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41. seja 

(16. maja 1972) 

Predsedoval: Miran Goslar, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

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

Za današnjo sejo so se opravičili: Jože Znidaršič, Karel Forte, Franci Kuhar, 
Franc Bart, Dušan Horjak, Miran Cvenk, Janko Cesnik, Jože Brilej in Leopold 
Krese. 

Glede na dopis z dne 28. 4 1972, s katerim sem dnevni red, ki ste ga prejeli 
s sklicem seje, razširil z dodatno točko »Nekatera aktualna vprašanja naših 
mednarodnih odnosov«, predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 40. seje republiškega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. nekatera aktualna vprašanja naših mednarodnih odnosov; 
4. osnutek zakona o razlastitvi; 
5. osnutek zakona o razpolaganju občine z nezazidanim stavbnim zem- 

ljiščem; 
6. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem 

planiranju; 
7. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnostih otro- 

škega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Slo- 
veniji; 

8. program republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1972; 
9. predlog zakona o uskladitvi akta o ustanovitvi zavoda za duševno in 

živčno bolne Hrastovec-Trate; 
10. predlog za izdajo zakona o delavno-varstvenem zavodu za invalide 

Ponikve; 
11. predlog odloka o zagotovitvi sredstev iz rezerve posebnega računa sred- 

stev SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih 
gospodarskih dejavnosti za leto 1972 za delno pokritje izgub proizvodno-pre- 
nosnih in proizvodnih elektrogospodarskih podjetij v letu 1971; 

12. predlog odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri poštni 
hranilnici; 
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13. predlog odloka o razporeditvi uporabe sredstev, zbranih s povečanjem 
prometnega davka v maloprodajni ceni za bencin; 

14. predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o modernizaciji 
cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč; 

15. zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije za leto 1971; 
16. finančni načrt cestnega sklada SR Slovenije za leto 1972; 
17. predlog odloka o investicijskem kreditu za modernizacijo železniške 

proge Zidani most—Šentilj; 
18. predlog odloka o financiranju izgradnje objekta B visoke ekonomsko- 

komercialne šole v Mariboru iz republiških sredstev; 
19. dopolnilni predlog k predlogu zakona o nagradi AVNOJ — soglasje; 
20. predlog zakona o združevanju kmetov — usklajevanje z gospodarskim 

zborom; 
21. volitve in imenovanja. 
Se strinjate z dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) 
Dnevni red je sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 40. seje republiškega zbora. Zapisnik ste prejeli. Ima morda kdo kako 
pripombo? (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik 
40. seje republiškega zbora odobren. 

Sledi 2. točka dnevnega reda, to so poslanska vprašanja. Ljubo 
Levstik, pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo, odgovarja Ivanu 
Kreftu. 

Ljubo Levstik: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovane tovarišice 
in tovariši! Na poslansko vprašanje tovariša, Ivana Krefta, ki se nanaša na 
preusmeritev tovorov iz Bakra za Linz na kombinirano železniško-vodno pot, 
odgovarjamo: 

Republiški izvršni svet je poleg odgovora na podobno poslansko vprašanje 
tovariša Egona Prinčiča, poslanca gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije, 
iz februarja 1972 na svoji seji 5. maja 1972 ponovno obravnaval pravni in druž- 
beni položaj, ki je nastal zaradi spora med ZZTP Ljubljana na eni strani in 
ZZTP Zagreb in Transjug Rijeka na drugi strani v zvezi s prevozom železne 
rude za železarno VOEST v Avstriji. Po mnenju izvršnega sveta o predmetni 
zadevi ne gre samo za poslovni spor med dvema delovnima organizacijama, 
ker se v tem primeru izvršni svet skupščine SR Slovenije ne bi vmešaval. 
Izvršni svet v tem trenutku tudi ne želi ocenjevati gospodarskega vidika in 
interesa tega spora, temveč opozarja predvsem na posledice protizakonitega 
ravnanja in protipravnega stanja znotraj skupnosti J Ž. Če bi tako protipravno 
ravnanje in stanje postalo praksa, je očitno, da bi bila to stimulacija in prece-- 
dens za samovoljno ravnanje tudi drugih v enotnem pravnem in gospodarskem 
sistemu Jugoslavije. To pa bi povzročalo zelo hude in škodljive pravne, gospo- 
darske in politične posledice, pri JZ pa utegne povzročiti popoln razpad enot- 
nega jugoslovanskega železniškega sistema in enotnega prometnega tržišča. 
Glede na tako nevarnost je predsednik izvršnega sveta skupščine SR Slovenije 
poslal zveznemu izvršnemu svetu pismeno zahtevo, da v okviru 16. točke 
XXX, ustavnega amandmaja in na temelju 4. in 6. točke XXXI. amandmaja 



41. seja 5 

poskrbi za izvrševanje in izvajanje pravic in dolžnosti federacije, določenih 
z zveznimi zakoni. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Levstik bo odgovoril še na vpra- 
šanje Zorana Lešnika. 

Ljubo Levstik: Na vprašanje poslanca Zorana Lešnika, ali je že 
rešeno vprašanje trase , za hitro cesto od Hoč do državne meje pri Šentilju, 
odgovarjamo: 

Trasa avtoceste od Šentilja do Hoč predstavlja odseka št. 1 od državne 
meje pri Šentilju do Pesnice in št. 2 od Pesnice do Hoč. Potek avtoceste na 
območju Šentilja je odvisen od izbrane variante avtoceste na območju Maribora. 
V februarju 1971 je cestni sklad SR Slovenije zaprosil republiški sekretariat 
za urbanizem za izdajo smernic za izdelavo lokacijske dokumentacije za potek 
avtoceste in priključkov na območju Maribora. Cestni sklad SR Slovenije je 
na razpravi v Mariboru dne 17. 3. 1971 obrazložil potek vzhodne mestne variante. 
Na ponovni razpravi dne 24. 9. 1971 so se predstavniki družbenopolitičnih in 
strokovnih organizacij v Mariboru opredeljevali za centralno mestno varianto 
in zato je bilo sklenjeno, da se dokumentacija izpopolni tako, da je možno dolo- 
čiti dokončni rezervat za obe varianti, kar se bo uredilo z republiškim odlokom. 
Obveznost za izpopolnitev dokumentacije je prevzel cestni sklad SRS. 

Zaradi daljših rokov, ki so potrebni za izdelavo dokumentacije in defi- 
nitivno določitev trase, ter zaradi nujnih odprtih problemov urbanizacije, gra- 
denj in adaptacij, ki posegajo v rezervate na območju od Hoč do državne 
meje pri Šentilju, se je že začelo reševanje zadeve. V prvi etapi se skušajo 
zožiti sedanji sorazmerno široki rezervati in izdajati soglasja k posameznim 
predlaganim lokacijam za gradnje v širšem rezervatu, vendar tako, da se ne 
bi onemogočila nobena izmed možnih variant avtoceste. V nadaljnji etapi, ki 
jo je po mnenju republiškega sekretariata za urbanizem potrebno končati do 
konca 1972. leta, bodo morale biti določene definitivne trase za obe varianti in 
odpravljeni širši rezervati, sicer bodo s pozidavami prizadete vse možne va- 
riante. Definitivna določitev tras in odprava širših rezervatov še v letu 1972 
pa sta odvisni od čimprejšnje predložitve izpopolnjene dokumentacije s strani 
cestnega sklada SRS. 

Predsednik Miran Goslar: Prosim še za odgovor Radu Pušenjaku. 

Ljubo Levstik: Tovariš poslanec Rado Pušenjak je postavil vpra- 
šanje, kaj namerava ukreniti izvršni svet, da se zagotovi občanom na dom 
dnevna dostava časopisov in druge pošte. Na vprašanje odgovarjamo: 

Srednjeročni program razvoja ptt prometa Slovenije od leta 1969 do 1975 
določa, da se bo izboljšala tudi kvaliteta dostave poštnih pošiljk. Leta 1975 
naj bi imelo 90 fl/o prebivalcev SR Slovenije dostavo poštnih pošiljk vsak de- 
lavnik, le 10 ®/o pa trikrat na teden. S tem bi dosegli enako kvaliteto dostave 
poštnih pošiljk, kakršno ima večina evropskih držav, kot so Avstrija, Švica, 
Nemčija, Zvezna republika Nemčija, Švedska, Italija, čeprav po številu pisem- 
skih pošiljk na prebivalca še precej zaostajamo za temi državami. Tako je v 
Sloveniji 76 pisemskih pošiljk letno na prebivalca, v navedenih državah pa od 
100 do 200 pošiljk. Če primerjamo kvaliteto dostave poštnih pošiljk v Sloveniji 
z drugimi republikami in pokrajinami v državi, pa ugotovimo, da je že in da 
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bo še naprej veliko boljša, ker so potrebe prebivalcev po poštnih storitvah pri 
nas precej večje. Na prebivalca pride v Jugoslaviji 40 pisemskih pošiljk na 
leto, v Sloveniji 76, v Bosni in Hercegovini 22, v Crni Gori 43, v Hrvatski 53, 
v Makedoniji 22 in v Srbiji 37. 

Ptt podjetja v Sloveniji si kljub veliki izgubi, ki jo imajo v poštnem pro- 
metu zaradi neustreznih cen za poštne storitve, ki jih pokrivajo z dohodki tele- 
fonskega prometa, močno prizadevajo izboljšati kvaliteto dostave poštnih po- 
šiljk. Tako so ptt podjetja v Sloveniji že odpravila izvendostavna območja, pre- 
bivalce teh območij pa v celoti vključila v dostavo. Odstotek prebivalcev, 
katerim se pošiljke dostavljajo samo dvakrat na teden, se je zmanjšal od 4,6 % 
v letu 1964 na 0,8®/» konec leta 1971. Prebivalcev, ki bi imeli dostavo pošiljk 
samo dvakrat na teden, konec letošnjega leta ne bo več. Odstotek prebivalcev, 
ki imajo dostavo pošiljk vsak dan, se iz leta v leto veča: leta 1968 je imelo 
dostavo 63,6 '% prebivalcev Slovenije, konec leta 1971 pa že 82 %>. 

Dnevne dostave pošiljk vsem prebivalcem Slovenije ptt podjetja ne bodo 
mogla nikoli zagotoviti. Takšne dostave niso uvedle in je tudi ne nameravajo 
uvesti druge države, ki imajo enake geografske razmere, kot so v Sloveniji. 
Dostavo pošiljk trikrat na teden imajo torej celo dežele z zelo razvitim pošt- 
nim prometom. Pri nas jo imamo na redko naseljenih območjih, kjer so raz- 
dalje med domačijami velike, kjer je malo pošiljk, motorizacija dostave zaradi 
hribovitega terena in slabih poti pa ne pride v poštev. 

Dnevna dostava časopisov in druge pošte vsem občanom na območju 
Slovenije ni odvisna samo od višjih cen za pisemski poštni promet ali od 
posebne proračunske dotacije, temveč je pogojena tudi s terenskimi in nase- 
litvenimi razmerami. V Sloveniji bi za uvedbo dnevne dostave v vsa redko 
naseljena območja potrebovali okrog 800 novih dostavljačev, ki bi vsak dan 
raznosili poprečno 20 pošiljk. 

Predsednik Miran Goslar: Sledi odgovor Zoranu Lešniku na njegovo 
drugo poslansko vprašanje. Odgovarja Borut Snuderl, namestnik republiškega 
sekretarja za delo. 

Borut Šnuderl: Tovarišice in tovariši! Tovariš Zoran Lešnik, po- 
slanec republiškega zbora, je v zvezi z obsegom in uveljavljanjem pravic do 
zdravstvenega varstva zastavil tole vprašanje: 

»V letu 1972 smo polproletarce z republiškim zakonom o davkih soraz- 
merno močno obdavčili, hkrati pa nekatere skupnosti zdravstvenega zavaro- 
vanja delavcev, na primer v Mariboru, odvzemajo zakonskim tovarišem teh 
polproletarcev pravico do zdravstvenega varstva iz naslova delavskega zava- 
rovanja. So primeri, da so tako nekateri ostali brez pravic do zdravstvenega 
varstva, ker nimajo pravice do delavskega zavarovanja, do kmečkega pa tudi 
ne, ker doslej niso plačevali prispevka.« 

Tovariš Zoran Lešnik je v zvezi s tem problemom postavil tole vprašanje: 
»Ali je zakonit odvzem pravice do zdravstvenega varstva iz naslova delav- 
skega zavarovanja zakonskemu tovarišu, ki je lastnik zemlje oziroma ima kata- 
strski dohodek?« Na vprašanje odgovarjam: 

Skupščina socialistične republike Slovenije je julija 1970 sprejela zakon 
o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva. 
Po tem zakonu imajo družinski člani delavcev, kmetov in oseb, ki opravljajo 
samostojno poklicno dejavnost, zagotovljeno zdravstveno varstvo in druge pra- 
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vice iz zdravstvenega zavarovanja, ki jih določata zakon in splošni akt skup- 
nosti. Med družinske člane, ki jim zakon zagotavlja zdravstveno varstvo 
oziroma druge pravice, spada tudi zavarovančev zakonec, vendar ima po do- 
ločbi zakona (20. člen) zakonec te pravice le, če izpolnjuje pogoje, določene 
s splošnim aktom skupnosti. Zakon prepušča skupnosti, da določi pogoje. 
Po statutu skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev Maribor imajo te 
pravice tisti družinski člani zavarovancev, ki jih zavarovanec preživlja. 23. člen 
statuta predpostavlja, da zavarovanec vzdržuje zakonca, če le-ta ni sam zava- 
rovan kot delavec ali oseba, ki opravlja samostojno poklicno dejavnost, in če 
se kot lastnik, solastnik, zakupnik ali uživalec kmetijskega zemljišča ne ukvarja 
z nobeno kmetijsko dejavnostjo, iz katere ima dohodek v višini minimalnega 
osebnega dohodka, pri čemer se dohodki od kmetijstva računajo v trikratnem 
znesku katastrskega dohodka. 

Po zakonu (117. člen) o zdravstvenem zavarovanju in obveznih oblikah 
zdravstvenega varstva uveljavljajo zavarovane osebe pravice iz zdravstvenega 
varstva pod pogoji, ki jih določa statut. 80. člen že omenjenega statuta določa, 
da lahko pravice uveljavljajo osebe, ki jim je priznana lastnost zavarovane 
osebe. Ce mora zavarovanec za svoje zdravstveno zavarovanje in za zdrav- 
stveno zavarovanje svojih družinskih članov sam plačevati prispevek, je pogoj 
za uživanje pravic redno plačevanje prispevka. 

Po statutu skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov Maribor uveljavlja 
zavarovana oseba zdravstveno varstvo s potrjeno zdravstveno izkaznico. Skup- 
nost pa zdravstveno izkaznico potrdi le pod pogojem, če ugotovi, da so plačani 
prispevki, ki so zapadli do konca preteklega leta. Za oceno zakonitosti navede- 
nih določil statuta, ki urejajo obseg in uveljavljanje pravic zdravstvenega var- 
stva zakoncev, je pristojno samo ustavno sodišče SRS. 

Predsednik Miran Goslar: Karlu Forteju je izvršni svet odgovoril 
pismeno. Odgovor ste danes prejeli na klop. 

Sledi še odgovor Francu Gerbcu. Odgovarja Jože Florjančič, republiški 
sekretar za finance. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanec republiškega zbora tovariš Franci Gerbec je postavil izvršnemu svetu 
naslednji vprašanji: 

1. Zakaj se solidarnostni prispevki, ki jih občani dajejo za razvoj določe- 
nega področja po programu na podlagi družbenega dogovora, ne upoštevajo 
enako kot sredstva samoprispevka občanov, zbrana na podlagi referenduma? 

2. Kaj misli storiti izvršni svet, da bodo prispevki občanov, zbrani na 
podlagi družbenega dogovora, enakovredni prispevku, zbranem na podlagi 
referenduma, in sicer glede oprostitve obveznosti polaganja 30% depozita. 

Odgovor: Po zakonu o davkih občanov — 13. točka 75. člena — se pri 
ugotavljanju osnove za obdavčenje dohodkov od obrtne dejavnosti med stroške 
priznavajo tudi prispevki, ki so jih zavezanci kot nosilci dejavnosti dolžni 
plačevati na podlagi samoupravnih in drugih dogovorov. 

Ta določba se uporablja od 1. januarja 1972. leta. Prispevki zasebnih 
obrtnikov, zbrani v občini Domžale na podlagi družbenega dogovora za razvoj, 
izvajanje in financiranje otroškega varstva, se bodo zato priznali med stroške 
pri obdavčitvi za leto 1972. 
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Pri obdavčitvi dohodkov, doseženih v letu 1971, pa tovrstnih izdatkov še 
ni mogoče priznati, ker zakon o prispevkih in davkih občanov ni vseboval 
take določbe. 

Po zakonu o polaganju depozita pri investicijskih vlaganjih v nove ne- 
gospodarske in neproizvodne investicije depozitov ni treba položiti v primerih, 
ko se investicije financirajo najmanj s 50-odstotnim samoprispevkom. Na pod- 
lagi družbenega dogovora zbranih sredstev torej po navedenem zakonu ni 
mogoče istovetiti s samoprispevkom. Ker gre za zvezni predpis, smo problem 
posredovali zveznemu sekretariatu za finance s predlogom, da se z izdajo 
ustreznega tolmačenja ali z dopolnitvijo zakona glede obveze polaganja depo- 
zita sredstva, zbrana z družbenimi dogovori, izenačijo s samoprispevkom. 

Predsednik Mir an Goslar: Prosim še za odgovor na vprašanje Magde 
Mihelič. 

Jože Florjančič: Poslanka republiškega zbora tovarišica Magda 
Mihelič je postavila izvršnemu svetu naslednje vprašanje: 

»Znano je, da je bil dosežen dokončni sporazum o razdelitvi dinarske proti- 
vrednosti tujega posojila 100 milijonov dolarjev, ki ga je Narodna banka 
Jugoslavije sklenila v tujini. 

Po sporazumu med republikami dobi SR Slovenija 17,67 Vo od zneska 
1500 milijonov dinarjev, zmanjšanega za 100 milijonov dinarjev, ker gre v fond 
za kreditiranje in zavarovanje določenih izvoznih poslov. Torej dobimo 
245 613 000 dinarjev. 

Med republikami je bilo dogovorjeno, da se kredit uporabi predvsem za 
pokritje obveznosti do fonda za razvoj in za pokritje obveznosti do Narodne 
banke Jugoslavije v zvezi s tujimi krediti, ki jih je le-ta plačala leta 1972, 
ostanek pa je na razpolago republikam in avtonomnima pokrajinama. 

Menim, da republika Slovenija svoje obveznosti do fonda za razvoj redno 
izpolnjuje, prav tako verjetno tudi obveznosti do Narodne banke Jugoslavije 
v zvezi s tujimi krediti, saj je bila ta postavka določena za plačilo v točki 2.51 — 
odplačila inozemskih dolgov 180 milijonov dinarjev — v odloku o finančnem 
načrtu posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu 
in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1972, ki ga je 
sprejela skupščina SR Sloveniije. 

Po izpolnitvi prvih dveh pogojev iz drugih virov ostane torej celotni zne- 
sek 245 613 000 dinarjev kredita na razpolago republiki. 

Prosim za odgovor na naslednja vprašanja: 
1. Preciziranje namena in zneskov, za katere bomo porabili kredit, in kdo 

bo o razdelitvi sredstev odločal: ali skupščina SR Slovenije ali izvršni svet ali 
katera druga institucija? 

2. Pogoji najetja kredita (obresti in drugi stroški) in iz katerih sredstev 
se bo kredit odplačeval? 

3. Kako bo SR Slovenija razporedila 35 340 000 dinarjev, ki ji bodo iz na- 
slova gornjega kredita dani na razpolago v letu 1972 kot razlika obračunanega 
dolarskega tečaja? 

Odgovor: Namenov in zneskov, za katere bi uporabili dinarsko protivred- 
nost omenjenega posojila, sedaj še ni mogoče natančneje opredeliti. Pristojni 
republiški organi, in sicer sekretariat za gospodarstvo in finance v sodelovanju 
z Narodno banko Slovenije in o sodelovanju s poslovnimi bankami iz SR Slove- 
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nije pa že pripravljajo predlog za sprejem ustreznega odloka, ki bo v kratkem 
predložen izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije. 

Predlagali bomo, da se preostanek sredstev, ki ne bo blokiran za obvez- 
nosti republike po neproračunski bilanci federacije, uporabi po reeskontnem 
postopku za kreditiranje namenov, ki so sposobni nositi bremena iz tega kre- 
ditnega odnosa. Mislim predvsem na obrestno mero, morebitne kurzne razlike 
in rok odplačila. 

Proučujemo tudi možnost, da bi del teh sredstev vključili v bilanco srednje- 
ročnega plana in prerazdelili za namene, ki niso povsem neposredno vezani 
na tekoče gospodarske potrebe. 

Narodna banka Slovenije, republiški sekretariat za finance in poslovne 
banke se že posvetujejo o realnosti predvidenih in možnih namenov. Naše sta- 
lišče je, da se razpoložljiva sredstva takoj vključijo v potencial slovenskega 
gospodarstva in to tako, da bi jih kot splošna namensko neopredeljena avista 
sredstva uporabili kot poseben kredit Narodne banke Slovenije poslovnim 
bankam, ki bi ga lahko uporabljale le od dneva, ko bi začel veljati odlok o 
namenih in uporabi najetega posojila v okviru določene reeskontne politike. 
Posebna delovna skupina predstavnikov omenjenih organov in poslovnih bank 
pripravlja kriterije, ki bi predstavljali skupno dogovorjeno osnovo za razde- 
litev teh sredstev. 

2. Posojilo je bilo najeto pod naslednjimi pogoji: doba najetja posojila 
znaša 5 let. Posojilo bo plačano v enakih polletnih obrokih, ki se bodo začeli 
odplačevati ob koncu tretjega leta, računano od dneva, ko se je začelo črpanje 
posojila. Obresti za posojilo bi se plačevale po stopnji 1,5% na leto prek stop- 
nje za šestmesečno evrodolarske depozite na londonskem trgu. Obresti bi se 
obračunavale in plačevale za 6 mesecev nazaj, s tem da bi se pri obračunavanju 
vzela za osnovo tista obrestna mera, ki je veljala za omenjene depozite ob 
začetku zadevnega polletja. Poleg obresti bi morali po naslovu odobrenega po- 
sojila plačati še naslednje enkratne stroške: 0,5% provizijo od celotnega zneska 
posojila, določeno vnaprej ob sklenitvi posojilne pogodbe; 0,5% provizijo na 
leto, ki bi se plačala od neizčrpanega posojila od dneva, ko je bila pogodba 
podpisana, do dneva črpanja prenosa sredstev iz odobrenega posojila, in stroške, 
ki se nanašajo na priprave, pravno pomoč in drugo v skupnem znesku 50 000 
ameriških dolarjev. 

Kalkulativna cena posojilojemalca bi znašala trenutno približno 8 %> na 
leto. Dinarske kredite dodatno bremenijo še vsi stroški, ki jih ima Narodna 
banka Jugoslavije v zvezi z realizacijo zunanjega posojila in v zvezi z dajanjem 
dinarskih kreditov, kakor tudi vse morebitne kurzne razlike. Se enkrat bi opo- 
zorili, da pogoji najetega posojila narekujejo izključno ekonomsko ravnanje in 
odločitve, zato smo mnenja, da je denar potrebno naložiti v take naložbe, 
ki bodo za kreditojemalce ekonomsko sprejemljive in ki bodo tudi sposobne 
prenesti vse stroške posojila. V nasprotnem primeru bi morala celotno breme 
prevzeti republika. 

3. V zvezi z zadnjim vprašanjem, kako bo SR Slovenija razporedila pre- 
ostanek 35 340 000 dinarjev, ki ji bodo iz naslova kredita dani na razpolago 
v letu 1972 kot razlika obračunskega dolarskega tečaja, moram opozoriti na 
sprejeti dogovor med republikami, da se bodo ta sredstva v drugem polletju 
1972 razdelila le, če bo to omogočilo ustrezno uresničevanje kreditno-monetarne 
projekcije za leto 1972. Nameni uporabe teh sredstev naj bi bili enaki kot že 
pri prej omenjenih sredstvih. 
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Prosim predstavnike tiska, da druge točke mojega odgovora ne objavljajo, 
ker menim, da gre za zdaj še za zaupne podatke. 

Predsednik Miran Goslar: Kakšno dodatno vprašanje? Magda Mi- 
helič ima besedo. 

Magda Mihelič: Iz odgovora, ki ga je dal sekretar za finance tovariš 
Florjančič, povzemam, da je ugotovitev, ki sem jo navedla v poslanskem vpra- 
šanju, da so naše obveznosti do federacije v glavnem pokrite, pravilna in da 
bodo sredstva iz tega kredita namenjena predvsem kreditiranju gospodarstva. 

Mislim, da je bila na našem odboru upravičeno postavljena zahteva, da 
gredo sredstva, zbrana s prometnim davkom na bencin, le za ceste. Takrat 
smo trdili, da republika svoje obveznosti do federacije izpolnjuje, morebitne 
nove obveznosti pa naj se krijejo z dodatnim kreditom. To sem povzela tudi iz 
današnjega odgovora in menim, da je bila naša zahteva, da se ta sredstva ne 
delijo, še bolj upravičena. Ker je kredit že odobren, postavljam dopolnilno vpra- 
šanje, kdaj bo odlok o razporeditvi teh sredstev pripravljen, da bo skupščina 
o njem lahko razpravljala. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Florjančič, ali boš takoj odgovoril 
na to vprašanje? 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Kar se tiče prvega dela razprave tovarišice Magde Mihelič, mislim, da je 
povsem jasno, da so sredstva, pridobljena s tem posojilom, razmeroma zelo 
draga sredstva, zato ne bi kazalo, da bi jih uporabljali za odplačilo obveznosti 
republike do federacije iz naslova kotizacije oziroma sprejetih obveznosti v fede- 
ralnem proračunu, ker bi morala v tem primeru republika iz proračuna po- 
krivati tudi predvidene 8% obresti in vse ostale stroške, ki niso majhni. Mnenja 
smo, da s tem ne bi smeli bremeniti republiškega proračuna. 

