

Gospodarska zbornica pripravi v sodelovanju s SDK in združenjem poslov- 
nih bank SR Slovenije oceno izračuna obratnih sredstev, s katerimi razpolaga 
slovensko gospodarstvo in oceno sredstev, ki jih bo moralo slovensko gospo- 
darstvo nameniti za delen odpis terjatev nad 90 dni. Navedene podatke je pri- 
praviti do 15. 12. 1972. 
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D. Zveza sindikatov Slovenije 

Zveza sindikatov Slovenije bo v skladu s svojimi sklepi nadaljevala z že 
začeto aktivnostjo in bo zlasti prek svojih organizacij v delovnih kolektivih 
vplivala na realnost sanacijskih programov in na njihovo dosledno uresniče- 
vanje. Pri tem bo zveza sindikatov vztrajala na dosledni angažiranosti vseh pri- 
zadetih dejavnikov za uresničitev že začete aktivnosti in skladno s pozivom 
izvršnemu svetu, poslovnim bankam in skladu skupnih rezerv ter gospodarski 
zbornici SR Slovenije težila za ustvarjanjem primernega vzdušja, da bodo de- 
lavci vse ukrepe in njihovo izvajanje sprejeli kot prispevek k poglobitvi samo- 
upravljanja v smeri njihovega dejanskega razpolaganja z ustvarjenim dohod- 
kom v vseh oblikah in na vseh ravneh. Zveza sindikatov bo v okviru svoje 
dejavnosti in svojih pristojnosti obravnavala celotno aktivnost na tem področju. 

POROČILO 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na svoji 48. seji dne 21. oecembra 
1972 obravnaval program ukrepov za odpravo vzrokov nepokrite porabe in ne- 
likvidnosti in za sanacijo zatečenega stanja, ki ga je pripravila delovna skupina 
izvršnega sveta za pripravo predlogov v zvezi z akcijo za odpravljanje nelikvid- 
nosti in nepokrite porabe. 

Odbor je v razpravi- ugotovil, da bodo predpisi, ki so sprejeti v juliju 1972 
(Ur. 1. SFRJ, št. 39/72) z namenom, da se prepreči nadaljnje nastajanje in od- 
pravi zatečeno stanje nelikvidnosti, začeli veljati od 1. 1. 1973 in da bodo vpli- 
vali zelo občutno na poslovno politiko delovnih organizacij. S tem v zvezi je 
razumljiva naglica, s katero v zadnjih dveh mesecih delovne organizacije, ki 
bi jih ti ukrepi prizadeli, delujejo pri urejanju zadev znotraj svojih delovnih 
skupnostih. To prizadevanje je po mnenju odbora prispevalo, da se v zadnjih 
tednih že pozna pri zmanjšanju števila nelikvidnih delovnih organizacij. 

Odbor ocenjuje predloženi program ukrepov za odpravo vzrokov nepokrite 
porabe in nelikvidnosti in za sanacijo začetnega stanja, zaradi navedenega, še 
kot dodatno opozorilo in napotilo vsem uporabnikom družbenih sredstev na 
eni strani in kot program aktivnosti organov in asociacij v republiki, da se 
stori vse, da bodo ukrepi izvedeni dosledno in pravočasno, kakor tudi, da bodo 
pripravljeni dopolnilni akti, dokumentacijsko gradivo in potrebni predpisi za 
uspešno realizacijo te kompleksne naloge. 

Odbor meni, da je pri tem treba opredeliti še posebej: 
— naloge in učinek takojšnjih ukrepov in 
— naloge dolgoročnejše politike. 
Po mnenju odbora v nobenem primeru ukrepov ne moremo izvajati kam- 

panjsko, t. j. trenutno, ampak kot začetek zaostrenega ukrepanja do vseh tistih 
subjektov v naših celovitih družbenih in ekonomskih tokovih, ki kršijo splošno 
sprejeta pravila igre, ki ne spoštujejo načel dobrega gospodarjenja in ki nimajo 
razčiščenih pojmov odgovornosti do celotne družbe za sredstva, s katerimi 
upravljajo. 