Glede odgovora na vprašanje, v kakšnem času bodo predložili odlok o 
razdelitvi oziroma uporabi teh sredstev, sem že navedel, da ga pripravljamo. 
Mislim, da bo predložen na prihodnji seji izvršnega sveta. Po mojem pa ne bi 
bilo napak, če bi se v pripravo odloka vključila tudi ustrezna telesa skupščine 
SR Slovenije. 

Predsednik Miran Goslar: Rado Pušenjak, ali imaš dopolnilno vpra- 
šanje? (Ne.) Novo vprašanje? Izvoli! 

Rado Pušenjak: Podatki iz republik dokazujejo, da raste osebna po- 
trošnja tudi letos z nezmanjšano hitrostjo kljub temu, da je bilo dogovorjeno, 
da bi smela biti njena rast nižja od dosežene stopnje rasti produktivnosti dela. 
Izredno velik porast osebnih dohodkov je ugotovljen zlasti v republiki Hrvat- 
ski, pa tudi v republiki Crni gori, kjer se je proizvodnja v letošnjih prvih 
3 mesecih nasproti istemu razdobju lani povečala le za 3,5 °/o, osebni dohodki 
pa so se povečali kar za 25 %>. Rekord pa ima tudi naša republika, ker so se 
drugi osebni prejemki v gospodarstvu v prvih dveh mesecih povečali kar 
do 40 °/o. 

Na tako močno zvišanje osebnih dohodkov nedvomno ni vplivalo samo re- 
guliranje najnižjih osebnih dohodkov. Ker nikakor ne smemo dopustiti, da bi 
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-stabilizacijo doletela ista usoda kot gospodarsko reformo, vprašujem izvršni 
svet, ali in kakšne konkretne zahteve namerava predložiti organom federacije, 
da se bosta vendar že uskladila produktivnost dela in osebna poraba ter da 
nehamo s praznim govoričenjem. 

Predsednik Miran Goslar: Ivan Kreft ima besedo. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Predvsem bi rad vedel, 
zakaj nisem prejel odgovora na poslansko vprašanje z dne 15. 3. 1972, ki so ga 
poslanci prejeli za 40. sejo republiškega zbora. Takrat mi je bilo rečeno, da 
bom odgovor dobil na tej seji, ker takrat še ni bilo podatkov. Za odgovor na 
vprašanje o zavarovalnicah bom — kakor sem zvedel — dobil dopolnilni od- 
govor na prihodnji seji, kar sem tudi sprejel na znanje. Postavljam pa dopol- 
nilno vprašanje o rezultatih gospodarskih pogajanj med našo in sovjetsko dele- 
gacijo v Moskvi pred mesecem dni, predvsem glede prodaje zemeljskega plina, 
ki nam ga je ob obisku Velenja pred približno 10 leti ponudil takratni pred- 
sednik Nikita Hruščov. 

Zakaj se pojavljajo nepredvidene težave, sedaj lko bo speljan ob naši meji 
plinovod in bi bila dobava plina s priključkom nanj tehnično najustreznejša 
in najcenejša? Ali plan gasifikacije Slovenije in zahodne Hrvaške ni usklajen 
s planom gasifikacije Vojvodine, Srbije in dela Bosne, ki bazira na milijardi 
kubikov plina iz vojvodinskih nahajališč? 

Predsednik Miran Goslar: Milo Vižintin ima besedo. 

Milo Vižintin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Postavljam naslednje poslansko vprašanje: 

V letu 1971 je bil sprejet zvezni zakon o polaganju depozita pri investicij- 
skih vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne investicije (Uradni list 
št. 33 in 35/71). Po določilih navedenega predpisa morajo investitorji v nepro- 
izvodne in negospodarske dejavnosti v razdobju od 31. 7. do 31. 12. položiti na 
poseben račun pri SDK 30 Vo vrednosti investicije. V 6. členu zakona je med 
drugim določeno, da se sredstva, vplačana kot depozit, vrnejo deponentom- 
investitorjem v rokih in na način, kot to predpišejo republike oziroma avto- 
nomni pokrajini. 

Ker do danes republiška skupščina o zadevi še ni razpravljala, prosim za 
pojasnilo oziroma odgovor, kaj je bilo s tem v zvezi do sedaj storjeno, kdaj bo 
predvidoma to vprašanje predmet razprave in odločanja v skupščini in katere 
negospodarske investicije bodo v prihodnje oproščene depozita. Predlagam, 
da se oproste investicije na področju šolstva, telesne kulture itd. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi postaviti vprašanje? Zoran 
Lešnik, prosim! 

Zoran Lešnik: Tovariš predsednik! Na prejšnjem zasedanju našega 
zbora je tovariš Števan Sambt postavil poslansko vprašanje o odkupni ceni 
mleka. Na vprašanje mu je na isti seji odgovoril republiški sekretar za kme- 
tijstvo in član republiškega izvršnega sveta tovariš Milovan Zidar, diplomirani 
inženir agronomije. 
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Ker se njegov odgovor ne ujema z resničnim stanjem na terenu, prosim 
republiški sekretariat za kmetijstvo, da mi odgovori, kakšna je dogovorjena 
odkupna cena mleka v Sloveniji, kaj je s premijo za mleko, ki jo prek orga- 
niziranega odkupa ali kooperacije dajejo kmetom, in kakšni so dovoljeni odbitki 
za liter mleka. 

Drugo vprašanje, prav tako naslovljeno na republiški sekretariat za kme- 
tijstvo, pa je: 

Ali je že podpisan dogovor o kreditiranju zasebnega kmetijstva med ban- 
kami in izvršnim svetom? Na terenu trdijo, da kmetje ne morejo uveljaviti 
ali dobiti bančnega posojila zato, ker dogovor o kreditiranju še ni podpisan. 
Ali dogovor predvideva v primerjavi z dosedanjim načinom kreditiranja kakšne 
ugodnosti za posojilojemalca? Mislim predvsem na večje kredite, odpravo so- 
udeležbe in daljši čas odplačila. 

Predsednik Miran Goslar: Se kakšno vprašanje? Poslušali bomo še 
en odgovor in sicer bo Uroš Markič odgovoril Ivanu Kreftu. Besedo ima Uroš 
Markič, pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo. 

Uroš Markič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanec republiškega zbora tovariš Ivan Kreft je postavil poslansko vprašanje: 
»Kako ocenjuje slovenski izvršni svet poskus zapiranja trga v Sarajevu v škodo 
nekaterih slovenskih delovnih skupnosti z manj razvitih območij ?« V ilustra- 
cijo navaja predvsem problem radenske in rogaške slatine ter proizvajalcev 
piva in suhomesnih proizvodov. 

Odgovor: Različna in večkrat tudi nasprotujoča si poročila o domnevnih 
poskusih zapiranja sarajevskega tržišča je bilo v zadnjem času mogoče zaslediti 
tudi v jugoslovanskem tisku. Da bi mogel čimbolj objektivno oceniti položaj 
na sarajevskem tržišču za proizvode iz Slovenije, ki jih navaja tovariš poslanec, 
je republiški sekretariat za gospodarstvo zaprosil za dodatne informacije repu- 
bliški sekretariat za industrijo in trgovino SR Bosne in Hercegovine ter večja 
slovenska podjetja, ki se bavi j o s prodajo mineralnih vod, piva in suhomesnatih 
proizvodov. 

Republiški sekretariat za industrijo in trgovino SR Bosne in Hercegovine 
doslej še ni odgovoril. Iz odgovorov slovenskih podjetij pa je razvidno, da je 
naletela na težave na sarajevskem trgu »Radenska« iz Radenc, ki ima v Sara- 
jevu svoje skladišče. Prodaja radenske mineralne vode se je na sarajevskem 
trgu v prvih mesecih letošnjega leta občutno zmanjšala. 

Drugi slovenski proizvajalci mineralne vode iz Rogaške Slatine, ki v SR 
Bosni in Hercegovini zalaga samo kupce na veliko, nima težav pri prodaji na 
sarajevskem trgu. 

Podobno ugotavljajo tudi podjetja iz SR Slovenije, ki na tržišču Bosne 
in Hercegovine prodajajo pivo in suhomesnate izdelke. Glede na dokumentacijo, 
ki nam je na voljo, ne bi mogli pritrditi mnenju tovariša poslanca, da je v 
Sarajevu za SR Slovenijo že 90-odstotno zaprt trg za pivo, suhomesnate iz- 
delke in slatine. Menimo, da bi bilo težko prezgodaj kvalificirati težave, ki jih 
je imela »Radenska« za prodajo slatine v Sarajevu, kot zapiranje trga in po- 
skus uveljavljanja avtarktičnih teženj. Prepričani smo, da bi proti morebitnim 
takšnim poskusom odločno ukrepali pristojni dejavniki v SR Bosni in Herce- 
govini. Pričakujemo, da bomo dobili tudi pismeno obvestilo republiškega se- 
kretariata za industrijo in trgovino SR BiH in bomo tovariša poslanca z njim 
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tudi seznanili. Izvršni svet seveda ocenjuje vsako zapiranje trga kot kršenje 
načela enotnosti jugoslovanskega trga, ki je zagotovljen z našim ustavnim 
sistemom. To načelo se mora dosledno spoštovati na celotnem jugoslovanskem 
prostoru. 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišu Vižintinu odgovarja Jože Flor- 
jančič. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš poslanec Milo Vižintin vprašuje, kdaj bo skupščina razpravljala o opro- 
stitvi 30-odstotnega depozita pri negospodarskih in neproizvodnih investicijah 
oziroma o vračanju vplačanih depozitov. 

Odgovor: Znano je, da je zvezna skupščina na zadnjem zasedanju v me- 
secu aprilu sprejela zakon o prenosu pravice o predpisovanju oziroma oprošča- 
nju obveznega 30-odstotnega depozita pri investicijah v 9. razredu, to je na 
področju šolstva, zdravstva, socialnega varstva in kulture, na republike. Repu- 
bliški sekretariat za finance pripravlja predlog zakona — sprejet naj bi bil 
po hitrem postopku v skupščini SR Slovenije na prihodnji seji — o oprostitvi 
vseh investicij na področju 9. razreda in tudi o načinu uporabe že zbranih sred- 
stev depozitov iz tega naslova. 

Predsednik Miran Goslar: Odrejam kratek odmor, ker se nam 
bodo pri poslušanju ekspozeja k naslednji točki pridružili še poslanci gospo- 
darskega zbora. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.50 in se je nadaljevala skupaj z gospodar- 
skim zborom ob 10.05.) 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na nekatera aktu- 
alna vprašanja naših mednarodnih odnosov. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli naslednja gradiva: »Nekatera 
aktualna vprašanja jugoslovansko-italijanskih odnosov« s prilogami: »Položaj 
slovenske narodne skupnosti v Italiji«, »Ekonomski odnosi z Italijo« ter »Kul- 
turno, prosvetno in znanstveno sodelovanje z Italijo«. 

Dalje »Nekatera aktualna vprašanja jugoslovansko-avstrijskih odnosov in 
sodelovanje Slovenije z Avstrijo« s prilogami: »O položaju koroških Sloven- 
cev«, »Problematika gospodarskih odnosov z Avstrijo«, »Kulturno, prosvetno 
in znanstveno sodelovanje z Avstrijo«. Slednjič še »Pogled na sedanji položaj 
Porabskih Slovencev in Slovenci na Madžarskem«. 

Gradivo je skupščini predložil izvršni svet, obravnavala pa ga je komisija 
za vprašanja mednarodnih odnosov. 

Uvodno obrazložitev bo dal podpredsednik izvršnega sveta dr. France 
Hogevar. 

Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! 

Mednarodni položaj nasploh in še posebej mednarodni položaj naše države 
in republike, dogajanja v svetu in mednarodna aktivnost naše države in repu- 
publike pomenijo izredno pomembno komponento obstoja in razvoja naše 
družbe in našega naroda, kateri moramo posvečati veliko več pozornosti kot 
doslej. Delovni ljudje naše dežele z največjim interesom spremljajo področje 
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zunanje politike, razvoj dogodkov v svetu, aktivnost, Jugoslavije na mednarod- 
nem prizorišču, odnose s sosedi in tako dalje. Prizadeto sledijo vsem dogod- 
kom, ki ogrožajo mir, dajejo podporo in izražajo simpatije vsemu, kar utrjuje 
mir, vsemu, kar pomaga razvoju demokratičnih odnosov med narodi, vsemu, 
kar narodom prinaša svobodo, demokracijo in blagostanje. Zunanja politika 
mora zato v pogojih naše samoupravne družbe prav tako kot vsaka politika 
izhajati iz interesov delovnih ljudi in mora biti odprta in dostopna za njihovo 
aktivnost, za izražanje njihovih interesov in stališč in se mora graditi od 
spodaj navzgor, mora imeti svoje ljudske in samoupravne temelje. 

Po lani sprejetih ustavnih amandmajih k zvezni ustavi spada zunanja 
politika med tista področja, ki so skupnega pomena za vse republike in avto- 
nomni pokrajini v Jugoslaviji in ki se zato urejajo in določajo v federaciji. 
Iz te razumljive potrebe, da v organih federacije določimo skupno, enotno 
zunanjo politiko naše zvezne države, pa ne moremo sklepati, da bi bila zunanja 
politika oziroma kreiranje zunanje politike samo stvar kakega zveznega organa. 
Tudi zunanja politika mora nastajati in rasti iz celotnega sistema samoupravne 
demokracije in federativne ureditve. Pri tem moramo izhajati iz celotnega 
novega ustavnega položaja federacije oziroma iz prav takega položaja republik 
in avtonomnih pokrajin, ki morajo nositi skupno odgovornost tudi za enotno 
zunanjo politiko Jugoslavije in ki neposredno sodelujejo pri oblikovanju, 
sprejemanju in izvajanju take zunanje politike. Zato zunanja politika, ki 
nastaja v federaciji, ni in ne more biti nekakšna abstraktna tvorba, ampak je 
sinteza vseh tistih interesov in teženj delovnih ljudi, narodov in narodnosti 
v Jugoslaviji, ki postanejo skupnega pomena. Zato mora izražati vitalne inte- 
rese delovnih ljudi, narodov in narodnosti vseh republik in pokrajin. 

Takšen položaj našo republiko zavezuje, da nenehno aktivno sodeluje pri 
ustvarjanju jugoslovanske zunanje politike. To pa nalaga potrebo, da postane 
zunanja politika sestavni del delovanja vseh demokratičnih institucij v repu- 
bliki, kjer naj se oblikujejo pogledi, stališča in predlogi glede vseh vprašanj 
s področja zunanjepolitične dejavnosti, posebej pa še glede vprašanj, ki so 
neposredno povezana z interesi slovenskega naroda in njegove samoupravne 
družbe. Prav tako ima ta skupščina pravico in dolžnost, da povezana z vsemi 
strukturami samoupravne družbe ugotavlja vitalne interese slovenskega 
naroda in naše samoupravne družbe v odnosih z zunanjim svetom, predvsem 
s sosednjimi državami in pokrajinami, in da jih zatem uveljavlja na ustaven 
način pred pristojnimi zveznimi organi. 

V okviru tako določene skupne zunanje politike Jugoslavije in ob spo- 
štovanju mednarodnih pogodb pa sodelovanje na mednarodnem področju raz- 
vijajo republike, občine, organizacije združenega dela in vse druge organizacije 
skladno s svojim ustavnim položajem. Odprte meje, odprte komunikacije in 
vse večja mednarodna aktivnost številnih dejavnikov naše družbe so nas 
povezali s svetom bolj kot kdaj prej. Varovati, utrjevati in dalje razvijati 
pridobitve socialistične revolucije, dalje graditi samoupravne družbene odnose 
ter biti hkrati povezan s sodobnim svetom in odprt za vse napredne tokove 
in inovacije je temeljna potreba in orientacija naše družbe. Seveda pa potreba, 
da se takšna dejavnost izvaja v okviru enotne zunanje politike, da torej upo- 
števamo skupne interese naše države, nalaga vsem subjektom, ki delujejo 
navzven, da bolj kot doslej osmišljajo svoje postopke, da se zavedajo odgovor- 
nosti svojega delovanja in na pristojnih mestih usklajajo aktivnost, kadar gre 
za primere, ki so pomembni za zunanjepolitično dejavnost Jugoslavije. 
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Taka potreba po usklajanju zunanjepolitične dejavnosti seveda ne sme 
in ne more pomeniti vnašanja preživelih centralističnih in administrativnih 
metod ali omejevanja zunanjepolitične dejavnosti tistim subjektom, katerim 
ustava takšno dejavnost omogoča. Gre le za spoštovanje samo po sebi umevnih 
pravil o medsebojnem obveščanju, posvetovanju, dogovarjanju, koordiniranju 
bodisi med prizadetimi organizacijami združenega dela, z njihovimi asociaci- 
jami pa tudi s pristojnimi upravnimi in političnimi organi. Ta pravila pa naj 
veljajo tako v odnosih med republiko in federacijo kakor tudi znotraj republike. 

Da bi mogla republika uresničevati svojo vlogo pri soustvarjanju skupne 
jugoslovanske zunanje politike in razvijati mednarodno sodelovanje v okviru 
take skupne zunanje politike, je potrebno, da se tudi na tem področju ustrezno 
organiziramo in usposobimo. Želimo vas informirati, da v ta namen izvršni 
svet usposablja urad za zunanje zadeve kot neke vrste matični resor za aktiv- 
nost republike na zunanjepolitičnem področju v tem smislu, da bi bil urad 
sposoben delati analize in pripravljati ustrezne materiale in predloge s pod- 
ročja zunanje politike in še posebej s področja odnosov s sosednjimi državami. 
V uradu naj bi se proučeval položaj naše narodnostne skupnosti v zamejstvu 
in dajali predlogi, opravljala naj bi se pravna konzularna služba in podobno. 

V republiških sekretariatih in drugih republiških upravnih organih, ki so 
zadolženi tudi za mednarodno dejavnost na svojem področju, pa bi prav tako 
morali usposobiti ustrezno službo, ki bi opravljala tako dejavnost. To še pose- 
bej velja za republiški sekretariat za gospodarstvo, v katerem naj bo organi- 
zirana in usposobljena ustrezna služba za opravljanje nalog s področja eko- 
nomskih odnosov s tujino, za sekretariat za delo, v katerem naj bo organizirana 
ustrezna služba, ki opravlja vse naloge v zvezi s položajem naših delavcev 
v tujini, za sekretariat za prosveto in kulturo, ki mora organizirati m 
usposobiti službo za kulturno sodelovanje s tujino. Pri omenjenih sekretariatih 
take službe sicer že obstajajo, treba pa jih je usposobiti, da bodo lahko oprav- 
ljale širše in kvalitetnejše naloge, kot to zahtevata sedanji ustavni položaj 
in odgovornost republike, kar še posebej velja za službo, ki naj opravlja naloge 
v zvezi z ekonomskimi odnosi s tujino. 

Zelo bi bilo koristno, če bi takim potrebam posvetile še več pozornosti 
tudi gospodarska zbornica ter druge ustanove in organizacije, ki so v znatni 
meri usmerjene na sodelovanje s tujino in ki tudi glede tega opravljajo za 
družbo zelo pomembne naloge. Tako odgovorno in razvejano dejavnost pa 
bomo morali bolj kot doslej opirati na delo specializiranih inštitutov in bolje 
izkoriščati strokovne potenciale, ki obstajajo v naši družbi. Potrebno je, da 
programi dela teh inštitutov vključujejo tudi koordinirane potrebe družbenih 
institucij, ki se ukvarjajo z zunanjepolitično problematiko. 

Današnja razprava o zunanjepolitični problematiki je posvečena predvsem 
odnosom s sosedi in položaju slovenske narodnostne skupnosti v zamejstvu. 
Temu vprašanju, ki je izrednega pomena za našo družbo in za slovenski narod, 
smio hoteli najprej posvetiti pozornost. V načrtu pa imamo, da bi za razpravo 
v skupščini še letos pripravili še dva velika kompleksa vprašanj, to je proble- 
matiko ekonomskih odnosov naše republike s tujino in problematiko zaposlo- 
vanja delavcev iz naše republike v tujini. Mimo tega pa bomo seveda sodelo- 
vali v skupščinski komisiji za zunanjepolitična vprašanja pri vseh vprašanjih, 
ki jih bo komisija tekoče obravnavala in prinašala pred skupščino. 

Jugoslavija je zainteresirana za mir, razvija veliko mednarodno aktivnost 
v korist miru ter vlaga velike napore, da se odprta vprašanja rešujejo po 
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miroljubni poti. Je ena najuglednejših in najaktivnejših predstavnic politike 
neuvrščenosti, katere bistvo so napori, da se prevladajo odnosi in nevarnosti, 
ki izhajajo iz razdelitve sveta na vojaško-politične bloke, da se mednarodni 
odnosi oblikujejo na podlagi spoštovanja neodvisnosti, suverenosti in samostoj- 
nosti vsake države, ne glede na razlike v družbenem in političnem sistemu na 
podlagi enakopravnosti in spoštovanja interesov brez nasilja in vmešavanja 
v notranje zadeve. S takšnih pozicij deluje Jugoslavija v Združenih narodih 
in v številnih mednarodnih organizacijah in akcijah. V takšni aktivnosti naše 
države vidimo tudi najboljšo naložbo za našo lastno varnost in za našo lastno 
možnost, da svobodno in samostojno gradimo socialistično samoupravno 
družbo. 

V zadnjem času smo na svetovnem prizorišču priča dinamičnim dogodkom 
in spremembam, ki vnašajo v mednarodne odnose vrsto novih elementov, 
katerih učinkov v tem trenutku še ne moremo izmeriti. Vsekakor gre za spre- 
membe, ki odpirajo in postopno povečujejo možnosti za splošno mednarodno 
politično in gospodarsko aktivnost. Postavlja pa se vprašanje, ali bodo te 
možnosti izkoriščene za povečano vlogo velesil, za delitev sfer, za nove poskuse 
vmešavanja v notranje zadeve posameznih držav, ali pa bodo izkoriščene za 
presnavljanje mednarodnih odnosov na demokratičnih temeljih, za pospešeno 
reševanje perečih vprašanj, za likvidacijo žarišč oboroženih konfliktov, za 
povečano enakopravno sodelovanje med državami. 

Vse te spremembe in dogodki postavljajo pred nove naloge tudi našo in 
vse druge neuvrščene države. To je trenutek, ki logično zahteva, da neuvrščene 
države skupaj presodijo nastali položaj in uskladijo svojo aktivnost. Res je, da 
so nekatere neuvrščene države v tem času zavzete z vprašanji, ki izvirajo 
iz njihovega notranjega ali zunanjepolitičnega položaja. Vendar nas to ne 
sme zmotiti, da ne bi računali na njihovo sodelovanje pri skupnih naporih. 
Vloga in pomen dejavnosti neuvrščenih držav se ne naslanjata na njihovo 
vojaško in gospodarsko moč. Večkrat so izpostavljene pritiskom in igram raz- 
nih sil in vmešavanju od zunaj. Njihova vloga in pomen je v tem, da same 
po sebi zveste življenjskim interesom svojih narodov predstavljajo negacijo 
sedanjih odnosov v svetu. Te države potrebujejo samostojnost in neodvisnost, 
enakopravnost in demokratičnost v odnosih z drugimi državami, potrebujejo 
razumevanje in pomoč pri njihovem razvoju. Zato je v skladu z njihovimi 
vitalnimi interesi, da so na strani miru in proti vojni, na strani enakopravnosti 
in demokracije ter proti imperializmu, kolonializmu in neokolonializmu, 
skratka v njihovem bistvu je, da se bojujejo za nove odnose v svetu in med 
narodi, za spremembo in preseženje sedanjega sveta, razdeljenega na bloke, za 
spremembo sveta, v katerem vladajo monopoli in finančni oligarhi in kjer 
se veča prepad med razvitimi in nerazvitimi, za pravico in možnosti samostoj- 
nega urejanja notranjih družbenih odnosov. 

Tudi položaj in vloga Jugoslavije med neuvrščenimi deželami sta izraz 
njenega bistva in njenih vitalnih interesov po neodvisnosti in samostojnosti, 
sta izraz potrebe njenega boja za nov svet brez nasilja in vojn, za demokra- 
tične in enakopravne odnose med vsemi državami in narodi. Zato je položaj 
Jugoslavije med neuvrščenimi državami trajna in edino možna podlaga njene 
družbene in mednarodne individualnosti, največje možno jamstvo za njeno 
neodvisnost in varnost. S svojim primerom odločnega boja za neodvisnost in 
samostojnost, s svojim primerom sposobnosti utirati lastna pota v razvoju 
humane in demokratične socialistične družbe, s svojo veliko aktivnostjo v korist 
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miru, za enakopravne in demokratične odnose med narodi, proti političnemu 
in ekonomskemu zatiranju, za pomoč deželam v razvoju, s svojo sposobnostjo, 
da dajejo odločilen prispevek k oblikovanju stališč, politike in akcije neuvr- 
ščenih dežel, si je Jugoslavija pridobila ugled in spoštovanje v svetu in hkrati 
s tem utrdila svojo neodvisnost in varnost. 

Po tej že preizkušeni poti, ki nam je dala vselej, pa tudi v zadnjem času, 
najboljše rezultate, moramo hoditi tudi v prihodnje. Zavedati se moramo, da 
so se prav zaradi naše odločne pripravljenosti braniti našo neodvisnost in naše 
dosledne privrženosti politiki neuvrščenosti ponudile v zadnjem času boljše 
možnosti za urejanje naših odnosov in sodelovanje tudi z velikimi državami 
na podlagi doslednega spoštovanja naše neodvisnosti, samostojnosti in neuvr- 
ščenosti. Naj omenim obiske Nixona in Brežnjeva v Jugoslaviji in obisk 
Tepavca na Kitajskem. 