Odbor meni, da je v sedanji gospodarski situaciji nad vse pomembna infor- 
miranost delovnih kolektivov o stanju v njihovih delovnih organizacijah. Do- 
sedanja praksa namreč kaže na to, da mnogokje niso (v upanju, da se bodo 
organizacije na nek način sanirale) seznanjali delavcev o dejanskem stanju. 
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"Vodilni in strokovni kader, kakor tudi organi samoupravljanja, morajo pri- 
praviti po mnenju odbora tako utemeljene analize o likvidnostnem stanju v 
delovnih organizacijah kot tudi izdelati načrte poslovne politike za daljše ča- 
sovno razdobje ter likvidnostne bilance. 

Člani odbora so menili, da to v nobenem primeru ne sme biti naloga le 
tistih delovnih organizacij, ki so nelikvidne in jih bodo ukrepi v predpisih za 
odpravo vzrokov nepokrite porabe in nelikvidnosti prizadeli, temveč nedvo- 
umno vseh delovnih organizacij, kolikor resnično hočemo, da ne bodo v po- 
dobne probleme zašle nove delovne organizacije. 

Odbor je menil, da je zelo pomemben tudi tisti del predloženega programa 
ukrepov, ki govori o ukrepih na področju negospodarstva. Čeprav vsi ukrepi, 
ki prizadevajo gospodarstvo po omenjenih predpisih sicer ne zadevajo tudi de- 
lovne in druge organizacije s področja izven gospodarstva, je vendar povsem 
nesporno, da morajo vsi uporabniki družbenih sredstev tudi na tem področju 
biti podvrženi enakim konsekvencam, enaki disciplini in odgovornosti. 

Po mnenju odbora bi morala biti predloženemu programu dana vsa podpora 
tudi in še posebej od gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije, s tem, da bi 
se moralo pri tem poudariti: 

— da se gospodarski zbor zavzema za to, da bodo predstavniki SR Slove- 
nije na medrepubliških komitejih zahtevali izvajanje enakega programa ukre- 
pov v vsem jugoslovanskem prostoru in 

— da se pred službo družbenega knjigovodstva postavi zahteva, da poslance 
gospodarskega zbora neposredno in sproti obvešča, kako se izvajajo in s kakš- 
nimi posledicami se izvajajo ukrepi, predloženi v programu. 

Odbor je opozoril, da so v programu ukrepov navedeni nekateri osnutki 
republiških zakonov in druga opravila, ki naj bi jih pripravili republiški upravni 
organi, ki pa jih skupščina SR Slovenije še ni sprejela, kljub temu, da je 
povsod naveden rok 15. december 1972. 

Predstavnik predlagatelja je pojasnil, da se ta rok nanaša na rok, od kate- 
rega naj bi bili ti predpisi in ostalo gradivo> dostavljeni izvršnemu svetu. 

Odbor je za svojega poročevalca na seji gospodarskega zbora določil po- 
slanko Maro Žlebnik. 

St.: 420-39/72 
Ljubljana, 21. 12. 1972 

POROČILO 
o odpoklicu poslanca gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije 

Petra Vujčiča 

Mandatno-imunitetna komisija gos p o,d arskega zbora 
je na svoji 15. seji dne 27. 12. 1972 obravnavala zapisnik občinske volilne komi- 
sije v Novem mestu o ugotavljanju izida glasovanja v telesih, ki so odločala 
o odpoklicu poslanca gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije Petra Vujčiča 
v 21. volilni enoti Novo mesto. 

Glasovanje o odpoklicu imenovanega poslanca je bilo v skladu z odločbo 
republiške komisije za volitve poslancev skupščine SR Slovenije dne 7. de- 
cembra 1972 v občinah: Novo mesto, Trebnje, Črnomelj in Metlika in to na 
sejah teles, ki v smislu 181. člena zakona o volitvah poslancev skupščine SR 
Slovenije odločajo o odpoklicu. 
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Iz zapisnika občinske volilne komisije v Novem mestu o ugotovitvi izida 
glasovanja v telesih, ki so odločala o odpoklicu tega poslanca in zapisnikov o gla- 
sovanju v telesih, ki so odločala o odpoklicu v zgoraj navedenih občinah ter spo- 
ročila republiške volilne komisije za volitve poslancev, ki je spremljala postopek o 
odpoklicu, je mandatno-imunitetna komisija ugotovila, da je bil postopek za 
odpoklic izveden v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter da je poslanec 
gospodarskega zbora Peter Vujčič odpoklican, ker je za odpoklic glasovala ve- 
čina vseh članov teles, ki odloča o odpoklicu v vsaki občini z območja volilne 
enote, v kateri je bil izvoljen. 

Glede na to predlaga mandatno-imunitetna komisija gospodarskemu zboru, 
da v skladu s 27. členom zakona o volitvah poslancev skupščine SR Slovenije ter 
drugim odstavkom 15. člena poslovnika gospodarskega zbora skupščine SR Slo- 
venije na svoji 48. seji dne 27. 12. 1972 ugotovi, da s tem dnem preneha Petru 
Vujčiču mandat poslanca gospodarskega zbora. 

Hkrati mandatno-imunitetna komisija obvešča zbor, da je skupščina SR Slo- 
venije dne 12. 12. 1972 prejela izjavo Petra Vujčiča, v kateri prosi, da se ga raz- 
reši funkcije poslanca gospodarskega zbora. Mandatno-imunitetna komisija 
ugotavlja, da je izjava Petra Vujčiča o odstopu s poslanske funkcije brezpred- 
metna, glede na to, da je bil Peter Vujčič, poslanec gospodarskega zbora v 21. vo- 
lilni enoti Novo mesto že odpoklican z dnem 7. 12. 1972. 

St.: 0203-1/72 
Ljubljana, 27. 12. 1972 

PREDLOG ODLOKA 

o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter 19. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni 
list SRS, št. 20-220/65) je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji 
republiškega zbora sprejela 

ODLOK 
o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani 

Dolžnosti sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani se razreši Stanko Klavs z 
dnem 31. 12. 1972. 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija za volitve in imenovanja je prejela vlogo Stanka Klavsa, sodnika 
okrožnega sodišča v Ljubljani, katero je posredoval republiški sekretariat za 
pravosodje in občo upravo. Stanko Klavs prosi za razrešitev sodniške funkcije. 

Glede na to, da Stanko Klavs izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev, 
komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga, da ga repu- 
bliški zbor skupščine SR Slovenije z dnem 31. 12. 1972 razreši dolžnosti sodnika 
okrožnega sodišča v Ljubljani. 
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PREDLOG ODLOKA 

o razrešitvi sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter 19. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni 
list SRS, št. 20-220/65) je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji 
republiškega zbora sprejela 

ODLOK 
o razrešitvi sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije 

Dolžnosti sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije se razreši Jože Šegedin 
z dnem 31. 12. 1972. 

OBRAZLOŽITEV 

Vrhovno sodišče SR Slovenije je s svojim dopisom številka Su 38/72-11 ob- 
vestilo komisijo za volitve in imenovanja, da sodnik vrhovnega sodišča SR Slo- 
venije tovariš Jože Šegedin prosi, da se ga zaradi slabega zdravstvenega stanja 
razreši funkcije sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

Tovariš Jože Šegedin bo dne 31. 12. 1972 imel 40 let in 10 dni pokojninske 
dobe. S tem izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev. Glede na to komisija 
skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga republiškemu zboru 
skupščine SR Slovenije, da Jožeta Segedina razreši funkcije sodnika vrhovnega 
sodišča v Ljubljani z dnem 31. 12. 1972. 