Med najpomembnejše nove elemente mednarodnih odnosov štejemo prodor 
Ljudske republike Kitajske na svetovno prizorišče, kar je omogočilo Kitajski, 
da je zasedla svoje mesto v Združenih narodih in Varnostnem svetu in kar ji 
odpira nadaljnje možnosti za njeno navzočnost v mednarodnih organizacijah 
in v mednarodnem življenju. Tak razvoj dogodkov je vplival tudi na naglo 
spremembo v politiki Združenih držav Amerike do Kitajske. Prišlo je do 
odmrznitve odnosov in do navezave stikov med ZDA in Kitajsko. Omejen je 
bipolarizem velesil in vsi ti dogodki postopoma vplivajo na spreminjanje 
odnosov in razpored sil tako v Aziji kot v svetovnem merilu. V nov položaj 
so postavljene vse države sveta. S temi spremembami se intenzivno ukvarjajo 
tudi velesile, ki se bolj ali manj pogovarjajo že o celi vrsti vprašanj. O neka- 
terih na javno organiziran način, npr. o SALT, Berlinu itd. in o drugih 
po nejavnih diplomatskih kanalih, o čemer pronicajo v javnost le skope vesti. 

V Moskvi se pripravlja generalen razgovor med Sovjetsko zvezo in Zdru- 
ženimi državami Amerike o vseh vprašanjih, ki zanimajo obe supersili, ki, 
kakor kaže, skušata potisniti ob stran možnosti neposredne konfrontacije 
in poiskati kompromise, ki bi jima omogočali modus vivendi. Če bodo kom- 
promisi prispevali k rešitvi najbolj perečih vprašanj, kot so razorožitev, ome- 
jevanje oboroževanja, zlasti atomskega, umik iz tujih okupiranih ozemelj, likvi- 
dacija obstoječih vojnih žarišč itd. bodo pomenili pozitiven prispevek k miru 
in k razvoju mednarodnih odnosov, za kar so velesile najbolj odgovorne. 
Odločno pa odklanjamo metode sporazumevanja med velesilami na račun 
tretjih, predvsem malih držav, odklanjamo delitev interesnih sfer, kaj naj 
omogoči vmešavanje v notranje zadeve posameznih držav in reševanje med- 
narodnih vprašanj brez udeležbe zainteresiranih držav. Takih metod nikoli 
nismo mogli sprejeti in toliko manj so takšne metode sprejemljive danes ali 
jutri, ker so v popolnem nasprotju z emancipacijo in koristmi narodov ter 
z njihovimi pravicami do enakopravnosti, neodvisnosti in samostojnosti. 

Ne glede na spremembe na svetovnem prizorišču in ne glede na dogodke 
na Daljnem vzhodu pa se z nezmanjšano intenziteto in surovostjo nadaljuje 
intervencijska vojna proti indokitajskim narodom, pogajanja v Parizu pa so 
obtičala. Takšna situacija postaja čedalje bolj nerazumna in nerazumljiva in 
nič čudnega ni, če se ob njej razpleta vedno večja moralna in politična stiska 
v intervencijsko vojno zapletenih narodov. V svetovni javnosti je več kot 
dozorelo spoznanje, da so propadli vsi poskusi, da bi se indokitajskim narodom 
z vojaško silo vsilili pogoji njihovega družbenega, političnega in moralnega 
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življenja. Zato brezumno nadaljevanje umazane zločinske vojne budi v ljudeh 
širom po svetu odpor in ogorčenje. 

Delovni ljudje naše republike in vse Jugoslavije odločno obsojajo nadalje- 
vanje vojne in zločinsko bombardiranje Severnega Vietnama ali blokado 
severnovietnamskih pristanišč ali druge podobne agresivne akte proti viet- 
namskemu ljudstvu ter podpirajo pravičen revolucionaren boj indokitajskih 
narodov za svobodo, neodvisnost in samostojnost. Vojna mora prenehati in 
tuje sile se morajo brezpogojno umakniti iz Indokine, indokitajski narodi 
imajo pravico, tako kot vsi narodi sveta, da sami odločajo o notranji ureditvi 
svoje družbe in države ter o svojih medsebojnih odnosih. 

Procesi popuščanja so doslej najbolj napredovali v Evropi. Tu je soraz- 
merno največ storjenega pri odstranjevanju posledic druge svetovne in hladne 
vojne, tu so najmočnejše sile, ki bi hotele zagotoviti varnost Evrope na novih 
temeljih, priznavajoč vsaki državi samostojnost, neodvisnost in ozemeljsko 
nedotakljivost znotraj obstoječih meja. Ključno mesto pri tem še vedno 
zavzema urejanje nemškega vprašanja, katero je druga svetovna vojna pustila 
najbolj odprto. Sklenitev sporazuma o nenapadanju med Sovjetsko zvezo in 
Zahodno Nemčijo, sklenitev sporazuma med Zahodno Nemčijo in Poljsko o pri- 
znavanju definitivnosti meje na Odri in Nisi, pogajanja o ureditvi nekaterih 
vprašanj v zveza, z Berlinom in pogajanja med obema Nemčijama pomenijo 
resen prispevek k zmanjšanju napetosti in zlasti k normalizaciji razmer v 
Evropi. 

Ze nekaj časa potekajo priprave za evropsko konferenco o varnosti. 
Z evropsko varnostjo so povezana številna nelahka vprašanja. Zato lahko pri- 
čakujemo, da bo konferenca o teh vprašanjih težaven in dolgotrajen proces. 
Ustrezna platforma in pozitivna naravnost tega procesa sta zelo pomembna za 
njegov uspešen potek. Tega pa ni mogoče pričakovati, če bo pristop k posa- 
meznim vprašanjem temeljil na . blokovskih pozicijah, saj na polarizaciji 
Evrope ni mogoče graditi njene stabilnosti in varnosti. Utrjevanje evropske 
varnosti in rešitev posameznih s tem povezanih vprašanj sta mogoča samo, 
če se vprašanja rešujejo na podlagi enakopravnosti in spoštovanja interesov 
vseh evropskih držav, medtem ko bi reševanje teh vprašanj na blokovski pod- 
lagi pomenilo v najboljšem primeru samo začasen sporazum med blokoma, 
vsa protislovja in potencialne nevarnosti pa bi ostale. 

Jugoslavija je za mir v Evropi in za konferenco o evropski varnosti zelo 
zainteresirana in kot eminentna predstavnica politike neuvrščenih naravnost 
poklicana, da se v pripravah za konferenco maksimalno angažira in da z dru- 
gimi zainteresiranimi državami pripravi za konferenco platformo v duhu poli- 
tike, ki jo je z neuvrščenimi državami oblikovala na konferencah v Beogradu, 
Kairu in Lusaki. 

V sklopu priprav za konferenco je za Jugoslavijo tudi bistveno vprašanje, 
ali se bo evropska konferenca varnosti ukvarjala z vsem evropskim prosto- 
rom ali pa se bo osredotočila samo na problematiko Srednje Evrope in pustila 
ob strani Balkan in nekatere druge dele Evrope. Menimo, da bi bilo nera- 
zumno in nesprejemljivo stališče, da bi se konferenca ukvarjala samo s Sred- 
njo Evropo. Balkan je bil za evropsko varnost vedno izredno pomembno 
območje. V današnjih pogojih, ko sta Evropa in svet z vsakim dnem bolj 
povezana, je toliko bolj nemogoče izolirano reševati samo vprašanja o Srednji 
Evropi, kot je jasno, da vse, kar se dogaja v kateremkoli delu Evrope, na Bal- 
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kanu in tudi na Bližnjem vzhodu, neposredno vpliva na razmere v vsej 
Evropi in predvsem na njeno varnost. 

Stvar se torej lahko postavi samo v obrnjenem smislu. Kdor želi v Evropi 
ustvariti pogoje za nadaljnje popuščanje in urejanje odprtih vprašanj, mora 
pri tem misliti tudi na položaje na Balkanu, o Sredozemlju in na Bližnjem 
vzhodu. 

Kljub pozitivnim premikom in popuščanju v raznih delih sveta pa v Sre- 
dozemlju še naprej traja napetost in obstaja realna nevarnost za obnovitev 
oboroženega spopada. Poglavitni vir napetosti je agresija Izraela na arabske 
dežele in že nekaj let trajajoča izraelska vojaška okupacija arabskih ozemelj. 
Kljub pozivom Združenih narodov, da mora Izrael brezpogojno zapustiti oku- 
pirana ozemlja in na miren način urediti odnose z arabskimi državami, pa 
Izrael vztraja na okupiranih ozemljih in se ne zmeni za odločne zahteve Zdru- 
ženih narodov zaradi močne podpore, ki jo dobi od nekaterih imperialističnih 
držav. Takšno stanje pa izčrpava gospodarske in človeške potenciale prizadetih 
držav in je zelo nevarno zlasti zaradi velike angažiranosti velesil. 

Jugoslavija je od vsega začetka dajala največjo podporo resoluciji Zdru- 
ženih narodov, da se Izrael brezpogojno umakne z okupiranih ozemelj, in 
je moralno-politično pomagala arabskim narodom v njihovih prizadevanjih 
za pravično rešitev spora. Prizadevali smo si, da se to doseže po miroljubni 
poti, žal pa po tej poti doslej ni bilo mogoče rešiti nobenega vprašanja zaradi 
odpora Izraela. 

Takšna situacija pa privlači v ta prostor velesile, kar povečuje napetost 
in zaostrovanje določenih vprašanj in odnosov. Zaostrovanje med velesilami 
se lepega dne lahko tudi konča. Njegove posledice pa bodo še dolgo bremenile 
tu bivajoče narode, ki si ne morejo izbirati sosedov, kot si velesila lahko 
izbira oporišča. Zato nobena opravičila ne morejo odstraniti negativnih posle- 
dic, ki nastajajo s tem, da ameriško ladjevje uporablja pirejsko pristanišče 
v sosednji Grčiji za svoje oporišče. Negativne posledice bomo žal morali nositi 
vsi, predvsem pa sosednje grško ljudstvo. 

S posebno pozornostjo spremljajo grožnje in pritiske, ki so naperjeni zoper 
neodvisen in izvenblokovski položaj Cipra, pa tudi zoper njegovega predsed- 
nika Makaria, spoštovanega državnika in nespornega voditelja ciprskega 
ljudstva. Vsestransko usklajen napad na to državo in njenega predsednika 
nam v tem času najbolj zgovorno priča, kakšne nevarnosti prinaša položaj 
v vzhodnem Sredozemlju. Nobenega dvoma ni, da se ciprsko ljudstvo s svo- 
jim predsednikom Makariom bojuje za svobodo svojega otoka proti vmeša- 
vanju in spreminjanju samostojnega in neodvisnega položaja te države tako 
proti velesilam kakor tudi proti Grčiji in Turčiji, ne glede na to, da se pre- 
bivalci tega otoka štejejo za pripadnike grškega oziroma turškega matičnega 
naroda. Zahteva po združitvi z Grčijo je v tem trenutku le izgovor, v imenu 
katerega se želi likvidirati neodvisen in izvenblokovski položaj tega otoka ter 
ga ponovno spremeniti v vojaško oporišče velesil. Zato pritiski na to državo 
v nas, Jugoslovanih, ker tudi sami živimo v tem prostoru, izzivajo zaskrblje- 
nost in ogorčenost. 

Zelo pomembne so spremembe, do katerih prihaja v mednarodnih eko- 
nomskih odnosih, saj so ves svet pretresle posledice tako imenovane monetarne 
krize, izzvane z nesorazmerji, ki so nastale z oslabitvijo dolarja in okrepitvijo 
valut nekaterih evropskih držav in Japonske. Prav ta kriza je pokazala, do 
kakšnih velikih sprememb je prišlo v zadnjih letih v tempu razvoja in gospo- 
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darske moči med posameznimi državami ali njihovimi grupacijami. Narasla je 
moč Japonske in zahodnoevropskih držav, povezanih v evropski skupni trg, ki 
se s pristopom Velike Britanije in z razširitvijo članstva na deset evropskih 
držav še nadalje krepi in bo v naslednjem obdobju na marsikaterem področju 
postal vodilni dejavnik v svetu. 

Vzhodnoevropske socialistične države, povezane v SEV, prav tako pove- 
čujejo svoje napore, da uskladijo gospodarski razvoj, dosežejo večjo stopnjo 
integriranosti in organizirane delitve dela. Vse te spremembe postavljajo tudi 
nas pred nove naloge. Očitno bodo razvojni programi številnih dežel vse bolj 
dolgoročno usklajeni. Prav tako bo dolgoročno usklajena delitev dela in med- 
narodna menjava blaga. Naša udeležba v svetovni delitvi dela pa že danes 
ni zadovoljiva niti po obsegu niti po pogojih, pod katerimi se odvija, niti 
po dinamiki ali organiziranosti. Zato bomo morali še bolj intenzivno kot doslej 
v skladu z našim položajem neuvrščene države razvijati svoje gospodarske 
odnose s posameznimi državami in njihovimi grupacijami in prilagajati oblike 
in metode tega sodelovanja novim pogojem ter vse večjim možnostim, ki jih 
odpira naš napredek. Predvsem se moramo tudi pri oblikovanju gospodar- 
skega sistema in gospodarske politike odločno in hitro vrniti na kurz in cilje, 
ki smo jih zasledovali že z gospodarsko reformo. Večjo pozornost kot doslej 
bomo morali iz teh razlogov posvetiti tudi gospodarskemu sodelovanju z neuvr- 
ščenimi državami in z državami v razvoju, kar nam omogoča tudi izvoz znanja 
in opreme, proizvodno kooperacijo, skupna vlaganja in uvoz surovin ter krepi 
tudi naše pozicije v odnosih z drugimi ekonomskimi grupacijami in industrij- 
skimi državami. Med drugim odpira tudi možnosti skupnega nastopanja s temi 
deželami in skupnih vlaganj v proizvodno in finančno kooperacijo z deželami 
v razvoju. 

Nedavno se je sestala tretja svetovna konferenca Združenih narodov za 
trgovino in razvoj. Glede na spremembe na svetovnem gospodarskem prizo- 
rišču, katere smo omenili, in glede na to, da po drugi strani še dalje pada delež 
dežel v razvoju v svetovni trgovini, da se še povečuje razlika v dohodkih med 
razvitimi in nerazvitimi deželami, da dežele v razvoju sploh niso pritegnjene 
k transformiranju svetovnega monetarnega in trgovinskega sistema, ki poteka 
prav zdaj, je konferenca izredno pomembna za vse dežele sveta, zlasti za 
dežele v razvoju ter vsekakor tudi za našo deželo. 

Na konferenci so vidno mesto zavzemala zlasti monetarna vprašanja, pri 
čemer so dežele v razvoju in med njimi tudi Jugoslavija zahtevale enakopravno 
sodelovanje pri urejanju monetarnega sistema. Dežele v razvoju so posvetile 
vso pozornost pogojem, ki so postavljeni za tako imenovano drugo dekado 
razvoja. Zaostrile so vprašanje učinkovitega mednarodnega financiranja ne- 
razvitih, vprašanje revizije kriterijev pomoči in postavile še veliko drugih 
vprašanj. 

Na tretji konferenci so razvile največjo aktivnost dežele v razvoju, ki so 
v številnih skupnih dokumentih zavzele stališča do vseh aktualnih vprašanj, 
s katerimi se je konferenca ukvarjala. 

Prav zaradi takšnega organiziranega in aktivnega nastopa dežel v razvoju 
lahko pričakujemo, da bo konferenca vplivala na pozitiven premik pri reše- 
vanju nekaterih vprašanj, za katera so te dežele in med njimi tudi Jugoslavija 
posebej zainteresirane. 

Jugoslavija pripisuje velik pomen odnosom s sosednjimi državami. Pri 
tem je politika Jugoslavije do vseh sosedov zasnovana na spoštovanju njihove 
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neodvisnosti, suverenosti in teritorialne integritete, enakopravnosti in nevme- 
šavanja v njihove notranje zadeve. Čeprav te države pripadajo različni družbeni 
in politični ureditvi, nekatere med njimi tudi različnim vojaškim in političnim 
zvezam, si Jugoslavija prizadeva, da bi bili odnosi z njimi dobrososedski in 
prijateljski. Praktična uporaba izhodišč politke aktivne koeksistence je prav 
v odnosih s sosednjimi državami že doslej dala pozitivne rezultate. Urejeni in 
dobri odnosi s sosedi pa nimajo samo svoje načelne plati, ampak imajo za nas 
tudi velik praktičen pomen tako pri razvijanju sodelovanja kakor tudi pri 
utrjevanju naše varnosti. Pri tem seveda gledamo zelo realistično na položaj 
in vemo, da posamezne države ne morejo obiti svojih obveznosti do vojaško- 
političnih zvez, katerim pripadajo. Vendar smo tudi s takimi državami, ki pri- 
padajo vojaško-političnim zvezam, do visoke stopnje razvili vzajemno spošto- 
vanje in razumevanje ter plodno sodelovanje na gospodarskem, kulturnem in 
tudi na političnem področju. 

Jugoslavija razvija zelo aktivno in dinamično zunanjo politiko, saj je med 
vodilnimi in najaktivnejšimi neuvrščenimi državami in se razen tega vklju- 
čuje v številne mednarodne akcije, ki prispevajo k odstranjevanju konfliktnih 
žarišč, k reševanju odprtih vprašanj in k razvijanju mednarodnega sodelovanja. 
Razumljivo je, da smo zato toliko prej dolžni vlagati napore, da vzdržujemo 
dobre in prijateljske odnose s sosednjimi državami in z njimi na miren način 
uredimo morebitna odprta vprašanja. 

Naša republika ustvarjalno podpira takšno orientacijo in napore glede 
odnosov z vsemi sosedi naše države ne glede na to, ali z njimi neposredno 
meji. Z Italijo, Avstrijo in Madžarsko, na katere naša republika neposredno 
meji in razvija z njimi številne stike, pa tudi sama v največji meri prispeva 
k uresničevanju dobrososedskih in prijateljskih odnosov. 

Med Jugoslavijo in Italijo obstajajo odnosi dobrega sosedstva, plodnega 
vsestranskega razvitega sodelovanja, ki se razvija prek odprte meje, kar je 
v korist obema sosedoma in je obenem pomemben faktor miru in stabilnih 
odnosov v Evropi. Ni bilo lahko spraviti odnose na takšno podlago in jih vse- 
stransko in uspešno razviti. Pozitivna prelomnica se navezuje na rešitev trža- 
škega vprašanja z londonskim memorandumom pred skoraj 20 leti. Z rešitvijo 
tega vprašanja smo odstranili iz medsebojnih odnosov jabolko spora, ki bi 
sicer verjetno obremenjevalo in hromelo medsebojno sodelovanje. Prepričani 
smo, da se imamo prav tej rešitvi zahvaliti, da so se razmere poslej pozitivno 
razvijale. Odnosi med Jugoslavijo in Italijo so se posebej ugodno razvijali v 
obdobju zadnjih let, ko je takšen pozitiven razvoj našel polno potrditev in 
nadaljnjo spodbudo tudi z obiski na najvišji ravni, predsednika republike Ita- 
lije gospoda Saragata Jugoslaviji in predsednika SFRJ tovariša Tita Italiji. 
Državi sta ob teh prilikah ponovno ugotovili, da pripisujeta velik pomen ure- 
jenim dobrososedskim in prijateljskim odnosom in potrdili sta svojo trdno 
odločenost, da bosta takšne odnose razvijah in spodbujali tudi v prihodnje. 

Prav glede na tako visoko stopnjo medsebojnega razumevanja in sodelo- 
vanja pa bi bilo logično in koristno rešiti v enakem duhu še preostala vpra- 
šanja, ki še niso povsem urejena. Pravzaprav je treba povedati, da se reše- 
vanje teh vprašanj že predolgo odlaša, kar omogoča, da z njimi špekulirajo 
razne politične sile, ki niso naklonjene urejenim in dobrim jugoslovansko- 
italijanskim odnosom ali celo gojijo- teritorialne aspiracije po jugoslovanskem 
ozemlju. V teh silah ni težko prepoznati ostankov fašističnih in zavojevalnih 
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sil, ki od nekdaj stegujejo grabežljive prste po posameznih delih jugoslovan- 
skega ozemlja in ogrožajo demokratične pridobitve v sami Italiji. 

Prav tako se nekateri še vedno ukvarjajo z nekakšnimi posebnimi pra- 
vicami Italije do ozemlja bivše cone B, nad katerim naj bi še veljala suvere- 
nost Italije, češ da je bilo to ozemlje z londonskim memorandumom dano 
Jugoslaviji le v začasno upravo. To so seveda špekulacije, ki so v popolnem 
nasprotju s pravnim in dejanskim položajem, ki je nastal s sklenitvijo mirovne 
pogodbe in pozneje s sklenitvijo londonskega memoranduma o soglasju. Z mi- 
rovno pogodbo je bilo ustanovljeno Svobodno tržaško ozemlje, nad katerim je 
v pravnem in dejanskem pogledu prenehala suverenost italijanske države. 
Z londonskim memorandumom pa je bilo Svobodno tržaško ozemlje na novo 
teritorialno razdeljeno in izročeno v civilno upravo Italiji oziroma Jugoslaviji. 
Taka rešitev je pomenila veliko žrtev za Jugoslavijo, ki je prav v interesu 
miru in normalizacije odnosov med obema državama privolila v sporazum, po 
katerem sta prišla Trst in večina cone A pod italijansko upravo. 

Londonski memorandum predstavlja politični sporazum med enakoprav- 
nimi partnerji, s katerim se je na novih osnovah rešilo vprašanje Svobodnega 
tržaškega ozemlja in med obema državama potegnila nova državna meja. 
Tisti, ki ne priznajo tega sporazuma in ki gojijo odkrite ali prikrite aspiracije 
po tem ozemlju, po coni B, se morajo zavedati vsestranske odgovornosti in 
posledic takega početja. Kajti vedeti morajo, da kdor ruši ta sporazum, ga 
ruši v celoti. Ta se pravi, predvsem tudi tisti del, s katerim je bila civilna 
uprava nad Trstom in njegovo okolico izročena Italiji. Kdor torej odpira vpra- 
šanja tako imenovane cone B, odpira s tem tudi vprašanje cone A in Trsta. 
Prepričani smo, da sta spoštovanje mej in teritorialne integritete edino mogoč 
temelj dobrih odnosov med obema državama in hkrati njun prispevek k evrop- 
ski varnosti. Ce kdaj, potem mora biti danes, ko se pripravlja evropska konfe- 
renca o varnosti, jasno, da pomenijo teritorialne aspiracije na cono B popoln 
anahronizem. Prid nami je naša skupna naloga, da stvar, ki smo jo rešili v 
njenem bistvu z londonskim memorandumom, čimprej dokončno z bilateralnim 
sporazumom med obema državama, v katerem bomo na temelju spoštovanja 
obstoječe meje in mednarodnih sporazumov, ki nas obvezujejo, uredili vsa še 
odprta vprašanja. 

Položaj slovenske narodnostne skupnosti v Italiji se je delno izboljšal 
zlasti na Tržaškem, kjer so njene pravice in zaščita urejene s specialnim sta- 
tutom, medtem ko je z italijansko zakonodajo še vedno nezadovoljivo urejen 
položaj manjšine, in še to le na Tržaškem in Goriškem. Obstoječi predpisi pa 
se sploh ne uporabljajo v prid Slovencev, ki živijo v videmski provinci. Pojav, 
da se uporablja popolnoma različen zakonodajni in dejanski režim za pripad- 
nike iste narodnostne skupnosti v treh sosednjih provincah iste države, je nekaj 
povsem edinstvenega in sam po sebi zgovorno ponazarja neurejen in nevzdržen 
položaj, v katerem je še vedno slovenska narodnostna skupnost v Italiji. 

Neučinkovito se odpravlja stanje, ki je bilo ustvarjeno s fašistično zakono- 
dajo, in prepočasi se popravljajo krivice in škoda, ki jo je slovensko prebival- 
stvo utrpelo za časa fašizma. 

Prav tako še niso ustvarjeni zadovoljivi pogoji za gospodarsko in kulturno 
življenje manjšine, za izobraževanje in zaposlitev njenih pripadnikov, za 
enakopravno uporabo slovenskega jezika v javnem življenju. Res je, da se to 
stanje popravlja, toda prepočasi in parcialno. Veliko vprašanj pa čaka leta in 
leta na rešitev ali pa se sploh ne rešujejo. V Trstu deluje sicer slovensko na- 
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rodno gledališče, izhaja Primorski dnevnik in nekaj revij v slovenščini, toda 
za vzdrževanje teh in drugih ustanov v Trstu in Gorici in drugih krajih, ki so 
neobhodne za življenje manjšine, italijanska država prispeva zelo malo ali 
ničesar. Se sedaj ni popolnoma urejen položaj slovenskih učiteljev, ki že od 
konca vojne poučujejo na slovenskih šolah na Tržaškem. Za vsako pridobitev, 
za vsako izboljšanje položaja si slovenska narodnostna skupnost leta in leta 
vztrajno prizadeva. 

Glede na takšen položaj je razumljivo, da so prizadevanja Slovencev v 
Italiji osredotočena na zahtevo, da se sprejme zakon, ki naj bi bil podlaga za 
ureditev celotnega položaja manjšine. Do podrobnosti izdelan osnutek takšne 
ureditve je pripravila Slovenska kulturno-gospodarska zveza, pa tudi druge 
organizacije manjšine so se angažirale pri tem vprašanju. Razen tega so organi- 
zacije manjšine izročile italijanski vladi skupno spomenico, v kateri so na- 
značile najbolj pereča odprta vprašanja. Pri predsedniku italijanske vlade je 
bila sprejeta posebna delegacija, sestavljena iz predstavnikov vseh političnih 
struj in drugih organizacij manjšine iz vseh teh provinc, ki je te zahteve tol- 
mačila. Za položaj manjšine so se v zadnjem času začele v večji meri zanimati 
tudi nekatere demokratične italijanske stranke kakor tudi nekatere druge 
organizacije zlasti s področja Furlanije-Julijske krajine. Nekatere izmed teh 
strank so parlamentu predložile osnutek zakona, s katerim naj se uredi po- 
ložaj slovenske narodnostne skupnosti v Italiji. Ker pa je bil stari parlament 
medtem razpuščen in je pravkar izvoljen novi, bodo stranke sedaj verjetno ob- 
novile predloge. 