PREDLOG ODLOKA 

o izvolitvi člana odbora za finance gospodarskega zbora 
skupščine SR Slovenije 

Na podlagi 26. in 32. člena poslovnika gospodarskega zbora skupščine Socia- 
listične republike Slovenije je gospodarski zbor skupščine SR Slovenije na seji 
sprejel 

ODLOK 
o izvolitvi člana odbora za finance gospodarskega zbora 

skupščine SR Slovenije 

Za člana odbora za finance se izvoli: 
Franc Kolarič. 
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OBRAZLOŽITEV 

Gospodarski zbor skupščine SR Slovenije je obvestil komisijo skupščine 
SR Slovenije za volitve in imenovanja, da je na seji gospodarskega zbora dne 
7. 11. 1972 ugotovil, da je poslanec gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije 
Karel Lutar odstopil, ker zaradi prevzema nove dolžnosti pri ambasadi SFRJ 
v Budimpešti ne more več opravljati poslanske dolžnosti v svoji volilni enoti 
in sodelovati v delu skupščine SR Slovenije. 

Glede na to, da je bil tovariš Karel Lutar član odbora za finance gospodar- 
skega zbora skupščine SR Slovenije, predlaga komisija skupščine SR Slovenije 
za volitve in imenovanja gospodarskemu zboru, da izvoli za člana odbora za 
finance Franca Kolariča, poslanca gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije. 

PREDLOG ODLOKA 

o izvolitvi člana komisije skupščine SR Slovenije 
za volitve in imenovanja 

Na podlagi 99. in 116. člena poslovnika skupščine Socialistične republike 
Slovenije je gospodarski zbor skupščine SR Slovenije na seji sprejel 

ODLOK 
o izvolitvi člana komisije skupščine SR Slovenije 

za volitve in imenovanja 

Za člana komisije skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja se 
izvoli: 

Janez Kučan, poslanec gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Gospodarski zbor skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 7. 11. 1972 
ugotovil, da je Karel Lutar odstopil, ker zaradi prevzema nove dolžnosti pri 
ambasadi SFRJ v Budimpešti ne more več opravljati poslanske dolžnosti v svoji 
volilni enoti in sodelovati v delu skupščine SR Slovenije. 

Karel Lutar je bil kot poslanec gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije 
član komisije skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja. Zaradi tega 
komisija za volitve in imenovanja predlaga, da gospodarski zbor skupščine SR 
Slovenije izvoli za člana komisije skupščine SR Slovenije za volitve in imeno- 
vanja iz vrst poslancev gospodarskega zbora Janeza Kučana. 
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Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 136 

Govorniki : 
Vinko Hafner 136 
Pavle Gantar   147 
Vinko Kastelic 147 
Nada Majcen 148 
Franc Kosmač 152 
Dr. Stjepan Bunta 152 
Jože Nered 153 
Stane Keber   
Alojz Potočnik 154 
Emil Šuštar 156 
Anica Okršlar 156 
Slavko Osredkar   157 
Sonja Lubej   
Vinko Kastelic  158 
Pavle Gantar 159 
Franc Bricelj   161 
Stane Keber 163 
Dr. Milan Hodalič 163 
Jože Padovan   164 
Dr. Anton Košir 166 
Jože Pratengrazer 166 
Franc Bricelj 167 
Dr. Dušan Mis     167 
Nikolaj Šabjan 168 
Dr. Edmond Kovačič 169 
Stane Keber   171 
Jože Nered 171 
Sonja Lubej 172 
Franc Bricelj   173 
Jože Nered 173 
Miloš Kogej 176 
Pavle Gantar 177 
Dr. Bojan Špicar ....... 178 
Franc Bricelj     178 
Jože Nered   
Franc Bricelj   
Dr. Bojan Spicar 180 
Jože Nered 180 
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3. Poslanska vprašanja 182 

Govorniki: 
Dr. Stanko Lajevec   
Franc Bricelj 183 

Jože Pratengrazer 184 

Dr. Franc Jure *84 

Franc Kosmač 185 

Dr. Zdravko Javh 185 

Anica Okršlar 18f> 
Ferdinand Vode 18® 
Alojz Potočnik 189 

Dr. Marta Slibar 189 

\J> snutek zakona o vojaških pokopališčih 19" 

Govornik: 
3r. Miro Saje 19" 

I Predlog zveznega zakona o dopolnitvi zakona o izločanju dela dohodkov 
od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davka od 
prometa proizvodov in storitev ter sodnih taks v letu 1972 na posebne 
račune    ^ 