Takšno povečano zanimanje demokratičnih političnih strank in nekaterih 
drugih organizacij v Italiji za položaj in nerešena vprašanja slovenske manj- 
šine ocenjujemo pozitivno in v tem vidimo rezultat prizadevanja demokratičnih 
sil Italije. V zvezi s tem so zelo poučne zadnje parlamentarne volitve v Italiji, 
ki so pokazale, da igra odnos do položaja slovenske narodnostne skupnosti 
čedalje večjo politično vlogo. Ta pozitivna sprememba, ki jo je opaziti na 
strani večinskega naroda, nas navdaja z upanjem, da bo vendarle v doglednem 
času normativno urejen položaj celotne narodnostne skupnosti v Italiji in da 
se bo tudi v praksi odnos do Slovencev vztrajno spreminjal na boljše. Ni 
namreč mogoče razumeti dejstva, da je Italija kompleksno rešila položaj fran- 
coske in avstrijske manjšine, le položaj slovenske manjšine se ureja po drobcih 
in počasi, kljub temu, da je že močno prisotno spoznanje v Italiji, predvsem 
pa v Furlani j i-J uli j ski krajini, da je vendar potrebno v celoti rešiti tudi to 
vprašanje. 

K temu cilju so osredotočene vse sile slovenske narodnostne skupnosti v 
Italiji, ki jo preveva visoka narodnostna zavest in ki kaže veliko politično 
zrelost in sposobnost, da sama oblikuje program in zahteve glede svojega 
položaja ali rešitve posameznih vprašanj in da na tem dosega akcijsko enotnost. 
V tem, kakor tudi v sposobnosti, da si za svojo akcijo zna pridobiti zaveznike 
v italijanski demokratični strukturi, vidimo največje poroštvo za uspehe v 
njenem boju. 

Slovenska narodnostna skupnost v Italiji v svojem boju lahko računa na 
največjo pomoč matičnega slovenskega naroda kakor tudi na solidarno pomoč 
vseh delovnih ljudi vseh narodov in narodnosti, ki združeni žive v socialistični 
Jugoslaviji. Jugoslavija sprejema in spoštuje mednarodne sporazume, s kate- 
rimi so bila rešena vprašanja sedanjih mej in zahteva isto tudi od drugih. 
S svojimi sosedi želi graditi vzajemno zaupanje na temeljih doslednega spo- 
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štovanja neodvisnosti, suverenosti, teritorialne nedotakljivosti in nevmešavanja. 
Skrb za usodo in položaj slovenske narodnostne skupnosti v zamejstvu pa izraža 
razumljivo prizadetost matičnega naroda, mimo tega pa se opira tudi na do- 
ločbe mednarodnih sporazumov. Narodnostna manjšina v sosednji državi mora 
biti zavarovana pred asimilacijo, mora imeti možnosti, da živi jezikovno in 
kulturno enotno življenje z matičnim narodom. Kulturne, znanstvene, izobra- 
ževalne, gospodarske in druge ustanove matičnega naroda imajo določene ob- 
veznosti tudi do tistega dela naroda, ki je v zamejstvu, ob spoštovanju dejstva, 
da je to del sosednje države. Noben matični narod in njegova država ne moreta 
biti ravnodušna do položaja in obravnavanja njegove manjšine v sosednji državi. 
Odnos do tega vprašanja tudi ni brez vpliva na stanje in gibanje medsebojnih 
odnosov. Zato menimo, da je zelo pozitivno dejstvo, da sosednji državi raz- 
pravljata tudi o tem vprašanju, kadar je to potrebno, in tako odpravljata ne- 
sporazume ter spodbujata pozitiven razvoj, kot je to bilo storjeno z obiskom 
predsednika Tita v Italiji in s srečanjem Tepavac-Moro v Benetkah. Vsekakor 
mora biti vprašanju položaja obeh narodnostnih skupnosti — slovenske v Italiji 
in italijanske v Jugoslaviji — posvečena resna skrb v sklopu urejanja odprtih 
vprašanj med obema državama. Pozitivne izkušnje in nekateri pozitivni rezul- 
tati, ki smo jih dosegli z uresničevanjem specialnega statuta, so nam lahko 
kažipot pri sporazumevanju in delovanju tudi v prihodnje. 

Kljub temu, da je sodelovanje med Jugoslavijo in Italijo vsestransko raz- 
vito in se prek odprtih meja nemoteno srečujejo prebivalci obeh dežel ter tečejo 
tokovi blaga, idej in raznih dosežkov, se da narediti še marsikaj, da se sodelo- 
vanje še poveča, predvsem pa da se postavi na trdnejšo podlago, da se bolje 
uredijo posamezna vprašanja ter bolje proučijo in uskladijo razvojni programi 
obeh dežel. Deželi namreč posvečata vedno večjo pozornost proučevanju do- 
ločenih vprašanj in izdelavi razvojnih programov za dolgoročnejše obdobje, 
bodisi da gre za urejanje življenjskega okolja, urbanih središč, prostora in ko- 
munikacij, bodisi da gre za raziskovalne kapacitete, modernizacijo izobraže- 
vanja, formiranja visoko specializiranih kadrov in podobno. 

Iz take orientacije obeh držav izhaja vrsta novih vprašanj, pri katerih 
bi bilo za obe strani koristno razvijati sistem medsebojnega kontaktiranja in 
formiranja ter usklajevanja. Prav tako bi se lahko pri številnih vprašanjih 
razvile nove oblike medsebojnega sodelovanja. 

Prepričani smo tudi, da članstvo v evropskem skupnem trgu Italije ne 
ovira, da ne bi mogli na vzajemno koristni podlagi urediti vprašanj, ki priza- 
devajo gospodarske interese obeh dežel. Žal imamo tudi nekaj primerov dru- 
gačnega ravnanja Italije, ki so prav slovenskemu gospodarstvu prinesli velikan- 
sko škodo, kot na primer določila o obveznem tranzitu agrumov skozi italijan- 
ska pristanišča, italijanske zahteve v evropski gospodarski skupnosti, da omeji 
izvoz nekaterih jugoslovanskih izdelkov in podobno. Takim primerom se je 
potrebno izogniti, ker so izraz kratkovidne zamisli, da se tudi na silo lahko 
potisnejo vstran interesi sosednje dežele. Tudi pri urejanju takih vprašanj, 
pri katerih se križajo interesi obeh dežel, je po našem mnenju potrebno izhajati 
iz realističnega priznanja interesov in prek enakopravnih pogajanj poiskati 
rešitev, ki bi kolikor se le da upoštevala upravičene interese tudi druge dežele. 

Neposredno sodelovanje med Slovenijo in avtonomno pokrajino Furlanijo- 
Julijsko krajino je dalo že veliko dobrih rezultatov. Sporazumi, s katerimi je 
urejen obmejni osebni in blagovni promet, dobro služijo svojemu namenu. 
Odprte meje in množičen tok ljudi v obeh smereh omogoča navezavo človeških 
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stikov in medsebojno spoznavanje, na tej podlagi pa se lahko utrjuje med- 
sebojno zaupanje in sodelovanje. Z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da ti mno- 
žični tokovi potekajo brez težav in incidentov, kakor tudi da si obe državi 
prizadevata, da bi takšen položaj še vnaprej podpirali in spodbujali. Naša re- 
publika je zainteresirana, da se še nadalje proučujejo in odpirajo možnosti 
čim širšega in čim večjega neposrednega sodelovanja z obmejno pokrajino 
Furlanijo-Julijsko krajino in da se v največji meri olajša življenje prebivalstvu 
na meji. Slovenija vidi zlasti možnosti, da se v večji meri kot doslej razvijajo 
razne oblike sodelovanja na področju industrijske kooperacije, na področju 
prostorskega urejanja in prometa, na področju urbanizma in komunalnega go- 
spodarstva, na področju visokega šolstva in kulturnega življenja, na področju 
varstva človekovega okolja in zaščite prirode in tako dalje. Glede nekaterih 
omenjenih vprašanj in področij so posamezne naše ustanove že vzpostavile 
sodelovanje z ustreznimi italijanskimi institucijami. Glede mnogih področij in 
vprašanj pa še niso vzpostavljeni medsebojni stiki in še ni urejeno medsebojno 
sodelovanje. Naša republika je pripravljena, da o teh vprašanjih razpravlja 
s pristojnimi italijanskimi oblastmi. Obenem pa podpira pobude institucij, da 
neposredno navezuje stike. 

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da se zadnja leta širijo stiki med politič- 
nimi in drugimi organizacijami v Italiji in še zlasti v Furlaniji-Julijski krajini 
ter med družbenopolitičnimi in drugimi organizacijami v Jugoslaviji in še 
posebej v naši republiki. Takšni stiki omogočajo boljše vzajemno poznavanje 
razmer, družbenega sistema in delovanja posameznih institucij v obeh deželah. 
Menimo, da prav takšne oblike sodelovanja lahko zelo veliko prispevajo k raz- 
čiščevanju posameznih vprašanj in h graditvi medsebojnega spoštovanja in 
zaupanja. V celoti vzeto smo v zadnjem letu zabeležili lepo število pozitivnih 
uspehov v sodelovanju med obema državama. Takšni bogati temelji sožitja pa 
nas ravno zavezujejo, da mislimo tudi na vsa še ne povsem rešena ali nezado- 
voljivo rešena vprašanja, ki bi lahko takšno sodelovanje obremenila, če jih ne 
bomo reševali in rešili. 

Nevtralni status, urejen s tako imenovano državno pogodbo, daje naši 
severni sosedi Avstriji posebno mesto in obeležje v mednarodnih odnosih, saj 
je ena redkih evropskih držav, ki je zunaj vojaško-političnih zvez in gradi 
svojo varnost predvsem na svoji miroljubni vlogi. Jugoslavija je zelo zaintere- 
sirana, da se utrjuje takšen nevtralen položaj Avstrije in na tem temelju krepi 
njena neodvisnost, suverenost, in varnost. Tak mednarodni položaj nevtralne 
Avstrije, skupna geografska lega in sosedstvo so ugodna podlaga za enaka ali 
podobna stališča do številnih mednarodnih vprašanj, zlasti tudi do vprašanj 
o evropski varnosti, kakor tudi za razvoj medsebojnih odnosov in plodnega 
sodelovanja. Prav na tej podlagi so se med Avstrijo in Jugoslavijo postopno 
razvili odnosi dobrega sosedstva in prijateljstva, ki so jih potrdili tudi obiski 
na najvišji ravni predsednika republike Avstrije gospoda Jonasa v Jugoslaviji 
in predsednika Tita v Avstriji. Sodelovanje med obema državama je doseglo 
lep obseg, čeprav obstajajo še velike neizkoriščene možnosti. Če upoštevamo 
doseženo stopnjo in dinamiko družbenega in gospodarskega razvoja v obeh 
deželah, potem imamo vtis, da v medsebojnem sodelovanju niso bile sproti 
izkoriščene nastale možnosti, kar se zlasti lahko opazi v zadnjih letih. 

Odprte meje sproščajo številne pobude za sodelovanje med prebivalstvom 
na obeh straneh meje in omogočajo čedalje večje tokove ljudi in blaga v obeh 
smereh. 
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Čeprav je poteklo nekaj časa od tega, moramo vendar ugotoviti, da so našo 
javnost zelo prizadeli izpadi velikonemških šovinistov med proslavo 50-letnice 
plebiscita na Koroškem, zlasti šovinistično nestrpna in preteča izjava Heimat- 
diensta o slovenski manjšini in tudi nekateri dogodki v Gradcu — postavitev 
plošče »nepozabljeni domovini Spodnji Štajerski« in spominska knjiga mrtvim 
nemškim Spodnještajercem — ki so nas zlovešče spomnili na nacistično oku- 
pacijo in najhujše nasilje nad slovenskim, narodom in njegovo manjšino v 
Avstriji. Naj ob tej priliki še enkrat pribijemo, da so ti izpadi za nas žaljivi in 
nesprejemljivi. Razen tega so tudi v nasprotju z obveznostmi Avstrije po državni 
pogodbi. Te dogodke so namreč povzročile organizacije, ki bi morale biti 
prepovedane v smislu 7. člena državne pogodbe, če se ukvarjajo s takim delo- 
vanjem. Ne mešamo se in se tudi v prihodnje ne bomo vmešavali v notranje 
zadeve Avstrije, v ocenjevanje njene notranje politike ali posameznih političnih 
struktur. Izjave ali delovanja, ki so prepovedana z državno pogodbo in ki 
direktno prizadevajo Jugoslavijo ali slovensko ah hrvatsko skupnost v Avstriji, 
kot je bilo to v navedenih primerih, pa bodo tudi v prihodnje naletela na 
energično obsodbo v naši javnosti in na energične ukrepe z naše strani. Vse- 
kakor je najbolje, da do takih izpadov ne pride in da enkrat za vselej posta- 
vimo pod preteklost črto ter ne dovolimo, da se kdorkoli igra na neodgovoren 
način z usodo naših narodov pa tudi z usodo njihovega medsebojnega prija- 
teljstva, ki je začelo dajati obetajoče sadove. Ne dvomimo o tem, da delimo 
z avstrijskimi sosedi izkušnje in spoznanje, kakšnega pomena so za obe deželi 
medsebojni urejeni in korektni odnosi, na katerih lahko počiva dobro sosedstvo 
in prijateljstvo ter se razvija plodno sodelovanje in utrjuje mirno sožitje. 
Jugoslavija in naša republika sta trdno usmerjeni v tako sosedstvo in v take 
odnose. In prav zato smo tako odločno reagirali in to bomo storili tudi v pri- 
hodnje, kadarkoli bodo naše sosedstvo in sožitje motile mračne sile, ki so prav- 
zaprav zgodovinsko odgovorne za nasilje in zatiranje, ki se je v preteklosti 
izvajalo nad slovenskim in drugimi jugoslovanskimi narodi. 

Prepričani smo, da je koristno za obe državi, da gojita in poglabljata 
vzajemno zaupanje in da se usmerita na čim širše ustvarjanje pogojev za 
prijateljsko sožitje in vsestransko razvito sodelovanje. Za to lahko naredimo 
še marsikaj. Menimo, da sta nedavni obisk zunanjega ministra republike Av- 
strije gospoda Kirchschlagerja v Jugoslaviji in obisk predsednika zveznega izvrš- 
nega sveta tovariša Bijedića Avstriji koristno služila prav tem ciljem, in 
upamo, da sedaj lahko pričakujemo skorajšnjo rešitev nekaterih odprtih vpra- 
šanj in nov vzpon v sodelovanju med obema državama. Med obiskom pred- 
sednika zveznega izvršnega sveta tovariša Bijedića v Avstriji so bili podpisani 
sporazumi, s katerimi naj bi pospešili sodelovanje na industrijsko-tehničnem 
in na znanstveno-kulturnem področju. Pripravlja se tudi sporazum, ki naj bi 
mladini omogočil študij na visokih šolah v obeh deželah. Sporazum pa ureja 
le možnost vpisa na visokošolske ustanove obeh dežel, ne ureja pa tudi nostri- 
fikacije diplom in drugih spričeval. Ureditev nostrifikacije diplom pa je že zelo 
pereča, saj že nekaj jugoslovanskih študentov, med njimi je največ slovenskih, 
študira na avstrijskih visokih šolah in tudi avstrijski študentje že prihajajo 
k nam na študij. 

V sklopu gospodarskega sodelovanja med obema deželama je potrebno 
urediti nekatera pomembna vprašanja: povezavo in modernizacijo cestnega in 
železniškega prometa, koordinirati usmerjanje turističnih tokov in sodelovanje, 
problematiko, ki jo prinaša industrijska kooperacija, carinske olajšave in po- 
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dobno, pospeševanje blagovnega prometa, pri čemer je potrebno rešiti tudi 
vprašanje našega plačilnega deficita, pospeševanje obmejnega blagovnega pro- 
meta in podobno. Za ureditev teh vprašanj je zelo zainteresirana naša repu- 
blika, saj pomemben delež gospodarskega sodelovanja med Avstrijo in Jugo- 
slavijo odpade prav nanjo. 

Bilo bi zelo koristno bolj kot doslej vzdrževati stike med pristojnimi 
oblastvenimi organi, ki urejajo posamezna vprašanja, in tako intenzivirati 
stike med neposrednimi interesenti in partnerji. Vzpostaviti je potrebno telesa, 
ki bi pospeševala sodelovanje na vladinem nivoju. V zadnjih letih pridobivajo 
pomen nekatera področja, na primer znanstveno raziskovanje, izobraževanje, 
urejanje prostora, varstvo okolja, na katerih bi mogli najti veliko stičnih točk, 
si vzajemno pomagati in koordinirati. Naša republika je še posebej zainteresi- 
rana, da se vzpostavi ali razširi takšno sodelovanje s pristojnimi ustanovami na 
Koroškem, Štajerskem in Gradiščanskem. K razvoju vsestranskega sodelovanja 
med obema državama veliko prispevajo občine in razne organizacije, ki nepo- 
sredno rešujejo razna vprašanja v korist obmejnega prebivalstva. 

Menimo, da bi storili veliko uslugo stanju medsebojnih odnosov, če bi 
že enkrat dokončno uredili vprašanje arhivov in če bi Avstrija restituirala še 
preostale kulturne predmete. Ne moremo razumeti, kako da se Avstrija že 
toliko časa obotavlja izvršiti te svoje obveznosti. 

Nekaj problemov je potrebno rešiti v zvezi z zaposlovanjem naših delavcev 
v Avstriji. Kar precejšnje je število delavcev, ki se zaposlujejo mimo redne 
poti, katero predvideva konvencija, in zato ostajajo brez pravic iz socialnega 
zavarovanja. Predvsem moramo dopovedati našim ljudem, ki se zaposlujejo 
v Avstriji ali kje drugje, naj to storijo prek pristojnih ustanov in po redni poti, 
ker je to v njihovo korist. Potrebno pa je pozvati tudi avstrijske oblasti, da na 
svoji strani sprejemajo ukrepe, da ne bo prihajalo do neurejenih delovnih raz- 
merij in izkoriščanja. 

Naša republika pripisuje največji pomen položaju slovenske narodnostne 
skupnosti v Avstriji. Ta del slovenskega naroda je bil med drugo svetovno 
vojno izpostavljen najhujšemu preganjanju in zatiranju. Po vojni pa tudi po 
vzpostavitvi neodvisne, nevtralne republike Avstrije, pa so se prepočasi od- 
pravljale posledice prejšnjega stanja in počasi se urejajo celo taka vprašanja, 
ki so izrecno navedena v državni pogodbi kot obveznost republike Avstrije. 
Takšen odnos do slovenske pa tudi do hrvatske manjšine v Avstriji je tem 
manj sprejemljiv, ker uživa avstrijska manjšina v Južni Tirolski popolnoma 
drugače urejen položaj. 

V današnji dobi, ko se države vse bolj odpirajo in povezujejo, se tudi 
vprašanje narodnih manjšin zastavlja v drugačni luči in ureja na nov način, 
bolj demokratično in humano. Ne gre več za to, da se manjšini prizna nekaj 
pravic; gre za kompleksen pristop, za sistem norm in ukrepov, s katerimi naj 
se manjšina zaščiti pred asimilacijo, pred nazadovanjem pred negativnimi učinki 
in posledicami raznih dogodkov in ukrepov in s katerimi se ji zagotavlja ne- 
moten obstoj in razvoj, gre torej za kompleksno ravnanje večinskega naroda 
z manjšino. 

Za položaj naše manjšine na Koroškem je ta dilema ključnega pomena. 
Opustiti je potrebno staro prakso pritiskov, groženj, zapostavljanja in čakanja, 
da čas opravi svoje, kar niso v preteklosti storile hujše metode in sredstva. 
Lotiti se je potrebno reševanja položaja manjšine v duhu strpnosti, huma- 
nizma in demokracije. V takšnem duhu je v bistvu napisan tudi 7. člen državne 



28 Republiški zbor 

pogodbe, katerega ni moč razumeti kot seznam posameznih obveznosti, ki se 
lahko vsaka zase izpolnjuje v celoti, na pol ali pa tudi ne, marveč kot kom- 
pleksno zaščito, ki se mora v celoti izpolnjevati in ki mora biti uresničena glede 
vseh določb. Celotno izpolnjevanje 7. člena državne pogodbe je življenjskega 
pomena za obstanek in življenje slovenske manjšine na Koroškem, zato bomo 
trdno vztrajali pri njegovem spoštovanju in uresničevanju. 

Manjšina je živ organizem, v katerem se razvijajo tudi nove potrebe, na 
njej se reflektiraj o vsakokratni dogodki in ukrepi, kar terja tudi nove rešitve. 
Prav sedaj se na Koroškem pripravlja nova teritorialna razdelitev na občine 
in šolske okoliše. Povsem jasno je, da lahko taka reforma prinese velike 
spremembe za manjšino in razumljivo je, da se mora na narodnostno mešanih 
ozemljih taka reforma posebej proučiti in pri tem misliti na posledice, ki ne 
smejo prizadeti manjšine. 

Na ozemlju, kjer prebiva slovenska manjšina, potekajo procesi deagrariza- 
cije in prestrukturiranja prebivalstva in gospodarstva podobno kot v ostalih 
predelih Avstrije. Ti procesi zelo gldboko posegajo v način in pogoje življenja 
manjšine in ne smejo biti prepuščeni stihiji. Taki procesi, če ne potekajo 
urejeno, povzročajo odhajanje kmetov z zemlje ne samo v sosednja mesta, 
ampak se naseljujejo v širšem prostoru ali celo selijo v čezmorske dežele. Zato 
je razumljiv naš interes, kako v sosednji republiki ti procesi vplivajo na položaj 
naše manjšine, in naš interes za take ukrepe oziroma program ukrepov, ki bi 
uravnaval in odstranjeval negativne posledice teh procesov. 

Možnosti za izobraževanje in zaposlovanje postajajo najpomembnejše za 
življenje manjšine. Brez urejenega izobraževanja v materinem jeziku je manj- 
šina obsojena na odtujevanje in zaostalost. Brez urejenih možnosti za zaposlo- 
vanje morajo pripadniki manjšine iskati delo zunaj domačega kraja. Ta vpra- 
šanja pa na Koroškem niso zadovoljivo urejena. Slovenska manjšina upravi- 
čeno terja, da se šolstvu posveti več pozornosti, da se vzpostavi takšen sistem 
izobraževanja in šolstva, ki bo učencem omogočil, da ohranijo svojo narod- 
nostno zavest, da se naučijo materinega jezika in seznanijo s kulturo svojega 
naroda ter obenem usposobijo za poklic in življenje. Izrabljamo priložnost, da 
izrazimo našo pripravljenost za strokovno pomoč avstrijskim oblastem pri pe- 
dagoško-didaktičnem pripravljanju učiteljev in izvajanju pouka pri vseh pred- 
metih, ki se poučujejo v slovenskem jeziku. Med manjšino se pojavlja mlada 
inteligenca, ki se težko zaposluje v domačem kraju ali v bližnji okolici, čeprav 
je potreba po zaposlitvi raznih profilov in poklicev z znanjem slovenskega jezika 
tako na narodnostno mešanem ozemlju kot na vsem Koroškem še zelo velika. 
Veliko je kulturnih in gospodarskih institucij, v katerih bi lahko domači 
slovenski strokovnjaki pomagali urejati tista vprašanja, ki se nanašajo na Slo- 
vence, na primer v prosveti, v narodnem muzeju, v deželni knjižnici, v upravi, 
v sodstvu itd. 

Menimo, da bi avstrijske oblasti v večji meri kot doslej morale finančno 
podpirati gospodarsko in kulturno življenje manjšine. V celoti podpiramo pri- 
zadevanja slovenske manjšine, da si postavi kulturni dom v Celovcu. 

Prav tako ni zadovoljivo rešeno vprašanje uporabe slovenskega kot dru- 
gega uradnega jezika v upravi in sodstvu. Niso še nameščena slovenska kra- 
jevna imena na območju, na katerem živi slovenska manjšina, kakor to pred- 
videva 7. člen državne pogodbe. 

Organizacije manjšine so predložile avstrijskim oblastem skupno spome- 
nico o položaju manjšine in o vprašanjih, ki jih je treba nujno rešiti v njen 
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prid. Razen tega so dodale še posebno spomenico o stanju šolstva, ki manjšino 
še posebno boleče prizadeva. V občasnih stikih med predstavniki manjšine in 
predstavniki deželne oziroma avstrijske zvezne vlade se v neposrednem dialogu 
razpravlja o položaju manjšine in mislimo, da je to zelo dober način za izme- 
njavo mnenj in za ugotavljanje odprtih problemov. Predvsem pa je največjega 
pomena to, da politične in druge organizacije manjšine koordinirajo svojo 
dejavnost in dosegajo akcijsko enotnost ne glede na politične in svetovnonazor- 
ske razlike med njimi, kadar gre za vprašanja, ki so pomembna za življenje 
manjšine. 

Naša republika si kar najbolj prizadeva, da bi dosegla urejene pogoje za 
življenje slovenske narodne skupnosti na Koroškem v smislu in duhu člena 7 
državne pogodbe. Vprašanja, ki še niso urejena ali niso zadovoljivo rešena 
v smislu člena 7 državne pogodbe, so predmet razgovora na skoraj vsakem 
srečanju predstavnikov naše republike oziroma Jugoslavije ter predstavnikov 
Koroške oziroma Avstrije. Ta vprašanja so dobila ustrezno mesto tudi pri 
razgovorih med ministroma za zunanje zadeve v letošnjem februarja kot tudi 
pri nedavnem obisku predsednika zveznega izvršnega sveta tovariša Bijediča 
v Avstriji. 