Govornik: 
j Dr. Mitja Mrgole 191 

tfil Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o .pokojninskem in inva- 
^ lidskem zavarovanju 193 

Govorniki: 
Jože Nered *93 

Franc Bricelj J93 

Jože Padovan 194 

Franc Bricelj *95 

40. seja — 27. decembra 1972 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 196 

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda 196 

3. Določitev dnevnega reda 196 

Govornik : 
Emil Šuštar 197 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 39. seje socialno-zdravstvenega zbora 197 

*2. Predlog ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega 
zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXV do Lil k ustavi 
SR Slovenije 197 
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V Soglasje k predlogu za izdajo ustavnega zakona o spremembah in do- 
polnitvah ustavnega zakona za izvajanje zveznih ustavnih amand- 

Zajev od XX do XLI z osnutkom zakona 198 

jglasje <k predlogu zbora narodov zvezne skupščine za izdajo ustav- 
v nega zakona o podaljšanju mandata zveznim poslancem 199 

'$/ Usklajevanje zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju . . . 199 

Govornika : 
Jože Nered  199 
Pavel Gantar 202 

*e/ Predlog zakona o podaljšanju veljavnosti in dopolnitvi zakona o do- 
ločitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega 
dodatka in višine otroškega dodatka v letu 1972   203 

d. Predlog zakona o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom 
zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1973   204 

Enotni zbor delovnih skupnosti 

24. seja — 27. decembra 1972 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 206 

2. Določitev dnevnega reda 206 

Dnevni red: 

1/ Uvodna obrazložitev k predlogu ustavnega zakona o spremembah in 
dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od 
XXV do Lil k ustavi SR Slovenije, k predlogu za izdajo ustavnega 
zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo 
ustavnih amandmajev XX do XLI z osnutkom zakona, ki ga je pred,- 
ložila zvezna skupščina, in k predlogu za izdajo ustavnega zakona 
o podaljšanju mandata zveznih poslancev (seja vseh zborov skupščine 
SR Slovenije) 207 

Govor n i k : 
Dr. Jože Brilej 207 

\£ 

Javni protest proti nadaljevanju vojne v Vietnamu 212 

Govornik : 
Marjan Jenko 212 

Izjava skupščine SR Bosne in Hercegovine in skupščine SR Makedonije 
o protislovenski in protijugoslovanski kampanji v Avstriji 213 

G o v'o r n i k : 
Janez Zaje  213 
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Uvodna obrazložitev k predlogu družbenega plana razvoja SR Slo- 
venije v letih 1971 do 1975 (skupna seja republiškega in enotnega zbora 
delovnih skupnosti)  214 

Govornika: 
Andrej Marine   214 
Jože Novinšek 220 

Skupna obrazložitev predloga smernic družbenoekonomske politike in 
razvoja SR Slovenije ter neposrednih nalog v letu 1973 (skupna seja 
republiškega in enotnega zbora delovnih skupnosti) 226 

Govornik: 
/Tone Tribušon 226 

^>/Obravnava predloga družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 
1971 do 1975   238 

Go vo r n ik i : 
Dušan Sinigoj 239 
Miran Hasl 239 
Janko Kolarič 242 
Ladislav Ivanec , 244 
/6r. Demetrij Brodar   245 

ft/ Obravnava predloga smernic družbenoekonomske .politike in razvoja 
SR Slovenije ter neposredne naloge v letu 1973   246 

Govorniki : 
Dr. Aleksandra Kornhauser .   246 
Mara Zlebnik 248 
Brane Vipotnik 249 
Jurij Pirš 251 
Dr. Bojan Špicar  253 
Ferdo Papič   254 
Boris Feldin 255 
jTone Tribušon   256 

/Dr. Aleksandra Kornhauser 257 

Predlog zakona o posebnem republiškem davku na promet proizvodov 
ter o načinu, po katerem občani ter zasebne pravne osebe obračunavajo 
in plačujejo davek od prometa proizvodov in sitoritev 262 

Govorniki: 
Jože Tepina    262 
Jože Pratengrazer 263 
Marjan Ekart  263 
Stane Pungerčar 264 
Stane Simšič   264 

9. Predlog odloka o začasnem financiranju republiških potreb v prvem 
trimesečju 1973     264 

\l/. Nadaljevanje razprave o predlogu družbenega plana razvoja SR'Slo- 
venije v letih 1971 do 1975   265 

Govorniki : 
Dušan Sinigoj 265 
Bogdan Zeilhofer 265 
Tone Bole  266 
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Nadaljevanje razprave k predlogu smernic družbenoekonomske politike 
in razvoja SR Slovenije ter neposrednih nalog v letu 1973    266 

Govorniki : 
Mara Žlebnik 266 
Jože Tepina 267 
Janko Kolarič   267 

/ Tone Tribušon : 269 

(ij/. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem davku na promet 
kmetijskih zemljišč, ki se pridobivajo v nekmetijske namene 270 

Va Usklajevanje amandmajev k predlogu smernic družbenoekonomske po- 
litike in razvoja SR Slovenije ter neposrednih nalog v letu 1973 .... 270 

Govornik: 
Mara Žlebnik 271 

Zasedanje delegatov občin 

29. zasedanje — 25. decembra 1972 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda 272 

2. Določitev overiteljev zapisnika 273 

Dnevni re4: 

fl/Predlog smernic za družbenoekonomsko politiko in razvoj SR Slovenije 
ter neposredne naloge v letu 1973   273 

Govorniki : 
Ivan Lapajne 273 
Sergej Vošnjak   278 
Branko Zadravec 280 
Janez Mihevc 281 
Marjan Pečarič 283 
Ivan Lapajne 285 
Sergej Vošnjak 288 
Ivan Lapajne 288 
Branko Zadravec    288 
Ivan Lapajne 289 
Branko Zadravec 289 
Marjan Pečarič 290 
Sergej Vošnjak  290 

2. Predlog dogovora o skupnih nalogah občin v zvezi z izvajanjem po- 
litike razvoja v letu 1973   291 

Govornika: 
Brane Vipotnik 291 
Sergej Vošnjak 292 
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3. Ugotovitev navzočnosti delegatov 293 

Govornik: 
Savin Jogan 293 

\J. Predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov 
/davkov in prispevkov za leto 1973   294 

Ig. Predlog zakona o posebnem republiškem davku od prometa proiz- 
vodnje ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe 
obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev . . 294 

Govornika: 
Marjan Ekart 294 
Zvonimir Bohte 295 
Marjan Ekart 295 

te/predlog zakona o uporabi dela dohodkov izločenih na posebne račune 
v letu 1972   296 

Govornika: 
Marjan Oblak  296 
Ferdo Papič 296 

Osnutek zakona o javnih shodih in prireditvah 297 

Govornika: 
Anton Stipanič 297 
Marjan Kermavner 297 

Predlog zakona o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom 
zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1973   297 

9. Poročilo o izvajanju sklepov in priporočil skupščine SR Slovenije o 
družbenem nadzorstvu   297 

Govor n i k : 
Vlado Tance 298 

10. Informacija o usklajevanju in .pripravi odlokov o posebnem občinskem 
prometnem davku 300 

Govornik: 
Zvonimir Bohte 300 

Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o uporabi dela dohodkov, 
izločenih na posebne račune v letu 1972   302 

Govornika : 
Ferdo Papič 302 
Jože Florjančič 303 
Ferdo Papič  304 
Jože Florjančič 306 
Ferdo Papič 307 
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Osnutek zakona o vojaških pokopališčih 307 

Govorniki : 
Sergej Vošnjak 307 
Renato Bizjak  308 

J Ferdo Papič 308 

\i. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o programiranju 
in financiranju graditve stanovanj 308 

Govornika: 
Boris Mikoš 308 

/Danilo Sbrizaj  310 

Predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o stopnjah prispevka 
za otroško varstvo v letu 1972   311 