Na podlagi izjav avstrijskih državnikov in poročil v tisku imamo vtis, da 
na avstrijski strani dozoreva spoznanje, da je vendar potrebno izboljšati ali 
urediti nekatera vprašanja, glede katerih obvezuje Avstrijo 7. člen državne 
pogodbe. Iz istih virov povzemamo, da se avstrijske oblasti po dolgih letih 
odlašanja lotevajo uvajanja dvojezičnih krajevnih imen, kar predvideva 7. člen 
državne pogodbe kot obveznost republike Avstrije. Vsa dolga leta, ki so po- 
tekla od podpisa državne pogodbe, je bilo v ospredje postavljeno vprašanje 
ugotavljanja manjšine, v zvezi s katerimi so se vodile neprijetne politične 
licitacije. Sedaj, ko se je demokratičnim silam Avstrije to vprašanje bolj ali 
manj posrečilo potisniti v stran, pa se je v ospredje postavilo vprašanje mini- 
malnega odstotka Slovencev, ki prebivajo v določenem kraju. 

Razen tega se želi vzeti kot podlaga za izvedbo tega ukrepa za Slovence 
najneugodnejše štetje in leta 1961 in omejiti dvojezične napise le na kraje. 

Državna pogodba pa ne govori o nobenih posebnih pogojih za namestitev 
dvojezičnih krajevnih imen, edini pogoj, ki ga pozna državna pogodba, je, 
da tam živi slovenska manjšina. Zato uvajanja dvojezičnih krajevnih imen 
pod omenjenimi pogoji — 20—30 °/o slovenske manjšine — in okoliščinami ne 
moremo oceniti kot popolno izpolnitev obveznosti 7. člena državne pgodbe. 
V takšni rešitvi vidimo le premik glede na sedanje stanje. Obenem pričaku- 
jemo, da bo demokratičnim silam v sosednji Avstriji in zlasti na Koroškem 
postopno uspelo ustvariti pogoje, ko izpolnjevanje državne pogodbe in odnos 
do slovenske manjšine ne bosta predmet politične napetosti, temveč se bodo 
lahko ta vprašanja obravnavala v normalnem ozračju, na demokratičen način 
in ob večji angažiranosti strokovnih služb in predvsem ob sodelovanju slo- 
venske manjšine. 

Odnosi med Jugoslavijo in Madžarsko se ugodno razvijajo na podlagi vza- 
jemnega spoštovanja neodvisnosti in suverenosti ter ob rastočem sodelovanju 
na raznih področjih. Takšne dobre odnose utrjuje tudi spoznanje, da razlike, 
ki so med nami, ne smejo biti razlog, da se ne bi trudili, da se bolje spoznamo 
in določimo tista področja, na katerih lahko plodno sodelujemo v interesu 
obeh dežel. Tudi med našo republiko in Madžarsko, kakor tudi med pomur- 
skimi občinami in obmejnimi madžarskimi županijami, se razvijajo raznovrstni 
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stiki in oblike sodelovanja na gospodarskem in kulturnem področju. Seveda so 
to le začetki, toda začetki, ki obetajo, saj kažejo na to, da se sodelovanja lote- 
vamo odprto, spoštujoč vzajemne interese. Želimo, da bi se takšno sodelovanje 
vsestransko razmahnilo in smo pripravljeni na sporazumno ureditev vseh tistih 
vprašanj, ki bi takšno sodelovanje pospešila. Glede tega pa lahko obe strani še 
veliko storita, saj je še veliko neizrabljenih možnosti za sodelovanje na gospo- 
darskem, prometnem, turističnem, znanstveno-raziskovalnem, kulturnem in 
drugih področjih. 

Dobri začetki sodelovanja med koprskim pristaniščem in Madžarsko nosijo 
v sebi še veliko perspektivo v razvoj. 

Da bi pospešili obstoječe blagovne in turistične tokove, pa je neobhodno, 
da uredimo predvsem prometne zveze, cestne, železniške in vodne povezave. 
Prav tako nastaja potreba, da se uredijo nekatera vprašanja, ki bi olajšala 
nastajajoče kooperacije v industriji in znanstveno-raziskovalnem delu. Zainte- 
resirani smo za vpogled in usklajevanje nalog na področju prostorskega na- 
črtovanja in urbanističnega urejanja. Tudi na področju trgovinske menjave 
niso vse možnosti izčrpane in bi jo lahko še znatno povečali in razširili. 

Konec tega meseca bo Madžarsko uradno obiskala delegacija izvršnega 
sveta pod vodstvom predsednika tovariša Staneta Kavčiča, ki bo postavila 
omenjeno vprašanje tako pri madžarski vladi v Budimpešti kot pri vodstvu 
obmejnih županij. 

V Sloveniji živi madžarska narodnostna manjšina, skupnost, ki sicer šte- 
vilčno ni velika, uživa pa popolno ustavno in zakonodajno zaščito in ima vse 
možnosti za razvoj. 

Tudi slovenska narodnostna skupnost na Madžarskem je maloštevilna, 
vendar njen položaj še ni zadovoljivo urejen. Sele v zadnjem času začenjajo 
madžarske oblasti tej manjšini posvečati nekaj pozornosti in videti je, da se 
ugotavlja, da je potrebno nekaj storiti zanjo in urediti nekatera vprašanja. Pri 
tem cenimo dejstvo, da iščejo madžarske oblasti pri urejanju tega vprašanja 
sodelovanje z ustreznimi službami v naši republiki. Upamo, da bo dobro ozračje 
zaupanja, ki se je ustvarilo med obema državama, izkoriščeno tudi za ureditev 
šolstva in kulturnega življenja ter drugih vprašanj v prid porabskih Slovencev. 

Vprašanja, o katerih govorimo, predstavljajo samo del, čeprav izredno po- 
memben del, zunanjepolitične problematike, s katero se ukvarja in za katero je 
zainteresirana naša republika. Za današnjo razpravo smo izbrali ta vprašanja, 
ketr je potrebno, da o teh najbolj perečih vprašanjih najprej preverimo' skupna 
stališča, ki naj bi bila gibalo naše aktivnosti. Ta vprašanja, predvsem pa po- 
ložaj zamejskih Slovencev, zelo interesiraj o občane in organizacije v naši re- 
publiki, jih angažirajo, hoteli bi pomagati in zdi se jim, da premalo storimo 
v prid zamejskih Slovencev. Naša republika in vsa Jugoslavija pripisujeta 
ureditvi položaja narodnosti velik pomen. Ureditvi tega vprašanja v načelu 
in praksi daje trdno in kohezijsko podlago za sožitje številnih narodov in na- 
rodnosti, ki živijo v naši državi. V nedavno sprejetih amandmajih k zvezni in 
republiški ustavi smo temu vprašanju posvetili vso pozornost in vnesli zlasti 
v republiško ustavo vrsto novih določil o obveznostih republike in občine ter 
o pravicah narodnosti, s katerimi je kompleksno zaščiten položaj italijanske in 
madžarske narodnosti, ki živita v naši republiki, in priznana popolna enako- 
pravnost njenim pripadnikom. Sistem samoupravne demokracije že sam po sebi 
daje narodnostim najširše možnosti za njihovo enakopravno udejstvovanje, razen 
tega so posamezna vprašanja urejena z zakoni in drugimi predpisi ter samo- 
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upravnimi akti, za uresničevanje take politike pa prispevamo iz leta v leto več 
sredstev. 

Prav tako nalagajo ustavni amandmaji republiki največjo skrb za položaj 
slovenske narodnostne skupnosti v zamejstvu. Nalagajo ji obveznost, da se 
aktivno zavzema za to, da se njen položaj pravno.uredi na podlagi humanih 
in demokratičnih načel, da se izvajajo določbe mednarodnih sporazumov in da 
se rešujejo za njen obstoj in razvoj pomembna vprašanja. Glede na samoupravno 
organiziranost naše družbe pa taka skrb ni samo stvar republiških organov, 
marveč se lahko v številnih ustanovah in organizacijah sprostijo pobude za 
sodelovanje na gospodarskem, kulturno-prosvetnem, športnem področju s so- 
sednjimi državami in slovensko narodnostno skupnostjo v njih. Posamezne 
znanstveno-raziskovalne institucije bi se lahko v večji meri kot doslej lotile 
proučevanja določenih vprašanj, ki prizadevajo slovensko narodnostno skup- 
nost v zamejstvu in bi lahko v ta namen navezale razne oblike sodelovanja 
s podobnimi ustanovami v Italiji oziroma v Avstriji in na Madžarskem. Položaj 
Slovencev v zamejstvu ne more biti stvar trenutne emocije ali občasnih mani- 
festacij, niti ne more biti predmet politikantskega licitiranja in maksimalistič- 
nega pretiravanja, kar ni v nobeni zvezi z resničnimi interesi našega naroda, 
ampak je lahko samo stvar organizirane družbe, ki je sposobna izhajati iz 
realnih ocen, sposobna zrelo, organizirano in odgovorno delovati in ki lahko 
za to angažira politične in strokovne potenciale. Vsak drugačen pristop ne more 
pomeniti pomoči manjšini, ampak lahko povzroča samo zmedo, še zlasti če se 
ne misli na to, da je manjšina samo nosilec svojih pravic in boja, ki pri tem 
izhaja iz prilik, v katerih živi, iz ustavnih možnosti dotične dežele, iz njene 
politične strukture, ter je zato sama poklicana graditi politiko in taktiko svojega 
boja. Kar se tiče pomoči matičnega naroda, je pri tem najpomembnejša kon- 
tinuirana skrb, kakor je sedaj opredeljena v ustavnih amandmajih naše repu- 
blike, da se tudi matični narod in vse njegove institucije aktivno ukvarjajo 
s problematiko zamejskih Slovencev in se angažirajo pri reševanju tistih 
vprašanj, pri katerih lahko nastopajo in pomagajo. 

Izkušnje nam povsem zanesljivo kažejo, da dobrososedski odnosi, razvito 
sodelovanje in odprta meja prispevajo k izboljšanju položaja manjšine in 
k lažjemu sporazumevanju tudi glede teh vprašanj. Popoln nesmisel je trditi, 
da razvijanje dobrososedskih odnosov prihaja v kolizijo s koristmi manjšine. 
Naša republika in Jugoslavija sta najenergičneje in najodločneje reagirali, 
kadar je bilo to potrebno. Ne moremo pa sprejeti izhodišč, da je zaostrovanje 
edino sredstvo, s katerim se rešuje vprašanje manjšine. Resnica je ravno 
obratna: ostro reagiranje da lahko rezultat le, če se uporabi takrat, kadar je 
v resnici potrebno. Urejeni dobrososedski odnosi so sami po sebi velika dobrina 
in velikega pomena za vsako državo. Slovenija in Jugoslavija sta odločno orien- 
tirani v miroljubno sožitje s svojimi sosedi. Odločni pa sta tudi pri reševanju 
vprašanj, ki so življenjskega pomena za narode in narodnosti, med katere 
spadajo tudi vprašanja v zvezi s položajem narodnostne skupnosti v zamejstvu. 

S svojim aktivnim zavzemanjem in priznavanjem za reševanje teh vprašanj 
smo že dosegli določene pozitivne premike in trdno smo prepričani, da bomo 
po tej poti dosegli vedno večje rezultate tudi v prihodnosti. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Na sejo so bili povabljeni tudi člani pred- 
sedstva SFRJ iz Slovenije, zvezni poslanci iz Slovenije, predsedniki občinskih 
skupščin s področij, ki mejijo na sosednje dežele, predstavniki raznih inštitutov, 
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univerze in samoupravnih skupnosti, ki se kakorkoli ukvarjajo z vprašanji, ki 
so predmet današnje razprave. Poleg tega vas opozarjam, da je republiški ko- 
ordinacijski odbor za pomoč žrtvam imperialistične agresije pri republiški kon- 
ferenci SZDL Slovenije sprejel protestno resolucijo v zvezi z zaostrovanjem 
ameriške agresije v Vietnamu, ki ste jo danes prejeli na klop poleg drugega 
gradiva. Član naše mednarodne komisije pa vam bo pozneje resolucijo še po- 
sebej prečital. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.20 in se je nadaljevala ločeno ob 11.24.) 

Predsednik Miran Goslar: Nekatere prijave za razpravo že imam, 
kdor pa se še želi prijaviti k razpravi, naj se, prosim, pismeno prijavi. 

Besedo ima Janez Vipotnik, predsednik republiške konference SZDL. 

Janez Vipotnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da 
k uvodu tovariša Hočevarja povem tudi, kako Socialistična zveza obravnava 
zunanjepolitična vprašanja. 

Najprej naj v razpravi opozorim, kako zelo se mi zdi pomembno, da je 
republiški zbor postavil zunanjepolitično delovanje na svoj dnevni red. Menim 
celo, da bo različne aktualne teme s tega področja treba v prihodnje bolj po- 
gosto vključevati v delo skupščine in sproti zavzemati stališča do posameznih 
pojavov. Takšno ukrepanje skupščine kot predstavnika suverenosti delovnih 
ljudi Slovenije ni potrebno samo zaradi poudarjene odgovornosti, ki jo je 
z zadnjimi ustavnimi spremembami sprejela republika Slovenija tudi na zu- 
nanjepolitičnem področju, marveč preposto zaradi interesa in volje delovnih 
ljudi, sodelovati tudi pri oblikovanju zunanje politike. 

Napori, ki jih zadnji čas stopnjujemo, da bi kar najbolj uveljavili samo- 
upravne pravice delovnih ljudi, da razpolagajo s pogoji in uspehi svojega dela, 
zaobjemajo tudi stvarno uveljavljanje pravice delovnih ljudi do oblikovanja 
zunanjepolitičnih odločitev, kajti vprašanja miru, svobode, varnosti, neodvis- 
nosti so zadeve, ki najgloblje posegajo v življenje vsakega delovnega človeka, 
od njih sta odvisni varnost in trdnost njegovega položaja v družbi, je odvisna 
vsa njegova usoda danes in jutri. 

Zato krojitev zunanje politike za delovnega človeka ne more biti tabu, 
pa tudi ne zadeva, ki bi bila rezervirana izključno za posamezne organe državne 
uprave. Dosledna uveljavitev samoupravne pravice delovnega človeka pri ob- 
likovanju zunanjepolitičnih odločitev zahteva kajpada predvsem to, da je de- 
lovni človek dobro in hitro obveščen o dogajanjih na tem področju, kar je 
predvsem dolžnost političnih organizacij in sredstev obveščanja. Ta bodo seveda 
lahko kvalitetno obveščala predvsem, če bodo viri informacij kar najbolj odprti. 
Sele objektivna obveščenost bo delovnemu človeku omogočila, da se bo lahko 
odločal in vplival na zunanjepolitična dogajanja prek vsega mehanizma samo- 
upravne demokracije. In tisto, kar je dragoceno, kar je treba spoštovati in 
gojiti, je predvsem politični refleks naših delovnih ljudi, ki se je ob zunanje- 
političnem dogajanju zmeraj pokazal in izrazil z vidika najglobljega interesa 
delavskega razreda in delovnega človeka sploh. 

Primerov za to imamo veliko, od madžarskih in čeških dogodkov, vojne 
na Bližnjem vzhodu, priprav na Titov obisk v Italiji, reagiranja na neofašistične 



41. seja 33 

provokacije pri naših sosedih, do napada na Kambodžo, ameriške agresije v 
Vietnamu, bombardiranja Severnega Vietnama itd., itd. 

Zunanjepolitičnega interesa delovnega človeka še zdaleč ne gre podcenje- 
vati ali ga celo etiketirati z ozkostjo in podobnim. iNe gre na primer prezreti, 
da imamo že razvito in bogato tradicijo v organiziranih oblikah, v katerih se 
delovni ljudje ukvarjajo s temi vprašanji. V letih, ki so za nami, so bile zelo 
dejavne zunanjepolitične sekcije pri konferencah Socialistične zveze. Tu de- 
lujejo v raznih oblikah delavske univerze, s temi vprašanji se ukvarjajo razna 
društva in organizacije, med njimi zlasti društva za Združene narode in mla- 
dinski klubi Organizacije združenih narodov. Vse to priča o politični razgiba- 
nosti delovnih ljudi tja do mladega rodu, ki šele stopa v politično življenje. 
Ce je dobra obveščenost pogoj za uspešno dejavnost tudi na tem področju, pa 
se z njo še ne izčrpajo dolžnosti organiziranih družbenih sil. Treba je namreč 
to dejavnost učinkoviteje povezovati in omogočati, da se bo glas delavca, kmeta, 
intelektualca, mladine tudi slišal, da bo vse bolj neposredno tudi vplival na 
zunanjepolitične odločitve. Volja delovnega človeka po naprednih zunanjepoli- 
tičnih odločitvah in njegova pripravljenost, prevzeti odgovornost zanje, morata 
biti osnovno vodilo za odločitve. Stvar političnih organizacij pa je, da to voljo 
posredujejo predstavniškim organom, vplivajo na njihove končne odločitve 
in pri tem usklajujejo različne dejavnike. 

Naša zunanja politika sloni na naši notranji moči, na sposobnosti naše 
družbe, da nenehoma zagotavlja in utrjuje razvoj dežele in družbenih odnosov 
v njej, da nenehoma išče nove korake v tem razvoju in da pogumno odpravlja 
slabosti. Čim trdnejše bo notranjepolitično stanje v Jugoslaviji, tem preprič- 
ljivejši bo njen glas v mednarodni areni. In na drugi strani, kolikor bolj bo 
napredovala in se razvijala samoupravna demokracija, toliko trdneje lahko 
oblikujemo politiko neuvrščenosti, toliko bolj smo lahko odprti v svet. 

Naša zunanja politika je v načelnih osnovah dosledna in nespremenljiva. 
Karakterizira jo socialistična samoupravna naravnost družbe, karakterizira jo 
privrženost politiki aktivne koeksistence. V konkretnih poteh, izhajajočih iz 
teh osnov, pa črpa naša zunanja politika svoje pobude, stališča, opredelitve, 
moč in razsežnost svojega vpliva ob problemih sveta, predvsem iz trdnosti 
našega notranjega položaja. Kolikor bolj bomo torej utrjevali svoj notranje- 
politični in gospodarski položaj in razvijali samoupravne družbene odnose, 
toliko učinkovitejši bomo tudi v konkretni zunanjepolitični akciji. 

Tretje vprašanje, na katero opozarjam, je dejstvo, da smo lahko in da 
tudi moramo biti samozavestni v ukrepanju in zunanjepolitičnem področju. 
Jasno je, da v zunanji politiki nikakor ne moremo ali smemo nastopati tako, 
kakor bi včasih želeli neobjektivni zunanji kritiki ali kakor včasih žele naši 
partnerji, ko jim je pred očmi le njihov interes. 

Objektivna kritika in realna ocena možnosti za sodelovanje z drugimi 
partnerji sta sestavini politike, ki izvira iz razpoloženja, teženj, hotenj in 
koristi delovnih ljudi. Vsako razumevanje tujih težav je pogojeno z razumeva- 
njem naših lastnih problemov in le na tej osnovi izvirajočih zaključkov. Kakor 
vso našo zunanjo politiko označujeta odločnost in zvestoba politiki aktivnega 
sodelovanja, ki ni nikoli doslej slepomišila z nikomer, pa tudi ne pokleknila 
pred nobenim velikanom in njegovo politično-ekonomsko, tehniško ali vojaško 
močjo, jo mora tudi poslej prežemati pogum, da ne bomo dovolili, da bi nam 
kdorkoli vezal roke glede na pretenzije tega ali onega partnerja, ki bi rad 
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lastna nesoglasja vnovčeval na naš račun in nas tako vključeval v svoje stra- 
teške interese. 

Odprtost Slovenije v svet se izraža tudi na zunanjepolitičnem področju. 
Hkrati z razvojem decentralizacije v zadnjih letih in z utrjevanjem samouprav- 
nih družbenih odnosov se je gradil pisan mozaik oblik in poti sodelovanja Slo- 
venije s tujino. V njem so nastopale ne samo delovne organizacije in združenja 
v gospodarstvu, temveč tudi znanstvene, kulturne in prosvetne delovne orga- 
nizacije, razna društva in tako dalje. Mnogo je mest, ki v svojih oblikah so- 
delujejo z drugimi mesti v tujini in s tem ne prispevajo samo k medsebojnemu 
sodelovanju, temveč nasploh služijo tudi stvari miru in boljšemu razumevanju 
ljudi na svetu. Lahko rečemo, da smo v teh različnih oblikah in stikih z ljudmi 
dobre volje in z demokratičnimi težnjami drugod po svetu gotovo zelo dejavni. 
Socialistična zveza podpira — ne samo načelno, ampak tudi konkretno — raz- 
vijanje vseh takšnih oblik in poti sodelovanja, ki lahko rodijo dobre sadove za 
življenje vseh na tej celini in na svetu. V tem imajo posebno mesto tudi stiki 
Socialistične zveze z različnimi političnimi strankami. Bogastvo in moč zunanje 
politike Jugoslavije sta navsezadnje prav v tem, da vsi subjekti zunanjepolitične 
dejavnosti — če se tako izrazim — enotno delujejo v začrtanih smereh. Zu- 
nanjepolitični interes Socialistične zveze Slovenije je torej vsestranski in se 
razteza na različna področja naše dejavnosti in eksistence slovenskega delovnega 
človeka. 

Dovolite mi, da danes ne govorim posebej o tej vsestranosti, ne o gospo- 
darskih vidikih, ne o političnih tujih ali emigrantskih prizadevanjih zoper našo 
socialistično ureditev, ampak da se zaustavim le na enem problemu, o katerem 
je govoril tudi tovariš Hočevar, na problemu odnosa z našimi sosedi s posebno 
pozornostjo na manjšine. 

Položaj Slovencev v zamejstvu je v zadnjem času čedalje pogostejša tema 
politične dejavnosti delovnih ljudi Slovenije. Pobuda zanjo prihaja na eni 
strani iz hitre krepitve zavesti o pripadnosti narodu, iz razprav o narodu in 
slovenstvu, ki so jih pobudile priprave za ustavne spremembe, nadalje iz ne- 
katerih dogodkov v zamejstvu, ki kažejo na oživljanje skrajno desnih profa- 
šističnih gibanj, ki jih po njihovi sovražni in tragični dejavnosti poznamo iz 
preteklosti. Spodbujajo jo tudi stopnja razvoja meddržavnih odnosov med 
Jugoslavijo in njenimi zahodnimi sosedi, odprta meja, gospodarski, kulturni, 
turistični, prometni stiki obmejnih predelov, pa tudi določena nestrpnost de- 
lovnih ljudi Slovenije glede tega, s kakšnim tempom se uresničuje enakoprav- 
nost Slovencev v Avstriji, Italiji in na Madžarskem. 

V tem času so izredno porastle tudi medsebojne zveze Slovenije z njenimi 
sosedi. Vrsta institucij v republiki je navezala neposredne stike tako z zamejci 
kot z organizacijami in institucijami večinskih narodov. S tem namenom so 
ustanovile posebna telesa, ki stalno spremljajo to dejavnost. Tudi občine, zlasti 
obmejne, so se začele intenzivno povezovati prek meje na gospodarskem, kul- 
turnem in političnem področju. 

Objektivna ocena položaja manjšine kaže določen napredek, ki je pred- 
vsem posledica naporov zamejskih Slovencev samih, vendar pa tudi splošne 
politike Slovenije in Jugoslavije, ki olajšuje uresničevanje skupnega interesa, 
da postanejo narodnostne manjšine trajen dejavnik zbliževanja in sodelovanja 
med državami. To dejstvo je treba nenehoma poudarjati. Nekatere kritike, zlasti 
z druge strani meje, namreč trdijo, da zaradi skrbi za meddržavne odnose za- 
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nemar j amo in podcenjujemo reševanje ali zaostrovanje odprtih manjšinskih 
vprašanj. 

Stvarna politika dokazuje ravno nasprotno. Nemogoče je učinkovito po- 
magati pri ureditvi manjšinskih problemov, če so meddržavni odnosi slabi. 
Učinkovitost pomoči matice pri urejanju manjšinskih vprašanj je odvisna pred- 
vsem od ravni meddržavnih odnosov. V odgovornosti za ureditev teh vprašanj 
izhaja naše vodilo iz osnovnih temeljev naše družbene naravnosti, iz načel 
miroljubne koeksistence, iz demokratičnih odnosov in miroljubnih namenov. 
Le tako bomo dobili simpatije ne le pri sosedih, marveč tudi v širokih razponih, 
le tako bomo realneje ustvarili razmere za reševanje odprtih vprašanj. 

Nenehen razvoj meddržavnih in dobrososedskih odnosov je torej prvi pogoj 
za učinkovitejše reševanje manjšinskih problemov. In tudi če bi hoteli misliti, 
neupoštevajoč ta trdna načela, le z glavo nekaterih naših kritikov, bi se jasneje 
izkazalo, da ne gre za nikakršno gospodarsko ne kakšno drugo odvisnost teh 
držav od Jugoslavije in da bi zaradi takšne odvisnosti lahko dobili kakršnekoli 
realne koncesije za svojo manjšino. 

Dobrososedski odnosi ne slone le na meddržavnih diplomatskih odnosih. 
Gre za nenehno razvijanje medsebojnega zaupanja, za odprto mejo, za gospo- 
darske, kulturne, znanstvene, turistične, prosvetne, družbene, telesnovzgojne 
in druge stike, gre za stike političnih organizacij, ki lahko učinkovito širijo 
ozračje odprtosti in sodelovanja. Pri tem pa je pomembno zlasti eno: da ne sme 
biti nobene naše akcije — bodisi gospodarske, finančne, kulturne, turistične, 
prometne, znanstvene, politične, diplomatske in katerekoli — z našimi sosedi, 
v kateri ne bi hkrati obravnavali tudi položaja naše narodnostne skupnosti in 
uveljavljanja njenih pravic. 