Govornik: 
Pavel Dolar 311 

PRILOGE 

1. Pismena vprašanja poslancev: 
— Ivan Kreft, poslanec republiškega zbora 313 
— Rado Pušenjak, poslanec republiškega zbora 314 
-j- Dr. Vojan Rus, poslanec republiškega zbora 315 
/— Miran Hasl, poslanec prosvetno-kulturnega zbora 316 

v2( Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 318 
Obrazložitev  345 

Poročila: 
— sk-upna komisija republiškega, gospodarskega in socialno-zdravstve- 

nega zbora za proučitev sistema zdravstvenega varstva ter zdrav- 
stvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja 361 

— odbora republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo in od- 
bora socialno-zdravstvenega zbora za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje ter invalidsko varstvo 365 

— odbora republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo ter 
odbora socialno-zdravstvenega zlbora za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje ter invalidsko varstvo — dodatno poročilo 368 

— gospodarskega zbora  370: 

— odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora .... 371 
— komisije za vprašanja borcev NOV 372 
— zakonodajno-pravne komisije 374 
—• zakonodaj no-pravne komisije — dodatno poročilo 383 
— zakonodajno-pravne komisije — drugo dodatno poročilo 384 
,— skupne komisije republiškega, gospodarskega in socialno-zdravstve- 

\ I nega zbora za sestavo predloga za rešitev spornih vprašanj v pred- 
\7 logu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 385 

\t. Predlog zakona o poravnalnih svetih 388 
Obrazložitev  390 

Poročila: 
— odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega 

zbora  391 
— zakonodajno-pravne komisije 391 
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4fvPredlog zakona o obveznem pošiljanju tiskov . . 392 
Obrazložitev  395 

Poročila: 
— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora 399 
— zakonodajno-ipravne komisije 399 

j— odbora za kulturne dejavnosti prosvetno^kulturnega zbora 399 

S-T Osnutek zakona o javnih shodih in javnih prireditvah 399 
^X)brazložitev  406 

Poročila: 
— odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega 

zbora      ; 408 
/— zakonodajno-pravne komisije 409 

Osnutek zakona o vojaških pokopališčih in grobovih 410 
■Obrazložitev  412 

Poročila: 
— odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega 

zbora  414 
— zakonodajno-pravne komisije   416 
— komisije za vprašanja borcev NOV 417 

- -— odbora za finance in proračun republiškega zbora 417 

V. Predlog odloka o financiranju gradnje novih objektov ekonomske 
fakultete v Ljubljani iz republiških sredstev .   417 
Obrazložitev  418 

Poročila: 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora   423 
— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora — mnenje . . . 431 
— odbora za finance gospodarskega zbora — mnenje 432 
—- odbora prosvetno-kulturnega zbora za znanstveno raziskovalno delo 

ter za vzgojo in izobraževanje 434 
/— zakonodajno-pravne komisije 436 

vl. Čfemitek priporočila delovnim organizacijam in vsem upravijalcem 
družbenih sredstev v zvezi z varčevanjem ob novetn letu 436 

Poročilo: 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora 437 

Vfcj Predlog ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega za- 
kona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR 
Slovenije   437 
Obrazložitev   437 

Predlog odloka o soglasju k predlogu zvezne skupščine za izdajo ustav- 
nega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za iz- 
vedbo ustavnih amandmajev XX do XLI in o mnenju tega zakona . . 441 
Obrazložitev  442 

Predlog odloka o soglasju k predlogu zbora narodov zvezne skupščine 
.za izdajo ustavnega zakona o podaljšanju mandata zveznim poslancem 442 
Obrazložitev    443 
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7 
iž^Psedlog družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971 do 1975 443 

Poročila: 
— odbora za družbenoekonomske odnose republiškega zbora in odbora 

za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora 536 
—* odbora za finance in proračun republiškega zbora 539 
— odbora republiškega zbora za prosveto in kulturo in skupine po- 

slancev prosvetno-kulturnega zbora  540 
— skupine poslancev socialno-zdravstvenega zbora 542 
— začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev 

vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj finan- 
ciranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti 543 

— komisije za varstvo okolja   546 
— zakonodajno-pravne komisije  547 

.V 
ly. ^Smernice družbenoekonomske politike in razvoja SR Slovenije ter ne- 

posredne naloge v letu 1973     548 
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin 565 
Dogovor o skupnih nalogah občin v zvezi z izvajanjem politike razvoja 
v letu 1973   569 