Ob tem se mi zdi pomembno še nekaj: položaj italijanske in madžarske 
narodnostne skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji. Čeprav se položaj 
Slovencev pri naših sosedih še zdaleč ne da primerjati s položajem italijanske 
in madžarske narodnostne skupnosti v Sloveniji, saj je prav njun status eden 
od prepričljivih argumentov pritiska za uveljavljanje enakopravnosti Sloven- 
cev v zamejstvu, so potrebni nenehen napor in skrbno spremljanje ter dopol- 
njevanje njihove enakopravnosti tako, kar zadeva njihovo zastopanost v samo- 
upravnih in predstavniških organih kakor njih interes glede šolanja, raz- 
vijanja dvojezičnega šolstva, zadovoljevanja lastnih kulturnih potreb in drugih 
teženj. Ob tem pa je potreben tudi odločen odgovor vsem tistim posameznikom, 
ki so zelo glasni, ko gre za zamejske Slovence, a se hkrati domala nacionali- 
stično vedejo do narodnosti, ki živijo v Socialistični republiki Sloveniji. 

Ce poskusimo oceniti položaj slovenske narodne skupnosti v zamejstvu 
v zadnjem času, tedaj moramo ugotoviti nekatere nove kvalitete. Zamejski 
Slovenci v Avstriji in Italiji so kljub idejnemu in političnemu pluralizmu do- 
segli zlasti enotno nastopanje glede svojih skupinskih zahtev. To dokazuje — 
kot je že omenil tovariš Hočevar — spomenica Slovencev v Italiji italijanski 
vladi in skupen nastop pri predsedniku vlade Colombu ter skupen nastop Slo- 
vencev v Avstriji pri avstrijskem predsedniku vlade. Uspešnost teh skupnih 
nastopov je prav gotovo dobra spodbuda za nadaljnje utrjevanje enotnosti pri 
tistih vprašanjih, ki zadevajo narod in narodnost in so vsem dobronamernim 
Slovencem skupna. 

Druga znamenita ugotovitev pri oceni položaja Slovencev v zamejstvu je, 
da vsa narodnostna skupnost — razen redkih izjem — priznava dejansko sta- 
nje v Sloveniji in Jugoslaviji, njuno samoupravno socialistično družbeno na- 

3» 



36 Republiški zbor 

ravnanost in vodilno idejno usmerjajooo vlogo Zveze komunistov. Politične orga- 
nizacije zamejskih Slovencev imajo ne glede na svetovnonazorsko opredelitev 
stike s predstavniki matične domovine, pa tudi s Socialistično zvezo. Pri tem 
je vodilo Socialistični zvezi komunike predsedstva republiške konference Socia- 
listične zveze, sprejet 1970. leta, ki govori o pripravljenosti Socialistične zveze 
široko sodelovati z vsemi Slovenci v zamejstvu ne glede na njihove nazorske, 
verske in druge razlike, razen s tistimi skupinami, ki v zamejstvu ali v tujini 
razvijajo sovražno politično dejavnost do socialistične Slovenije in socialistične 
skupnosti jugoslovanskih narodov. Zainteresirani smo torej za razvijanje od- 
nosov, ki slonijo na medsebojnem spoštovanju in ki je njihov cilj, skrbeti za 
čimbolj enoten narodni utrip. 

Boj proti izolaciji Slovencev v družbenih sistemih Italije in Avstrije je pri- 
nesel nove možnosti za utrjevanje zaščite slovenske manjšine v zamejstvu. 
Vključevanje Slovencev v demokratične stranke Italije in Avstrije pomeni tudi 
opredelitev teh strank do manjšinske problematike. Skoraj vsa deželna vodstva 
italijanskih strank so svoj odnos do manjšin že javno deklarirala. Komunistična 
partija Italije, socialistična in social-demokratska stranka celo na nacionalnem 
nivoju. Obljublja se, da bo' podobno napravila tudi socialistična stranka Av- 
strije. Mislim, da je prav, da tako kot doslej tudi v prihodnje podpiramo sta- 
lišče, da izolacionizem ne more koristiti boju za uveljavljanje pravic slovenske 
narodnostne skupnosti v okvirih že razglašene demokracije večinskih narodov. 
K demokratičnemu napredku naj prispevajo tudi Slovenci. Tako njihovo rav- 
nanje ne bo krepilo le demokratičnih sil večinskih narodov, ampak tudi poli- 
tično moč Slovencev samih. Zadnje volitve v Italiji pa tudi dogodki v Avstriji 
to potrjujejo. 

V težnji, da bi izboljšali položaj slovenske narodnostne skupnosti, so druž- 
benopolitične organizacije Slovenije pa tudi nekaterih slovenskih občin na- 
vezale stike z demokratičnimi organizacijami Italije in z ljudsko fronto Madžar- 
ske. Centralni komite Zveze komunistov Slovenije pa ima redne stike tudi 
s komunistično partijo Avstrije za Koroško in prav tako tudi slovenski sindikati 
s svojim koroškim partnerjem. 

Zlasti intenzivni stiki so bili med Socialistično zvezo in političnimi stran- 
kami dežele Furlanije-Julijske krajine. Socialistična zveza razvija redne stike 
s komunisti, partijo proletarske enotnosti, socialisti, social-demokrati in demo- 
kristjani, to se pravi z vsemi strankami dežele, razen seveda s skrajno desnico. 
Razgovori, ki jih je prežemala strpnost ob svetovno nazorski različnosti pri 
nekaterih in označevala težnjo, sodelovati pri vprašanjih, ki so skupnega inte- 
resa, so bili koristni za konkretno obravnavo nekaterih vprašanj, ki zanimajo 
Slovenijo in deželo Furlani j o-Julijsko krajino na gospodarskem, kulturnem, 
zlasti pa na političnem področju. V ospredju so bila vprašanja zaščite slovenske 
narodnostne skupnosti in druga nerešena vprašanja obmejnega sodelovanja. 

Skupni napori vseh sil za večjo enakopravnost narodnostne skupnosti v 
Italiji so se na svoj način pokazali tudi pri zadnjih volitvah, ko so bili stiki 
vodstev italijanskih političnih strank z vodstvi Slovencev v zamejstvu pogo- 
stejši, ko je postalo za marsikoga zanimivo, kako se bodo odločili slovenski 
volivci in kako se bo v predvolilnem boju opredelil Primorski dnevnik; ko so 
nekateri italijanski politiki prvič posvetili svojo pozornost beneškim Slovencem 
kot sestavnemu delu narodnostne skupnosti Slovencev v Italiji; ko so bila pred- 
volilna zborovanja italijanskih strank tudi v slovenščini; ko so vse stranke 
v svojih volilnih programih opredelile svoje stališče do uresničevanja enako- 
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pravnosti slovenske manjšine; ko je volilna propaganda pri letakih in drugem 
upoštevala tudi slovenski jezik itd. Pri tem je tudi Socialistična zveza na po- 
budo nekaterih političnih strank dežele Furlanije-Julijske krajine predlagala 
in svetovala slovenskim političnim organizacijam v Italiji •— ne da bi se seveda 
kakorkoli vtikala v njihove notranje zadeve ■— naj se pri volitvah Slovenci ne 
abstinirajo, kajti s tem bi objektivno podprli skrajne reakcionarne sile, pač pa 
naj se opredeljujejo za demokratične, napredne sile, upoštevajoč volilni pro- 
gram tiste stranke, ki jim najbolj ustreza, zlasti pa tisti del volilnega programa, 
ki predvideva reševanje manjšinskih problemov. 

Slovenski volivci so na zadnjih italijanskih volitvah prispevali svoj delež 
za nadaljnjo, napredno', demokratično smer Italije. Napredna demokratična 
usmeritev Italije ni le, smo rekli, v najglobljem interesu delovnih ljudi Italije, 
temveč je bistvenega pomena tudi za sosede in za varnost vse Evrope. In le na- 
predna demokratična pot Italije je porok tudi za urejanje odprtih vprašanj med 
Italijo in Jugoslavijo. Seveda ne mislim, da se bo z naštevanjem vsega tega polo- 
žaj Slovencev v Italiji čez noč spremenil. Poudariti hočem le to, da doslej takšnih 
pojavov in tako na široko ni bilo, in hkrati opozoriti na to, da te spremembe 
niso le stvar enkratne volilne taktike, temveč tudi že določenih premikov v zvezi 
z manjšinsko problematiko znotraj demokratične sfere v tej pokrajini. Najbrž 
ni dvoma, da so- k temu prispevali tudi naši stiki s poglavitnimi političnimi 
subjekti onstran meje. 

S tem seveda še zdaleč ni rečeno, da smo zadovoljni s stanjem, da je za- 
dovoljna slovenska narodnostna skupnost. Ne glede na napredek moramo ob 
sedanji stopnji medsebojnih odnosov na vseh ravneh in na vseh področjih žal 
ugotoviti, da številna bistvena vprašanja Slovencev v zamejstvu še niso za- 
dovoljivo rešena. O njih je obširno govoril tovariš Hočevar. Mislim, da smo za 
takšno stanje odgovorni tudi mi. Ne bi želel polemizirati s tistimi iz vrst za- 
mejskih Slovencev, ki nam očitajo, da je Ljubljana unitaristično usmerjena in 
zato ne upa odločno postaviti manjšinskih problemov na mizo tako pred fede- 
racijo kot pred sosede, niti ne s tistimi pripadniki večinskih narodov sosednjih 
držav, ki zatrjujejo, da se je o manjšinskih vprašanjih veliko laže pogovarjati 
s federacijo, ker je Ljubljana preveč napeta in preveč nacionalistična. Po- 
membno je predvsem to, da se dogovorimo, da moramo biti v dajanju podpore 
zamejskim Slovencem pri uresničevanju njihovih pravic veliko bolj zavzeti. 
Njihov položaj je potrebno izboljšati po vseh poteh, ki jih v okviru vsestran- 
skega sodelovanja in nadaljnjega razvijanja dobrih sosedskih in prijateljskih 
odnosov na podlagi enakopravnosti medsebojnega spoštovanja, neodvisnosti in 
nevmešavanja odpirajo sodobni odnosi v svetu in zelo bogati sodobni tokovi 
medsebojnega gospodarskega, kulturnega, turističnega in drugega povezovanja. 

Pomembno je, da se dogovorimo, da smo v dajanju podpore zamejskim 
Slovencem zelo odločni in konkretni. Posebno odgovorne in pretehtane morajo 
biti izjave slovenskih predstavnikov, kadar razpravljajo s sosedi, da njihove 
besede ne bodo vzbujale špekulacij, jemale pogum manjšini, ustvarjale ne- 
razpoloženje doma, pri sosedih pa gradile lažno občutje, da je vse v najlepšem 
redu. Prav tako se mi zdi, da je ob nekaterih pojavih sovražnega delovanja do 
pripadnikov slovenske narodnostne skupnosti, pa tudi do samoupravne socia- 
listične jugoslovanske skupnosti, treba zelo odločno reagirati. Potreben je od- 
ločen boj proti vsakršnemu oportunizmu v lastnih vrstah, pa četudi proti špe- 
kulacijam, ki kombinirajo z notranjim položajem v Jugoslaviji, boj proti vsa- 
kemu popuščanju desničarskim reakcionarnim silam, ki predstavljajo prvo in 
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osnovno nevarnost predvsem demokratičnim, delavskim, naprednim množicam 
v sosednjih deželah. Treba se je odločno upreti vsakršnim kombinacijam o 
posttitovskem obdobju, ko lahko, kot se slišijo glasovi s Koroške, dvojezični 
napisi vzbude teritorialni apetit nekaterih krogov v Jugoslaviji, in podobnim 
neumnostim. 

Prav gotovo je osnovna teža za urejanje manjšinskih problemov na manj- 
šini sami. Edini način boja za afirmacijo manjšine je boj na lastnem terenu. 
Čim večja bo teža manjšine v političnem, gospodarskem in kulturnem smislu, 
tem učinkovitejša bo v urejanju svojih manjšinskih problemov. Če bo manjšina 
aktivna, če bo z dobrim občutkom združevala in utrjevala svoje sile glede na- 
rodnega vprašanja, ne oziraje se na svetovnonazorsko opredelitev svojih članov, 
bo lahko zahtevala podporo političnih sil večinskega naroda, bo delovanje 
matičnega naroda pri reševanju omenjene problematike imelo večjo težo. 

In še nečesa se moramo zavedati. Nerešenih problemov manjšine ne bo 
nikoli zmanjkalo. Ko bodo odpravljeni eni, bodo nastopili drugi. Njeni problemi 
bodo vedno živi, dokler bo živa manjšina. Zato je toliko pomembneje ob ne- 
nehnem utrjevanju lastne samobitnosti vključevati manjšino v vse tokove eko- 
nomskega, kulturnega, socialnega in družbenega ter političnega življenja ve- 
činskega naroda. 

Zlasti je pomembno gospodarsko vprašanje. Čeprav nikakor ne mislim 
zmanjševati pomena ali podcenjevati kulturne strani problematike narodnostne 
skupnosti, pa moram ob tej priložnosti reči, da je najpomembnejši vzvod za 
utrditev manjšine vendarle ekonomika. Raznarodovalne procese v zamejstvu 
bomo lahko ustavili, če bomo krepili gospodarsko moč narodnostne skupnosti 
in zaustavili gospodarsko propadanje slovenskega prebivalstva, kajti s tem 
bomo zaustavili tudi razseljevanje prebivalcev. 

Vztrajno delo po takšni poti bo krepilo tudi materialno osnovo političnega 
in kulturnega delovanja narodnostne skupnosti. To bi moralo pomeniti dodatne 
možnosti za politično in kulturno telesnovzgojno in drugo življenje Slovencev 
v tujini, ob sredstvih seveda, ki bi jim za njihove ustanove in dejavnosti te 
vrste morali kot enakopravnim članom svoje državne skupnosti mnogo bolj 
kot doslej posvetiti skrb italijanska in avstrijska država sama. V tem vidim 
normalen razvoj ekonomskih osnov za njihovo življenje, ob tem pa kajpada ne 
izključim pomoči domovine. 

Končno mislim, da je potrebno v naši politični akciji problematiko sloven- 
ske manjšine razgrniti pred vse narode in narodnosti Jugoslavije in jih stalno 
obveščati o novih momentih. Tako kot problem Pirinske in Egejske Makedonije 
ne sme biti le zadeva Socialistične republike Makedonije, je tudi s problematiko 
slovenskih narodnostnih skupnosti v zamejstvu potrebno seznanjati vse jugo- 
slovanske narode in narodnosti, da jo bodo razumeli ne kot zadevo Slovencev, 
marveč kot svoj problem. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Edo Brajnik ima besedo. 

Edo Brajnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želim govoriti odprto in konkretno o nekaterih vidikih našega odnosa do Slo- 
vencev v zamejstvu, o katerih smo v komisiji za vprašanja mednarodnih od- 
nosov posebno razpravljali, in o nekaterih problemih, ki sta jih odprla tovariš 
Hočevar, posebno pa sedaj tovariš Vipotnik. Naš odnos temelji na naslednjih 
osnovah: 
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1. Slovenski nacionalni kulturni in gospodarski prostor je enoten ne glede 
na to, da je slovenski narod razkosan in da so trije deli Slovencev v Italiji, 
Avstriji in Madžarski odtrgani od svoje matice, ki je prvič v zgodovini slo- 
venskega naroda ustvarila svojo suvereno državo. 

Slovenci v zamejstvu so torej del enotnega slovenskega, nacionalnega, kul- 
turnega in gospodarskega prostora. Iz tega osnovnega načela izhajajo vse dolž- 
nosti matice — SR Slovenije do Slovencev v zamejstvu. Zavedajoč se tega, 
smo v svoji ustavi določili: »V SR Sloveniji delQvni ljudje in občani izpolnjujejo 
dolžno skrb in se zavzemajo za ureditev položaja slovenske narodne skupnosti 
v zamejstvu.« 

Ravno tako veljajo za Slovence v zamejstvu vse ustavne odredbe, ki se 
nanašajo na razvoj in napredek slovenskega naroda. XLIX. amandma pa to 
še posebej opredeljuje: »Socialistična republika Slovenija razvija politične, 
ekonomske, kulturne in druge odnose z drugimi državami in mednarodnimi 
organizacijami, ki imajo pomen za položaj slovenskega naroda ter slovenske 
narodnostne skupnosti v zamejstvu.« 

Dolžnost skrbi za zamejske Slovence torej ni abstraktna patriotska obvez- 
nost, ni in ne more biti omejena samo na državno skrb in akcijo ali pa na 
odrejene institucije, ni in ne more biti omejena na posamezne organizacije, 
skupine ali posameznike, ki se čutijo poklicani ali pa si celo prisvajajo monopol 
v tej skrbi. Ta skrb je ustavno-moralno-politična in pa zelo konkretna obvez- 
nost vseh delovnih ljudi in občanov posamezno in prek vseh oblik njihovega 
samoupravnega združevanja do organizacije republike in prek dejavnosti druž- 
benopolitičnih organizacij, društev in tako dalje. 

Smo majhen narod, ki je bil stoletja izpostavljen raznarodovalnim pri- 
tiskom. Kljub temu, da se je kot rezultat našega boja in revolucije dobršen 
del Slovencev, ki so pred drugo svetovno vojno pripadali Italiji, vrnil k svoji 
matici, moramo ugotoviti, da še vedno prek 10°/o Slovencev živi v Italiji, Av- 
striji in Madžarski, odsekanih od matice z mejno črto. Njihovo življenje, obstoj 
in razvoj je obenem vprašanje obstoja in razvoja celega naroda. Manjšine so 
znotraj vsake države subjekt. Manjšine so in morajo biti normalen sestavni 
del političnega življenja države, v kateri živijo. Same si morajo znati poiskati 
zavezništvo tistih demokratičnih sil, ki jim lahko zagotovijo poln nacionalni, 
kulturni in gospodarski razvoj in ki bodo sprejele nujne ukrepe, da se prepreči 
njihova asimilacija. Poudarjeno je že bilo, da je dolžnost matičnega naroda, 
da delom, ki živijo izven njegovih državnih meja, ustvari v stikih s sosedi tako 
atmosfero, da se manjšina res lahko uveljavi kot samostojen subjekt. 

Ravno tako je matica dolžna, da kot država podpre izražene zahteve Slo- 
vencev v zamejstvu. Obenem pa je treba zamejskim Slovencem na vseh pod- 
ročjih razvoja slovenskega naroda dajati vso pomoč, da se kot tak subjekt 
znotraj države lahko uveljavijo, in storiti vse, da se preprečijo asimilatorski 
procesi tam, kjer to države, v katerih manjšine živijo, ne podvzemajo ali pa 
tega ne delajo v zadostni meri. 

Skrb za Slovence v zamejstvu je stalno prisotna v meddržavnih odnosih 
SFRJ. Ravno tako je to bilo in bo v Sloveniji. Tovariš Hočevar in tovariš 
Vipotnik sta o tem že govorila. 

Ustavna določila nam nalagajo mnogo širši pristop k razreševanju proble- 
mov v zamejstvu. Skrb za Slovence v zamejstvu mora biti stalno prisoten 
faktor v našem vsakdanjem življenju, odločanju in načrtovanju in to na vseh 



40 Republiški zbor 

ravneh. Ta skrb ne sme in ne more biti nekaj izrednega ali posebnost, ampak 
normalna vsakodnevna dejavnost. To mora biti izhodišče za našo akcijo. 

. Hotel bi nazorno na nekaj primerih prikazati, kako si zamišljamo tako 
širok pristop. Na primer: v Sloveniji je 987 osnovnih in 208 srednjih šol, sku- 
paj 1295. V zamejstvu je po mojih podatkih nad 180 slovenskih osnovnih in 
srednjih šol, šol, kjer je pouk v slovenščini, kmetijskih, ekonomskih, industrij- 
skih šol, učiteljišč in krožkov, kjer se poučuje slovenski jezik. Ce vsaka slo- 
venska šola vsako leto daruje poprečno samo 10 knjig šolam v zamejstvu, je 
to 13 000 knjig, pravopisov, slovarjev, strokovne literature in podobno. To bi za 
vsako slovensko šolo v zamejstvu pomenilo obogatitev za 70 knjig na leto. Če 
vsaka slovenska šola vsako leto povabi tri slovenske učence iz zamejstva na 
počitnice v Slovenijo, bi vsako leto pri nas letovalo 4000 otrok iz Avstrije, Italije 
in Madžarske, kar bi praktično bili skoraj vsi slovenski otroci, ki tam hodijo 
v šolo. 

Naše nacionalne knjižnice v Avstriji, Italiji in Madžarski bi lahko bile brez 
zakonskih določil, ki jih mi tukaj ne moremo sprejeti, obravnavane enako kot 
naše študijske knjižnice. Del neprodanih knjig naših založb bi lahko, namesto 
da jih pošiljamo v predelavo v papirnice, darovali zamejskim Slovencem in 
povečali dosedanje število knjig. Manjšinska kulturna društva morajo odkupo- 
vati kopije slovenskih filmov. Italijanska ljudska univerza v Trstu daje itali- 
janski skupnosti, ki živi v Jugoslaviji, filme zastonj. Verjetno se da nekaj po- 
dobnega organizirati tudi pri nas. 

Naše knjižne založbe bi lahko tiskale nekatere izdaje tudi v zamejskih 
tiskarnah za ves slovenski prostor in obratno. Lahko bi financirale nekatere 
izdaje in znanstvene raziskave, ki jih pripravljajo zamejski Slovenci in prodajali 
na vsem slovenskem prostoru. 

Danes je organiziranje inštitutov v zamejstvu, ki naj znanstveno razisku- 
jejo položaj manjšine, velik problem, če ne samo želja. Daleč smo še od tega, da 
bi ti problemi res postali del našega vsakdanjega življenja. Samo še en primer. 
Dve leti je bilo mesto lektorja slovenskega jezika na videmski univerzi prazno, 
ker ljubljanska univerza ni mogla najti kandidata. Slavistično društvo, ki je 
pozivalo na križarsko vojno proti dvojezičnim šolam v Prekmurju, se ni po- 
trudilo, da bi se problem hitro rešil. 

Hotel sem prikazati samo, da skrb za Slovence v zamejstvu ni parola, 
niso protesti in vprašanja izvršnemu svetu, kaj je na tem področju ukrenil. Ta 
skrb, ki je dolžnost, mora biti veliko širša, zajeti mora vse in vsakogar. 

Ugotoviti pa je treba, da se je na tem področju premaknilo. Zveza kulturno- 
prosvetnih organizacij je že začela tako obravnavati Slovence zunaj naših meja. 
Mnoge naše društvene organizacije tudi delujejo na ta način. Vendar pa je tega 
še premalo. Izobraževalne in kulturne skupnosti, posebno pa republiška, morajo 
vključiti v svojo redno dejavnost tudi potrebe zamejskih Slovencev. Ravno tako 
velja to za vse druge kulturne in prosvetno-znanstvene institucije, sklade, dru- 
štva in organizacije. Prav vsi morajo v svoje programe vključiti tudi zamejske 
Slovence. Tu ne gre samo za finančno in materialno, temveč tudi za strokovno 
pomoč. Ravno tako se je nujno povezovati s sorodnimi institucijami v sosednjih 
državah in prek njih strokovno pomagati reševati probleme, ki se nanašajo na 
manjšino. 

Vendar pa bi živeli v oblakih, če bi menili, da bo vprašanje obstoja za- 
mejskih Slovencev rešeno, če bodo lahko enakopravno uporabljali materialni 
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jezik, če bodo imeli šole, kulturne institucije, dvojezične topografske in druge 
napise in podobno. 

Ugotoviti moramo, da Slovenci v zamejstvu živijo in naseljujejo nerazvita 
območja sosednjih držav, ki v celoti zaostajajo za razvojnimi gibanji teh držav. 
Gospodarstvo teh območij, vključno s Trstom, nenehno hira. Slovenci v zamej- 
stvu živijo na področjih emigracije, kjer število prebivalcev stalno pada. V 
Slovenski Benečiji in Reziji so območja, iz katerih se je po vojni izselilo več 
kot 60 °/o prebivalstva. Po nekaterih podatkih se iz Koroške, predvsem iz me- 
šanega območja izseljuje vsako leto okrog 4000 prebivalcev. Število prebivalcev 
na Tržaškem je padlo kljub doselitvi ezulov. Nagel padec kmetijskih obratov v 
evropsko industrijsko razvitih državah kaže, da bo v prihodnje najbolj priza- 
deta ravno kmečka struktura slovenskega prebivalstva v zamejstvu. Nagla 
mehanizacija kmetijstva že občutno zmanjšuje število kmečkih obratov v za- 
mejstvu in ustvarja velik presežek delovne sile. Socialna struktura na pod- 
ročjih, kjer živijo zamejski Slovenci, se naglo spreminja, število delovnih mest 
pa ne raste temu primerno. Nasprotno, občutno zaostaja za poprečnimi gibanji 
v Italiji in v Avstriji, ali pa celo pada. Slovenski kmet v zamejstvu ni, kot je 
bil nekdaj, in ne more več biti steber slovenstva, ki ga je najtežje denacionali- 
zirati. Slovenski kapital in slovensko gospodarstvo v teh področjih sta šele v 
začetnem razvoju. Tak ekonomski položaj manjšine oziroma njena ekonomska 
odvisnost in podrejenost omogočata večji pritisk nanjo na vseh področjih 
in omogoča državi, v kateri manjšina živi, da zavrača izpolnjevanje manjšim 
zajamčenih pravic in z mednarodnimi pogodbami sprejetih obveznosti. Samo 
gospodarsko močna manjšina se lahko razvije v močan nacionalni subjekt, s 
katerim mora država, v kateri živi, resno računati. Primer Južne Tirolske do- 
kazuje, kaj pomeni ekonomsko močna manjšina. 

Nacionalni obstoj Slovencev ni ogrožen torej samo z denacionalizatorsko 
politiko, ampak predvsem z naravnim in namernim pritiskom na gospodarske 
temelje manjšine, kar omogoča asimilacijske in migracijske procese in ogroža 
njen fizični obstoj. Slovencem v zamejstvu so za njihov obstoj predvsem po- 
trebna delovna mesta na območju, kjer živijo, da se jim ne bo treba izseljevati. 
Učinek emigriranja je enak, če se Slovenci izseljujejo v druge dežele ali se iz 
slovenskih območij priseljujejo v notranjost države, v kateri živijo. V takih 
pogojih ni dovolj samo naša politična in kulturno-prosvetna akcija. Matica mora 
nujno razvijati določeno gospodarsko politiko do teh območij. Ugotovili smo, da 
tem območjem nismo posvečali posebne pozornosti. Naše gospodarstvo je ori- 
entirano na sodelovanje z razvitimi območji naših sosedov in Evrope, na obmejna 
območja pa zaradi manjše gospodarske razvitosti gledamo kot na nepomembna. 
Pri razvijanju turističnega gospodarstva kljub jasni ugotovitvi, da gre za enotno 
turistično območje treh regij, nismo dosegli vidnejših rezultatov. 

V sodelovanje s sosednjimi pokrajinami je treba vključiti tudi vse pro- 
grame razvoja Slovenije, še posebej obmejnih občin, ki so eden izmed temeljev 
neposrednega sodelovanja s sosednjimi pokrajinami. To velja tudi za programe 
razvoja posameznih gospodarskih panog. Gospodarska zbornica Slovenije se 
mora bolj neposredno in organizirano zavzeti za ta vprašanja. Naša akcija 
mora temeljiti na podjetniškem interesu, podjetja pa morajo sama iskati in 
najti najbolj ustrezne oblike organiziranega gospodarskega nastopa. 

Spodbujati je treba šolanje kadrov za gospodarsko področje s štipendijami 
na naših univerzah in na univerzah v državah, kjer živijo. V okviru obstoječih 
institucij je treba zagotoviti stalno proučevanje in analiziranje socialne, eko- 
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nomske in strokovne strukture Slovencev v zamejstvu. Izvršni svet, gospodarska 
zbornica in naši generalni konzuli v Trstu, Celovcu in Grazu bi morali organi- 
zirano spremljati gospodarsko problematiko sosednjih območij in opozarjati 
na možnosti in potrebe gospodarskega sodelovanja. 

Na koncu želim še enkrat poudariti, da čeprav smo priča številnim pre- 
mikom, pa na vseh področjih zaostajamo — kljub našim možnostim — za raz- 
vojnimi potrebami Slovencev v zamejstvu. Dolžna skrb, zapisana v ustavi, 
nalaga slehernemu področju, kulturnemu, prosvetnemu in izobraževalnemu in 
drugim, da pripravi lastne in konkretne programe za razvoj in krepitev slo- 
venske narodnostne skupnosti v zamejstvu kot dela slovenskega naroda. To pa 
pomeni, da se ne bomo tudi v prihodnje stalno zavzemali kot skupnost in 
država, da Italija, Avstrija in Madžarska izpolnijo primarno dolžnost, da celo- 
vito in v največji meri zaščitijo slovensko manjšino pred asimilacijo, tako kot 
smo to zapisali v naši ustavi in kot uresničujemo za italijansko in madžarsko 
narodno skupnost v Socialistični republiki Sloveniji. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Bogdan Osolnik, zvezni po- 
slanec in predsednik odbora za zunanjo politiko družbenopolitičnega zbora 
zvezne skupščine. 

Bogdan Osolnik: Tovarišice in tovariši, najprej bi se prav na 
kratko dotaknil stališča Zveze komunistov Slovenije do vprašanj našega sode- 
lovanja s političnimi gibanji v sosednjih dežela. Moj namen, da bi o tem spre- 
govoril v diskusiji, je znatno olajšalo dejstvo, da je o tem govoril že tovariš 
Vipotnik, ki je omenil tudi razvejane stike Zveze komunistov Slovenije s poli- 
tičnimi gibanji v sosednjih deželah. Znano je, da je bila naša Zveza komunistov 
vedno zainteresirana za razvoj takega sodelovanja, zlasti za sodelovanje z na- 
prednimi demokratičnimi gibanji, za vzajemno obogatitev družbene misli in 
prakse in seveda tudi za uresničevanje skupnih ciljev, kot so boj za mir, boj 
za družbeni napredek, pa tudi skupni boj proti mračnjaškim silam, ki so še 
vedno na delu. 

Sodelovanje Zveze komunistov s političnimi organizacijami, zlasti z delav- 
skim gibanjem sosednjih in drugih dežel, je vsekakor pomemben prispevek 
k razvijanju in h krepitvi državnih odnosov in sodelovanju med narodi nasploh, 
pri čemer se Zveza komunistov dosledno drži načela, da so oblike notranjega 
družbenega razvoja stvar vsakega naroda samega, da mora biti torej osnovni 
zakon mednarodnega političnega sodelovanja avtonomija vsakega gibanja in 
njegove prvenstvene odgovornosti lastnemu ljudstvu. Zastopajoč ta načela, si 
Zveza komunistov kot oblikovalec koncepta naše mednarodne politike priza- 
deva, da vnaša v naše mednarodne odnose tudi elemente družbenopolitične ana- 
lize sodobnih družbenih ekonomskih gibanj v svetu in njihovega razrednega 
bistva. 

Ni moj namen, da bi obširneje govoril o mednarodni dejavnosti Zveze ko- 
munistov, saj so nam na razpolago dokumenti o njenih stališčih, ki so bili 
sprejeti ne samo na kongresih, ampak tudi ob vseh najbolj pomembnih poli- 
tičnih trenutkih našega razvoja. Želel šem samo v zvezi s tem, kar je danes 
na dnevnem redu, naglasiti pomen političnih stikov v splošnem razvoju od- 
nosov z našimi sosedi in s tem tudi pozitiven vpliv na položaj naših manjšin 
in mimogrede zavreči neupravičen očitek, češ da ima Zveza komunistov pred 
očmi predvsem razredne interese, zapostavlja pa druge interese slovenskega 
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naroda in uveljavljanje njegove individualnosti, kar naj bi se kazalo tudi v 
odnosu do naših manjšin. Gotovo ni nič bolj zmotnega od takih očitkov, ki so 
demagoški poskus, da bi se trkali na prsi kot edini resnični slovenski patrioti 
tisti, ki s svojimi frazami in s svojo rodoljubarsko pozo prav nič ne prispevajo 
k slovenstvu. Politika Zveze komunistov Slovenije od osvobodilnega boja kaže 
ravno črto, na kateri se povezuje razredno bistvo te politike z bojem za odgo- 
varjajoče mesto slovenskega naroda v Jugoslaviji in v širši mednarodni skup- 
nosti. 

Lahko bi s konkretnimi primeri potrdili, da je bila v skladu s tem bojem 
nenehno prisotna tudi zavest o povezanosti slovenskega naroda z vsemi nje- 
govimi deli, ki jih je zgodovina odtrgala od matice. 

Ce je res, da je položaj naših manjšin v zamejstvu odvisen predvsem od 
urejanja dobrososedskih odnosov s temi deželami in od splošnega razvoja v 
svetu, če je politika umetnost največje uresničitve možnega, potem je prav 
gotovo točno to, kar je tudi tovariš Hočevar naglasil ob koncu svojega ekspo- 
zeja, namreč, da naše sodelovanje s političnimi gibanji sosednjih dežel ni v na- 
sprotju s koristmi naše manjšine, ampak pravzaprav ustvarja realne pogoje 
za njeno zaščito pa tudi za njeno aktivno vključitev kot avtonomnega subjekta 
v napredna gibanja sosednjih dežel v tem smislu, kot je dejal tovariš Vipotnik. 

Ce je prišlo v reševanju vprašanj naših manjšin do nekaterih premikov, 
kar danes z zadovoljstvom ugotavljamo, je to prav gotovo tudi rezultat takega 
doslednega in načelnega stališča Zveze komunistov in njenega aktivnega za- 
vzemanja v okviru vseh realnih možnosti, ki so bile dane. Zveza komunistov 
takega stališča do slovenske manjšine in zaščite njenih interesov ni nikoli po- 
gojevala z nekim ideološkim in svetovnonazorskim opredeljevanjem, ker izhaja 
s stališča, da je manjšina samostojen subjekt in da je zaščita narodnosti, tako 
tujih pri nas kot naših v zamejstvu, element splošnega boja za uveljavljanje 
človeških pravic in demokratičnih družbenih odnosov. 

Tovarišice in tovariši poslanci, dovolite mi, da se kot poslanec, ki v zvezni 
skupščini sodeluje pri obravnavi mednarodnih vprašanj, dotaknem v zvezi z 
današnjo temo še dveh ali treh vprašanj. 

Rekel bi najprej, da je današnja razprava, ki je posvečena odnosom s 
sosedi in položaju slovenske narodnostne manjšine v zamejstvu, nazoren pri- 
mer, kako se v procesu oblikovanja naše zunanje politike lahko ustvarjalno 
vključujejo republike in s svojim prispevkom bogatijo mednarodno sodelo- 
vanje naše države, ne da bi pri tem prihajala v nevarnost enotnost zunanje 
politike Jugoslavije in enotnost interesov vseh narodov in narodnosti naše 
dežele. 

To je morda potrebno omeniti — ker smo imeli po sprejetju ustavnih 
amandmajev priliko slišati zlasti v tujini pa tudi doma — posamezne komen- 
tarje o tem, da bo večja vloga republik povzročala težave v mednarodnem 
sodelovanju Jugoslavije in da bo njihovo uveljavljanje v zunanji politiki imelo 
negativne posledice zlasti za naše odnose s sosedi. Izkušnja kaže, da določene 
možnosti v tej smeri res obstojajo, ker gre za usklajevanje včasih tudi različnih 
interesov in pogledov. Vendar pa se tudi potrjuje, da se je mogoče izogniti 
vsemu, kar škodi enotnosti, če je sodelovanje republik v organih federacije 
dovolj uspešno, če se sproti usklajujejo interesi in pogledi, če se z vso odgo- 
vornostjo spoštuje interes Jugoslavije kot celote in načela, na katerih je za- 
snovan naš boj za uveljavljanje in obstoj v mednarodni skupnosti. Obenem se 
je tudi pokazalo, da so ravno republike lahko gonilna sila in pobudniki vse- 
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stranskega razvoja dobrososedskih odnosov, ker jih vrsta konkretnih interesov 
usmerja na sodelovanje s sosednjimi deželami in v iskanje novih možnosti za 
zadovoljitev življenjskih interesov njenega prebivalstva. 

Čeprav že ekspoze govori o tem, kako je Slovenija sodelovala v obliko- 
vanju stališč Jugoslavije in jugoslovanske politike do sosedov, bi želel poudariti 
še tole: 

Lahko bi našteli precej dolg seznam pobud, ki so prišle iz Slovenije in 
pozitivno delovale na oblikovanje politike Jugoslavije do sosedov, ker so vpli- 
vale na vsebinsko obogatitev, razširitev in okrepitev odnosov s sosednjimi de- 
želami. Sem lahko prištejemo vrsto iniciativ v okviru uveljavljanja politike 
odprte meje, razvoja obmejnega sodelovanja, urejanja vprašanj maloobmejnega 
prometa, dodatnih oblik gospodarskega sodelovanja, iniciativ za razvoj turizma, 
sodelovanja na področju prometa, komunalnih dejavnosti itn. V tem so bili 
udeleženi mnogi samoupravni subjekti, zlasti občine, gospodarske organizacije 
in druge institucije gospodarstva, kulturne ustanove, šole in ne nazadnje poli- 
tične organizacije Slovenije. 

Če so se pri tem v našem javnem življenju in v političnih kontaktih javili 
tudi glasovi, ki so opozarjali na odprta vprašanja, kot je na primer položaj 
naše manjšine, je bilo to prav v interesu realnega sodelovanja, prav za to, da 
bi se odstranjevale ovire za resnično nem;oten vsestranski razvoj prijateljskih 
odnosov s sosednjim,! narodi. Tega ne bi naglašal, če nam ne bi bilo poznano, 
da se pri naših sosedih pojavlja včasih težnja, da bi nekako razdvajali zvezni 
in republiški pristop v naši zunanji politiki, pripisujoč vse morebitne težave 
nestrpnosti in neuvidevnosti republike. To zmotno gledanje, ki ne upošteva 
dejanskih odnosov v naši federaciji in teženj po njihovi demokratizaciji, ver- 
jetno izhaja tudi z enostranskega statičnega gledanja na mednarodne odnose. 
Znak visoke stopnje prijateljstva in razumevanja ni v izogibanju in prikrivanju 
vprašanj, kjer obstajajo razlike ali nasprotja, ampak v njihovem smelem, od- 
kritem in uspešnem reševanju. Z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da se odnosi 
z našimi sosedi v zadnjem; času krepijo ravno v takem smjislu. 

Tovarišice in tovariši, dovolite mi, da se še kratko zadržim na pomenu 
pozitivnega razvoja našega sodelovanja s sosedi, s stališča novih gibanj, ki se 
v zadnjem času uveljavljajo v Evropi, in na politiki Jugoslavije — in v tem 
okviru tudi Slovenije — do vprašanj evropskega sodelovanja in varnosti. Vemo, 
da je razvoj v Evropi vedno usodno vplival tudi na naš prostor. Poleg vojaških 
in strateških gibanj v Evropi, ki neposredno zadevajo našo varnost, so za naš 
razvoj življenjskega pomena gospodarski odnosi — prek 80 '%> celotnih eko- 
nomskih odnosov ima Jugoslavija ravno v Evropi, poleg tega tehnološke ko- 
operacije, komunikacija delovne sile, znanstvenega in kulturnega sodelovanja 
itd. Ni treba dokazovati, da je Jugoslavija kot evropska dežela izredno zain- 
teresirana za urejanje razmer na našem kontinentu, ki dolgo vrsto let po drugi 
svetovni vojni niso bile dobre, saj je Evropa predstavljala eno izmed osnovnih 
žarišč hladne vojne in nevarnosti blokovske konfrontacije. 

V zadnjem, času smo priče popuščanja napetosti v centralni Evropi, ki sta 
ga omogočila predvsem ravnotežje strahu obeh velesil in njuno medsebojno 
dogovarjanje, da bi se izognili direktni nuklearni konfrontaciji. Med pomemb- 
nimi koraki, ki spremljajo ta razvoj, je tudi urejanje odnosov med Zahodno 
Nemčijo, Sovjetsko zvezo in Poljsko, kakor tudi med obema nemškima drža- 
vama na osnovi priznanja obstoječe stvarnosti. Čeprav je trenutno še odprto 
vprašanje ratifikacije teh sporazumov v nemškem Bundestagu, v splošnem pri- 
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čakujejo ugoden izid, ki naj prižge zeleno luč za nadaljnje korake v urejanju 
evropskih razmer, kar naj bi se zgodilo predvsem na evropski konferenci 
o varnosti in sodelovanju, kolikor ne bi prišlo do posebnih zapletov, zlasti v 
odnosih med obema supersilama, ki še vedno držita v rokah ključ evropskega 
razvoja. 

Zakaj govorim o tem? Želel bi opozoriti, da smo kot Jugoslavija in prav 
gotovo nič manj kot republika Slovenija soočeni s pomembnimi premiki v 
evropskem prostoru, ki nas postavljajo pred nove dilem!e, če hočemo zagotoviti 
svoje interese in ki nas silijo, da tudi s tega zornega kota ovrednotimo stanje 
naših odnosov s sosedi in perspektive njihovega razvoja. Trenutno so že po 
vsej Evropi intenzivni posveti in v delu programi ne samo za evropsko konfe- 
renco, ampak tudi za dolgoročno politiko vsake dežele v prihodnjem razvoju 
evropskih odnosov. V pričakovanju širših multilateralnih sestankov se organi- 
zirajo intenzivne razprave in posvetovanja znotraj posameznih dežel pa tudi 
širših evropskih regij. Razvijajo se že tudi medblokovski kontakti, skratka, 
intenzivno se razglablja o novi viziji Evrope, ki naj bi uresničila — če bo 
splošen razvoj odnosov ugoden — težnje posameznih dežel, da si zagotovijo 
svoje življenjske interese v dolgoročni projekciji novih evropskih, zlasti eko- 
nomskih odnosov. 

Jugoslavija prav gotovo nima razloga, da bi bila pasivna v odnosu do teh 
gibanj. Naš interes za razvoj odnosov v Evropi ni od včeraj, ampak je bil živ 
tudi v času, ko so bila razmerja v Evropi znatno neugodnejša. Spomnimo se na 
primer samo pobude zvezne skupščine iz leta 1957 za sestanek predstavnikov 
vseh evropskih parlamentov s ciljem, da bi se pospešilo široko evropsko sode- 
lovanje na neblokovskih osnovah in v interesu vseh evropskih narodov, da ne 
govorimo o drugih iniciativah. Sicer si ne delamo iluzij, da bi evropska kon- 
ferenca z nekakšno čudodelno palico lahko prinesla rešitev vseh vprašanj in 
začrtala idilično pot razvoja v Evropi. Nasprotno, vemo, da je stanje Evropi 
določena realnost in da je potrebna analiza vseh komponent te realnosti. 
Vendar je naravno, da mislimo tudi na to, kako bo naša dežela v širših evrop- 
skih gibanjih obravnavala svoj neodvisni položaj in svojo individualnost in 
kakšno vlogo si bo> zagotovila v evropski delitvi dela, v celotnem sistemu med- 
sebojnih odnosov in ne nazadnje v tako imenovani panevropski infrastrukturi, 
v sistemu komunikacij, energetskih linij, cirkulacije delovne sile, strokovnih 
kadrov, v prostorskem', planiranju itd. 

Zato je brez dvoma potrebno, da se tudi mi intenzivno vključimo v gra- 
ditev nove vizije Evrope in da našo angažirano politiko v Evropi opremo na 
dolgoročen koncept, ki ne bo ostal na repu dogajanja in tudi ne bo pomenil 
sam nekakšno pragmatično manevriranje med velikimi silami in njihovimi blo- 
kovskimi sistemi brez poglobljene in dolgoročnejše analize evropskih družbenih 
gibanj. 

Tak celovit pristop sicer že imamo glede osnovne mednarodne strategije 
in taktike, vendar pa na posameznih točkah zahteva prilagoditev novim giba- 
njem, kar je še toliko bolj potrebno v novih razmerah popuščanja napetosti v 
Evropi, ki ni brez nekaterih nevarnih tendenc, ki ogrožajo ne samo naš poli- 
tični in vojni položaj, ampak tudi možnosti za enakopravno vlogo v evropskem 
gospodarskem in drugem sodelovanju. 

Ne bom se več obširneje zadrževal pri tem vprašanju, ki bi zaslužilo 
posebno razpravo, želel bi le opozoriti na naslednja dejstva glede pristopa k 
razmišljanju o naši politiki do sedanjih evropskih gibanj: 
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Urejanje odnosov v Evropi na osnovi tako imenovanega statusa quo še ne 
pomeni, da je za prihodnji razvoj našega kontinenta zagotovljena varna pri- 
hodnost. Kolikor bi se poskušali odnosi v Evropi zacementirati na osnovi blo- 
kovske razdelitve Evrope bodisi v vojaškem ali gospodarskem smislu in če ne 
pride do resnične demokratizacije odnosov med državami, ki bi omogočili tudi 
svobodna notranja družbena gibanja, bodo razmere na našem kontinentu vedno 
polne napetosti in konfliktov. To ugotavljam zaradi tega, ker bi rad poudaril, 
da naša politika večjega angažiranja v Evropi ne prihaja v nasprotje z našo 
notranjo socialistično samoupravno družbeno orientacijo. Ravno nasprotno, 
samo s pozicij neuvrščene socialistične evropske dežele se Jugoslavija lahko 
uveljavlja tudi v evropskih gibanjih znatno močneje kot bi se sicer po svoji 
veličini in potencialu in si predvsem ohrani svojo neodvisnost. 

Čeprav so blokovske strukture pod pritiskom določenega stanja po drugi 
svetovni vojni vključile večino evropskih dežel v svoje integracijske procese, 
to ne pomeni, da osnovna težnja politike neuvrščenosti, ki se kaže v zahtevi 
po suverenosti in neodvisnosti vsake dežele, ni močno prisotna tudi na našem 
kontinentu. Jugoslavija je kot evropska in hkrati neuvrščena dežela še posebej 
poklicana, da se ravno v graditvi novih odnosov na našem kontinentu odločno 
angažira s stališča politike neuvrščenosti, pri čemer se lahko opira na moralno 
politično moč in aktivnost idej, ki so v osnovi te politike in se vse bolj ujemajo 
tudi z interesi večine evropskih narodov. 

Posebno pomembno postaja v evropskem sodelovanju vprašanje odnosa do 
obstoječih evropskih gospodarskih integracij. Razvoj obeh velikih sistemov 
je pokazal, da integracija omogoča visoko stopnjo delitve dela, izkoriščanja 
dosežkov sodobne tehnologije in podobno, da je to nova oblika medsebojnega 
sodelovanja, kjer se države zavestno podrejajo določenim skupnim interesom, 
kar poraja tudi mnoge probleme politične, socialne oziroma človeške in tudi 
narodnostne. 

Pred evropske države, ki so zunaj vojnih in gospodarskih blokov, se po- 
stavlja vprašanje, kako ohraniti neodvisnost in vendar sodelovati v evropskem 
napredku, v razvoju produktivnosti sil in vseh drugih dosežkih sodobne zna- 
nosti in tehnologije. Kot sem že dejal, smo priča intenzivnemu iskanju rešitev, 
ki jim nekatere dežele odločno prilagajajo svojo ekonomsko strukturo, gospo- 
darski sistem in politiko, pri čemer seveda igra sorodnost oziroma istovetnost 
družbenoekonomskih odnosov in celotne družbene biti odločilno vlogo. 

Moj namen ni, da bi poskušal sugerirati kakršen koli odgovor na tako 
zapletena vprašanja, ki se postavljajo pred nas glede odnosa do integracijskih 
gibanj v Evropi. Vendar želim opozoriti na aktualnost tega vprašanja, ker je 
vse bolj prisotno tudi v naši praktični politiki, zlasti v graditvi našega razvoj- 
nega programa. Za nas v Jugoslaviji seveda ne prihaja v poštev nikakršna 
rešitev, ki bi pomenila odstopanje od naše neodvisne, neuvrščene pozicije in od 
naše samoupravne socialistične družbene poti. Vendar to načelno stališče ne 
pomeni, da v evropskem dogajanju ne bi mogli najti odgovarjajočega mesta, 
ali celo, da bi se smeli postaviti v vlogo pasivnih opazovalcev, zadovoljnih s 
svojim prostorom v kotu. Nasprotno, če želimo biti prisotni v boju za pri- 
hodnost Evrope in našo prihodnost, moramo vedno odkrivati bistvo družbenih 
in političnih procesov, ki potekajo, in se z enako doslednostjo' angažirati v evrop- 
skem dogajanju, kot smo se v prvih povojnih letih v boju za mednarodno 
afirmacijo in preboj blokade, s katero so nas skušali obdati najprej z ene in nato 
še z druge strani. 
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Naša neuvrščena pozicija in zavezništvo nam danes ustvarja veliko ugod- 
nejše pogoje. Eden od pomembnih momentov je spet naš položaj med neuvr- 
ščenimi. Jugoslavija je že po svoji geografski legi tako rekoč na stečišču treh 
kontinentov poklicana, da deluje v smeri povezave Evrope z drugim prostorom, 
zlasti z deželami v razvoju, ki se večji del opredeljujejo za neuvrščenost. Tu 
so tudi glede gospodarskega sodelovanja in kooperacije velikanske rezerve, ki 
so pomembne tudi za Evropo in se bodo aktivirale samo, če se vzpostavijo pri- 
merne oblike sodelovanja z evropskimi razvitimi deželami. Gospodarsko sode- 
lovanje z deželami v razvoju nam ustvarja zaledje, ki nam bo olajševalo tudi 
odpor proti tistim pritiskom blokovskih struktur, ki so v nasprotju z našim 
političnim mednarodnim položajem in interesi. 

Misel, s katero bi želel končati svojo razpravo, je naslednja: 
Razvoj sodelovanja z našimi sosedi dobiva torej še posebno dimenzijo v 

okviru evropskih gibanj. S sosednjimi deželami nas vežejo mnoga skupna vpra- 
šanja, zlasti gospodarskega, tehnološkega, kulturnega sodelovanja, komunikacij, 
turizma in tako naprej. 

Iskanje smelih, dolgoročnih rešitev zahteva ozračje zaupanja in razume- 
vanja, spoštovanje enakopravnosti in različnosti, vzpostavitev določene vza- 
jemne odvisnosti na osnovi obojestranskih interesov in zaupanja. To je še 
razlog več, zakaj vidimo v prizadevanjih za razvoj dobrososedskih prijateljskih 
odnosov z našimi sosedi ne le izraz neke trenutne oportunosti, ampak eno 
osnovnih konstant naše zunanje politike. Hvala lep^! 

Predsednik Miran Goslar: Milo Vižintin. 

Milo Vižintin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Z zadovoljstvom ugotavljam, da naš zbor obravnava nekatera vprašanja naše 
zunanje politike. Zadovoljen sem tudi s skrbno sestavljenim materialom, ki 
smo ga dobili. Tudi ekspoze podpredsednika Hočevarja je bil zelo izčrpen, prav 
tako pa tudi diskusija drugih vodilnih diskutantov. 

S sosednjo Italijo smo naše odnose zelo zboljšali in dosegli velike uspehe, 
zlasti v razdobju po podpisu spomenice o soglasju k tržaškemu vprašanju. Temu 
je mnogo pripomogla naša politika neuvrščenosti, pa tudi v Italiji so dobile 
napredne sile tako moč, da sta morali italijanska buržoazija in desnica močno 
popustiti. 