Poročila: 
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora ter 

odbora za družbenoekonomske odnose republiškega zbora 572 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora 573 
— odbora republiškega zbora za prosveto in kulturo in skupine poslan- 

cev iz prosvetno-kulturnega zbora   574 
— odbora gospodarskega zbora za proizvodnjo in blagovni promet ter 

družbenoekonomske odnose   575 
— odbora za finance gospodarskega zbora   578 
— skupine poslancev socialno-zdravstvenega zbora — mnenje 580 
— začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev 

vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj finan- 
ciranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti 580 

I — zakonodajno-pravne komisije 582 

|d. Predlog zakona o uporabi dela dohodkov, izločenih na posebne račune 
Iv letu 1972    .    582 

Obrazložitev  583 
Mnenje delegatov občin  583 

Poročila: 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora ......... 584 
— odbora za finance gospodarskega zbora 584 

zakonodajno-pravne komisije 584 

\jy Predlog zakona o spremembi zakona o določitvi stopenj republiškega 
davka in republiških prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevko^ od 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 upo- 
rabiti za posamezne namene splošnih in skupne porabe 585 
Obrazložitev  585 

Poročila:  ^ 
— odbora republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo . . . 585 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora 586 
— odbora za finance gospodarskega zbora 586 
— zakonodajno-pravne komisije  586 

Predlog zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov 
■ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo 
in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev 587 
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Tarifa posebnega republiškega davka od 'prometa proizvodov .... 593 
Obrazložitev  595 
Stališče in predlog delegatov občin 600 

Poročila: 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora 601 
— zakonodajno-pravne komisije 602 
— odbora za finance gospodarskega zbora 603 
f— začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev 
/ vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov 603 

V^Predlog zakona o prenehanju obveznega zajemanja nevarnosti -potresa 
v posameznih vrstah zavarovanj 603 
Obrazložitev  604 

Poročila: 
— zakonodajno-pravne komisije 606 

j— odbora za finance in proračun republiškega zbora 607 
\ J— odbora za finance gospodarskega zbora 607 

Vo. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o nadomestilu za del obresti za 
kredite za izvoz 607 
Obrazložitev  607 

Poročila: 
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora . . . 608 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora 608 
— odbora za finance gospodarskega zbora 608 

/ — zakonodajno-pravne komisije 608 

4$. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1973   609 
V Obrazložitev  609 

Poročila: 
— odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo 609 
— zakonodajno-pravne komisije 609 

"^/predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o programiranju 
in financiranju graditve stanovanj 610 
Obrazložitev  610 
Mnenje delegatov občin 611 

Poročila: 
— odbora za urbanizem ter stanovanjsko in 'komunalno gospodarstvo 

/republiškega zbora 612 
—j zakonodajno-pravne komisije 612 

^k/Predlog zakona o podaljšanju veljavnosti in dopolnitvi zakona o do- 
ločitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega do- 
datka in višine otroškega dodatka v letu 1972   612 

Poročila: 
— odbora republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo . . . 612 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora 613 
— odbora za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora 613 
— zakonodajno-pravne komisije 613 

22. Predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o stopnjah prispevkov 
za otroško varstvo v letu 1972   613 
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Poročila: 
— zakonodajno-pravne komisije 614 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora 614 

,— odbora za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora .... 614 
/— odbora za finance gospodarskega zbora 614 

NžC Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o stopnjah amorti- 
zacije osnovnih sredstev delovnih organizacij 614 
Obrazložitev  615 

Poročila: 
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora . . . 617 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora 617 
— odbora za finance gospodarskega zbora 618 

i— zakonodajno-pravne komisije 619 

Predlog zakona o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom 
zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1973   619 
Obrazložitev  620 
Mnenje delegatov občin 621 

Poročila: 
— odbora za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora .... 621 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora 621 
— odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstve- 

nega zbora  621 
t— zakonodajno-pravne komisije 621 

WN?redlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov 
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