V zvezi z našimi odnosi z Italijo bi rad povedal nekatera zgodovinska dej- 
stva. Ko je znani politik Alcide De Gašper i, prvak demokrščanske stranke in 
nekdanji poslanec v dunajskem parlamentu, sprejel prvo delegacijo Slovencev v 
Italiji, ki je protestirala proti temu, kar je nova Italija prinesla v goriško 
pokrajino, je rekel približno takole: »Vemo, kaj je fašizem naredil za slovensko 
in hrvaško manjšino pod Italijo. Vemo, kaj se je zgodilo, zato se v demokra- 
tični Italiji to ne bo-nikdar več ponovilo.« To je rekel 18. 9. 1947. leta, ko je 
vladalo na Goriškem in v Beneški Sloveniji brezvladje in ko smo mu izročili 
spomenico in spisek vseh razdejanj, ki so jih takrat storile fašistične, nacio- 
nalistične in druge skupine. 

Rekel je, da se to ne bo ponovilo nikoli več. Pa vendar se je ob pri- 
ključitvi takoj ponovilo. Leta 1954 sta Jugoslavija in Italija podpisali spome- 
nico o soglasju z vednostjo in potrditvijo takratnih zavezniških sil. Do takrat 
pa smo imeli postavljene topove na obeh straneh. Po podpisu se je pričelo 
stanje izboljševati, vendar so bile velike težave. Veliko je bilo treba delati, 
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bilo je obilo drobnega dela, s katerim smo krepili ugodnejše ozračje na oni 
strani in tudi pri naših ljudeh. Za naše ljudi, zlasti Primorce, je značilna 
mentaliteta, češ Italijani so Italijani ne glede na to, kakšni stranki pripadajo. 
To je razumljivo, saj so imeli glede tega mnogo izkušenj. 

Kakor vidimo, pa smo dosegli lepe uspehe. Toda ob vsaki priliki, ko so 
v Italiji volitve, se nekatere reči ponovno odpirajo. Prej je bilo to vprašanje 
Trsta, sedaj pa cone B. Za nas so stvari glede tega jasne. Mislim, da ni treba 
biti noben izvedenec mednarodnega prava, da bi se s podpisom pogodbe o 
odstopu ozemlja tudi zavedal, da to ozem,lje ni več tvoje. Italija je podpisala 
mirovno pogodbo in v posebnem aneksu tudi ustanovitev Svobodnega tržaškega 
ozemlja. To se pravi, da to ozemlje ni bilo več italijansko od dneva podpisa. 
Mislim pa, da tudi za drugi del meja italijanski parlament — kolikor se ne 
motim — do danes ni ratificiral mirovne pogodbe, da o tržaškem sporazumu 
niti ne govorim. Parlament ni ratificiral pogodbe z namenom, da bi lahko to 
vprašanje še naprej postavljal na dnevni red. Se sedaj stojijo table z obnov- 
ljenimi napisi: »Začasna meja med Italijo in Jugoslavijo«. In to na Goriškem, 
ne na Tržaškem in Koprskem. Kaj to pomeni? Seveda lahko misli vsak po 
svoje, oni po svoje in mi po svoje. Lahko mislimo eno in drugo. Vemo, kakšne 
so njihove tendence. Tega vprašanja nočejo rešiti, češ da situacija v Italiji 
za to ni primerna, da so še močne te in one sile. Vemo, da so napredne sile v 
Italiji močne in če bi krščanska demokracija to hotela rešiti, bi lahko rešila. 
Pokazali smo vso dobro voljo, pokazali, da nočemo železne zavese, ampak sa- 
dimo rože ob meji, da nočemo bodeče žice, da želimo odprte meje in da je vse 
skupaj samo formalnost. Vse to smo dosegli. Hočemo iti še naprej, vendar 
imamo z druge strani še sile, ki se s tako situacijo ne strinjajo. Zato razni 
ekscesi, zato razni napadi itd. 

Hočem povedati, da so v Italiji take sile — sicer ne v večini, ampak v 
manjšini — ki ne dajo miru, zato moramo biti zelo previdni in nadaljevati 
dosedanjo našo politiko do sosednje Italije, kar je v interesu obeh. 

Naša slovenska skupnost v Italiji je doživela napredek. Marsikaj so ji 
priznali tako na šolskem, kulturnem kot na političnem in drugih področjih in 
tako je tudi prav. Vendar vse to ne pomaga dovolj, dokler ne bo naša manj- 
šina tudi gospodarsko enakopravna, dokler ne bo rešeno vprašanje zaposlo- 
vanja, emigracije itd., zlasti na področjih, kjer živi strnjeno naše avtohtono 
prebivalstvo. 

Kaj so naredili na Tržaškem? Kljub spomenici o soglasju so v Nabrežini 
in marsikje drugje naselili ogromno večino tako imenovanih istrskih beguncev, 
ki sedaj skoraj prevladujejo nad slovenskim življem na tem ozemlju. 

Hotel sem opozoriti še na nekatere stvari in sicer to, da je fašizem 25 let 
uničeval vse, kar je bilo slovensko. Upirala sta se lahko le delavec in kmet. 
Nova demokratična Italija rešuje probleme Slovencev vse prepočasi, nekaterih 
pa sploh ne. Pri tem mislim zlasti na Slovence v Benečiji. Ti žive že 106 let pod 
Italijo in do danes italijanska uradna politika ni priznala, da živi v Benečiji 
del slovenskega naroda, čeprav so celo fašisti leta 1935 ugotovili, da tam živi 
35 000 ljudi, ki govore nerazumljiv dialekt. Menim, da se bodo morali beneški 
Slovenci sami postaviti za svoje pravice, morali pa jih bomo podpreti tudi mi. 

Spominjam se, da je neka beneška delegacija pred časom zahtevala slo- 
venske šole, varstvo otrok, vrtce in tako dalje. Zahteva je propadla. Boj je 
treba nadaljevati, pri tem pa se ne smemo vmešavati v italijanske razmere ne 
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v njihovo suverenost, smo pa dolžni, da za naše Slovence na drugi strani — 
kakor smo zapisali tudi v mirovni pogodbi — skrbimo in povemo svojo besedo. 

Omenil bi tudi to, da demokratična Italija nekaterim nezaželenim ljudem 
ne dovoli stopiti na svoj teritorij. Zakaj? Ne vem! 

Ljudje se čudijo, da ta ali oni ne more iti v Italijo, čeprav imamo z njo 
tako dobre odnose. Ali so ti ljudje ubijalci, morda roparji, ali so' kaj ukradli 
ali kaj? Odgovora ne vem. 

Stanje pa je tako', kot sem navedel. Lahko, da bo tudi to enkrat rešeno, 
vendar dvomim, zlasti če se bo vlada usmerila v tako imenovani center. V njem 
so desnica, fašisti itd, precej močni, zato bo ta vprašanja še težje rešiti. Običajen 
izgovor za vse take primere je, da tem ljudem ne morejo zagotoviti varnosti. 
Takšni odgovori so zelo jalovi, vendar ne moreš ukreniti ničesar, zlasti ker 
ob tem ne pozabijo omeniti, da tako ukrepajo zato, da ne bi prišlo do diplo- 
matskih incidentov in da bi še naprej ohranili dobre odnose. 

Želim, da se boj nadaljuje, zato se mi zdi prav, da o tem razpravljamo 
v slovenski skupščini in zastavimo vse sile, da pomagamo našim ljudem pri 
njihovem boju za narodnostne pravice. 

Predsednik Miran G o s 1 a r : Vlado Uršič ima besedo. 

Vlado Uršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Rad 
bi se dotaknil območja, ki je bilo sicer danes v vseh referatih omenjeno, je pa 
slovenski javnosti najmanj znano. To je območje med rekama Idrijo in Terom. 
To se pravi Benečija. Bom bolj kratek, vendar bi vseeno želel na kratko orisati 
zgodovino beneških Slovencev. Gre predvsem za tisti del, ki je bil dolga sto- 
letja pod Benečani, nato zelo kratko obdobje pod Francozi, vendar v času 
francoske vladavine ni bil vključen v ilirske province. Po propadu francoske 
oblasti so ljudje s tega območja ostali zunaj območja, kamor so spadali drugi 
Slovenci, to se pravi zunaj tistega dela, kjer so bile prisotne težnje po narod- 
nem prebujanju. Bili so v sestavu tako imenovanega lombardsko-beneškega 
kraljestva. To sem želel poudariti predvsem zaradi tega, da ne bi imeli napačnih 
predstav, kadar pravimo, da so Slovenci v Benečiji optirali za Italijo zaradi 
tega, ker so menili, da bo njihovo življenje v Italiji neprimerno lažje kot v 
Avstriji. Tu ni nobene resnice, saj beneški Slovenci na območju avstro-ogrskega 
cesarstva niso živeli tako kot drugi Slovenci. Bili so praktično zunaj nacionalno 
preporodnih gibanj in če so optirali za Italijo, so optirali misleč, da bo' njihovo 
življenje v okviru liberalne Italije vsaj tako, kakršno so imeli pod beneško 
republiko. 

Tu je iskati vzroke za takšen odziv na plebiscitu Slovencev v Italiji. Ven- 
dar če vemo, da je bil plebiscit pogojen s cenzusom, da je bil pogojen tudi s 
puškinimi kopiti, potem si lahko predstavljamo, kakšen je bil uspeh. Tukaj je 
delovala prisila za priključitev k liberalni Italiji. Liberalna Italija je sicer v 
tistem obdobju dajala nekaj več jamstev v primerjavi z ostalimi deželami 
v Evropi, vendar je liberalna Italija po letu 1866 želela izbrisati iz relativno 
enotnega nacionalnega prostora tako Francoze na zahodni meji kakor tudi Slo- 
vence na tem območju. Zato so vsi ugodni pogoji za življenje Slovencev v Be- 
nečiji pravzaprav propadle. Začela se je italijanizacija in gospodarska diskri- 
minacija. Posledice tega pa je bila, da so se ljudje začeli izseljevati, še posebej 
v zahodno Evropo ter v Južno in Severno Ameriko. 

4 
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Asimilacijski proces je bil prisoten na vsakem koraku. Jezik se je ohranil, 
kolikor se je, predvsem v domačem okolju in v cerkvi. Kolikor so posamezne 
nacionalne korenine le pognale, pa se imamo zahvaliti predvsem delu Trinka in 
Podreke. 

Za tem obdobjem je prišel na oblast fašizem. V sestav kraljevine Italije 
so se vključila nova področja, naseljena s Slovenci. Začel se je fašistični geno- 
cid, ki je bil usmerjen predvsem proti Slovencem in Hrvatom v Slovenski Istri 
in Primorju in na istrskem polotoku. Pri tem so krizo zaradi denacionalizacije 
doživljali tudi Slovenci v Benečiji. Razslojevanje in emigracija sta se sicer 
zmanjšala, pojavilo pa se je nekaj novega. Slovenci s tega območja so se začeli 
odseljevati predvsem v severno Italijo, to je v severno italijanska industrijska 
mesta. 

To je kratka zgodovina teh ljudi. Lahko pa ugotovimo, da so sadovi Trinka, 
sadovi Podreke in tako imenovani Čedermaci, le ustvarili pogoje, da so se 
navzlic zatiranju pojavile zdrave narodove sile tudi v tem delu slovenskega 
ozemlja. Prisotnost te misli, prisotnost teh želja vidimo v tem, da so se Benečani 
pred kapitulacijo Italije in po kapitulaciji Italije vključevali v partizanske 
enote, ki so bile v sestavu IX. korpusa. 

To se pravi, da gre za neko nacionalno zavest. Ob tem moramo žal ugo- 
toviti, da so ob relativno naglem porastu in dobri moči levih sil v Italiji do- 
življali od leta 1945 do 1969 najhujšo diskriminacijo, kakršne niso doživljali 
ne za časa liberalne Italije ne za časa fašistične Italije, pač pa tako imenovane 
republike. Vsem nam so verjetno znani pohodi trikolaristov, psihološki pritiski, 
denunciacije, batine, zapori in drugi pritiski. Jasno, če se je hotel tamkajšnji 
slovenski živelj ohraniti, je moral izbrati edino kolikor toliko možno pot, pot 
s trebuhom za kruhom, toda ne več toliko v severnoitalijanska mesta, pač pa 
v Francijo, v Švico, Zahodno Nemčijo itd. 

Popis prebivalstva, o čemer je tovariš Vižintin že razpravljal, govori o 
36 000 Slovencih na tistem ozemlju. Danes ugotavljamo le še 20 000 prebival- 
cev. Mislim, da razlikujete, kaj so prebivalci in kaj Slovenci. To pomeni, da je 
tu depopulacija vsakdanja, da se praznijo vasi. Pri tem ne gre samo za mo- 
derno migracijo, ampak jo navzlic nekaterim, pozitivnim prizadevanjem v Italiji 
povzročajo ekonomski, politični in kulturni pritiski. 

Prelomnica je — kot za vse Slovence v Italiji tudi za Slovence v Benečiji 
— leto 1954. To je nedvomno. To je čas, ko smo začeli urejati normalne odnose 
med Italijo in Jugoslavijo. Vendar moram dodati, da se je politični položaj 
Slovencev v Italiji in zlasti Slovencev v Benečiji takrat sicer izboljšal, še vedno 
pa se je kljub tako imenovanemu italijanskemu gospodarskemu čudežu nada- 
ljevala diskriminacija na gospodarskem področju. To se pravi, da imamo obra- 
ten proces. Razslojevanje se nadaljuje. Nekateri kraji so izgubili 60 do 70 *>/o 
prebivalstva. Ostali so praktično samo starci, tako da je vsa vitalna sila Slo- 
vencev v Benečiji praktično v emigraciji v prej navedenih krajih. Pobud v tem 
času ni bilo ne s strani oblasti in — bodimo odkriti — tudi z naše strani si 
nismo najbolj prizadevali. Bolj smo se usmerili na tržaški in goriški del, na 
Koroško, malo manj v Porabje, najmanj pa v Benečijo, saj je dosti Slovencev, 
ki Benečijo pozna samo kot geografski pojem, ne pa kot območje, kjer živi 
določen del Slovencev. 

Hočem povedati, da v tem, času pobud s strani italijanskih oblasti in tudi 
naših ni bilo. Redki gospodarski zametki so zaradi političnih in gospodarskih 
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konkurenčnih razlogov propadli. To smo lahko videli ob manifestacijah v Šent- 
lenartski dolini. Drugih gospodarskih vlaganj pa ni bilo. 

Izumiranje na gospodarskem področju pa je začelo pogojevati krepitev 
nacionalne zavesti in to zaradi odprtih odnosov med Jugoslavijo in Italijo. 
S spremembo mednarodnih odnosov so mnogi pričeli gledati na Jugoslavijo 
drugače kot prej, češ boljša je taka Jugoslavija, kakor da bi imeli na italijanski 
meji Ruse. Močan vpliv na spremenjene odnose imajo tudi napredne demokra- 
tične sile — pa tudi pomen — ki so ga dobili Slovenci na Tržaškem in Goriškem. 
Prav to v nekem smislu pogojuje tudi izredno povečanje dejavnosti na pod- 
ročju kulture ter utrditev nacionalne zavesti, ki se kaže v dejavnosti emigrantov, 
v zahtevah po socialnih, kulturnih in nacionalnih spremembah. Potem so shodi 
na Matajurju, demonstracije kmetov in emigrantov po Vidmu, kjer so se Slo- 
venci prvič pojavili s slovenskimi napisi in kjer so bile postavljene socialne 
in druge zahteve. Prav gotovo imajo pri tem veliko vlogo prosvetna društva, 
npr. društvo Ivan Trinko v Čedadu, Dom, to je društvo slovenskih duhovnikov 
v Benečiji, Riječan iz Lijese in druga. Zlasti pa je po mojem mnenju najpo- 
membnejše društvo slovenskih izseljencev v Orbiju v Švici, ki zajema približno 
1500 članov. Od 1500 članov je 1500 beneških družin, ker beneški Slovenec sedaj 
ne gre več sam v emigracijo, ampak vzame s seboj tudi družino. 

To društvo deluje v 17 sekcijah, ki zajemajo celotno švicarsko-francosko 
področje in se v zadnjem času širijo celo v Severno Ameriko. Prav gotovo, da 
imajo svojo težo tudi časopisi Matajur, Dom, list Emigrant in podobno. Po- 
membno je tudi pismo Saragatu, dve pismi Berzantiju s konkretno navedenimi 
tezami, kako naj se rešuje problem beneških Slovencev. Nadalje sprejem pri 
Berzantiju, pri Colombu in ne nazadnje tudi sprejem Slovencev iz društva 
Riječan pri papežu. Vse to kaže na določeno afirmacijo. Ne smete zameriti, 
da se ustavljam tudi pri duhovnikih, vendar so oni ena izmed pozitivnih sil na 
tem območju, na katero je treba računati. 

Rezultati teh prizadevanj so prav gotovo pozitivni in smo zanje danes že 
slišali. To so razni tečaji slovenskega jezika in druga prizadevanja. Ob tem pa 
moramo vedeti, da tudi levičarske stranke, tudi komunistična, sicer mnogo ob- 
ljubljajo, imajo pa do teh vprašanj vedno precejšen paternalističen odnos. 

Kljub temu pa vidimo, da se politiki zavedajo obstoja slovenskega življa, 
saj ga neposredno priznavajo, ko gre za glasove. Tu smo vsekakor zelo napre- 
dovali, saj nedavno še govoriti niso hoteli o Slovencih, temveč so rekli, da je to 
le del italijanskega življa, ki se je zaradi razmer malo vrgel po Slovencih. 
Menim, da je pomemben tudi tale politični moment, ki se kaže pri volitvah, 
to je usmeritev v levo. Nikdar ni bilo naštetih toliko preferenčnih glasov za 
slovenske kandidate v videmski pokrajini. Naj omenim Jarca, Waltritcha in 
Gradnika, ki so dobili 531 preferenčnih glasov, kar se v tem delu doslej še ni 
zgodilo. 

Ob viseh teh ugodnih pogojih pa moram opozoriti na nekatere pritiske, 
ki se kažejo predvsem v tem, da se zavira gospodarski razvoj. Pojavlja se 
namreč želja, da bi bil tu prazen prostor, zlasti ker je to NATO področje. Gre 
torej za političen in vojaški pritisk, ki zavira gospodarsko rast. 

Ti pritiski se kažejo tudi v podkupovanju slovenskega intelektualnega 
kadra, ki mu ponujajo sinekure, toda ne na slovenskem ozemlju, kjer sicer 
Slovenci žive, temveč v Furlaniji, na obrobju, kjer imajo čim manj možnosti 
za ugodno vplivanje na slovenski živel j. 

4* 
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Naslednja stvar je podeljevanje štipendij nacionalističnih organizacij in 
spet je ironija, da jih ne podeljuje ministrstvo za delo ali ministrstvo za javno 
izobraževanje, temveč ministrstvo za notranje zadeve. 

Nekoliko sumljiva je tudi finančna korporacija Friulia. Zal jo vodi socialist, 
moj zelo dober prijatelj. Ta korporacija s 15 milijardami deželnega kapitala, 
ki izvira delno tudi iz deleža vojaških služnosti, do danes ni pomagala še no- 
benemu Slovencu na tem področju. 

Med te pojave spada naraščajoče število slovenskih intelektualcev s tega 
področja, ki študirajo v Gorici in Trstu, pa ne dobivajo doma svojega kruha, 
in ne na koncu tudi zelo dvomljiva vloga, ki jo ima videmska nadškofija, ki 
še razvija fašistično tradicijo, tako da slovenske bogoslovce pošilja v Furlanijo, 
furlanske pa v slovenske kraje. Mislim, da iz ljubezni do svojega bližnjega 
tega prav gotovo ne dela. Na koncu moram om,eniti tudi šikaniranje italijanskih 
policijskih oblasti in orožnikov, ki pod pretvezio, da ščitijo Slovence, izvajajo 
samo psihološki pritisk. 

Ne smete mi zameriti, če se bom zopet spotaknil ob to, da bi morali imeti 
tam, kjer živijo manjšine, na konzulatih in veleposlaništvih malo drugačen 
nacionalni sestav. Tako bi bil poleg obvezne diplomatske poti prisoten tudi 
čustveni element pri reševanju nekaterih nacionalnih problemov. Druga stvar 
pa je, da bi morali povečati skrb veleposlaništev v Švici za tiste slovenske 
izseljence, na katere moramo računati, da se bodo naselili nazaj, če bomo 
ustvarili potrebne gospodarske pogoje. 

Slovenstva v tujini — ne v Italiji ne v Avstriji in ne na Madžarskem — ne 
bomo rešili s folkloro, z glasbenimi ansambli, ampak z neposrednimi gospo- 
darskimi vlaganji. Bodimo si enkrat na jasnem, da se s folkloro spravljamo še 
bolj v neroden položaj. Mislim, da je treba emigracijo zmanjševati tako, da 
dosežemo gospodarsko krepitev obmejnih območij. 

Pomembni so tudi stiki z drugimi strankami, recimo v republikansko 
stranko in če je v interesu — makiavelizem je še vedno prisoten — včasih 
morda tudi liberalci, seveda do določene meje. Zlasti pa je pomembno delo 
s strankami, ki so bile že doslej aktivne pri zakonski iniciativi v korist Slo- 
vencev v Italiji, še posebno v Benečiji. Vztrajna je zahteva, da se uvede slo- 
venski jezik v vrtce, v šole in v urade in da se uvedejo tudi dvojezični napisi. 
Potem podpora konzorciju za razvoj nadiške doline. Sami Tolminci tega pro- 
blema ne bomo mogli rešiti. Lahko pa veliko prispevamo z dvema akcijama, in 
sicer z razširitvijo kaninskega kompleksa, ki sega tudi na območje Rezije, in 
z ureditvijo matajurskega kompleksa, oboje v turistične namene. To ni prošnja 
za nove kredite, ampak za reševanje nacionalnih problemov, če nočemo imeti 
prazne meje in če hočemo poiskati najuspešnejše načine sodelovanja. 

Sem sodijo tudi vlaganja v male tovarne, ki so fleksibilne, v obrtne delav- 
nice, zlasti pa v nekatere turistične objekte na italijanski strani. Vem, da bi 
marala to storiti Italija na podlagi 3. in 6. člena italijanske ustave in statuta 
Furlanije-Julijske krajine, vendar bodimo iskreni: če se bomo zbudili mi, 
se bodo verjetno zbudili tudi drugi. 

Rad bi opozoril tudi na to, da moramo dati vso podporo zahtevi, da se 
postavijo in dobijo svoj status spomeniki na področju Šentlenarta, na Matajurju 
in v Reziji. Ce so Italijani postavili spomenike pri nas, se moramo bojevati 
za to, da jih mi postavimo pri njih. 

Za konec bi rad povedal, da so Italijani ne glede na politično pripadnost 
v prvi vrsti Italijani, pa naj so kakršnekoli politične barve. To lahko dokažemo 
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s tem, da je član centralnega komiteja komunistične partije Italije Giencarlo 
Pajeta izjavil, da so oni, komunisti, rešili Italijanom Trst in Gorico. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Rudi Šimac. 

Rudi Šimac : Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da po teh 
temeljitih okvirih in široko obravnavanih evropskih razmerah poskušam z ne- 
kaj mislimi dopolniti še nekatera vprašanja. 

Zdi se mi, da bi lahko odprto mejo izkoristili tudi drugače, ker so za to 
vse možnosti. V povojnem času, ko so bili odnosi zamrznjeni in ko ob meji ni 
bilo razvitih večjih središč, je bilo nemogoče vzpostaviti širše kontakte. Sedaj 
pa bi kazalo odprto mejo izkoristiti v tem smislu, da se dialog razširi ob vsej 
meji, ki naj postane resnično izhodišče za Benečijo, Tolmin, za nekatere občine 
na Goriškem, Gorico, in podobno. Pri tem je prav gotovo zelo pomembna vloga 
občin. Tej dejavnosti bo potrebno namjeniti več tudi v materialnem pogledu 
tako s strani republike kakor tudi s strani razvitejših občin. Misel, ki jo je 
načel tovariš Brajnik o pomoči zamejskim Slovencem, je tehtna. Knjiga, ki konča 
v Vevčah, ker na slovenskem tržišču ne najde kupca, je v teh krajih še zmeraj 
svetinja.!Mislim, da je to, kar je bilo konkretno nakazano spričo tega velikega 
okvira, za zamejske Slovence še zmeraj zelo pomemjbno. Ne smemo pozabiti 
na drobno pomoč za opremo posameznih dvoran ne ,samo v Trstu in v Gorici, 
temveč tudi drugje, kajti enak pomen ima dvorana v Sovodnjah, v Doberdobu 
in drugih slovenskih vaseh, kjer je, še danes, gla-ma svetinja spomenik padlim 
partizanom. 

Teh svetinj po mojem ne smemo pozabiti. Slovenija pa tudi nekatere ob- 
mejne občine lahko danes veliko dajo v ta namen. 

Glede jugoslovansko-italijanske meje bi morali imeti bolj izdelano politiko. 
Tako kot Italijani, ki opazijo vsak podroben premik ob meji, bi morali delati 
tudi mi. Karkoli se premakne, takoj registrirajo. Ko smo pred letom polagali 
kanalizacijo čez majhno sporno ozemlje — takrat še ni bilo sedanjih ustavnih 
sprememb in je bila pristojnost za meje izključno v Beogradu — je prišla iz 
Rima v Beograd, iz Beograda v Ljubljano in nato iz Ljubljane v Gorico nota, 
kaj da delamo na spornem ozemlju. Na naši občini o tem ni vedel nihče! Po- 
doben je primer vasi Breg, ki je na tem delu meje edina vas, ki si jo lastijo 
Italijani na podlagi mirovne razmejitvene črte in za katero do sedaj nismo našli 
rešitve. Italijani ji ponujajo vodovod, cesto, telefon, elektrika pa je bila že prej. 
Tukaj gre za skrb za žive ljudi. Pri tem sta enako odgovorni tako občina 
Gorica kot širša slovenska skupnost. 

Ob odprti meji je še več takih senčnih strani. Na videz je odprta meja zelo 
vabljiva, vendar so pri tem še zmeraj stvari in vprašanja, ki bi jih kajzalo 
s slovenske strani razčistiti in nanje jasno odgovoriti. Govorim o Trstu, ni to 
v zvezi z goriško progo, ki je nerentabilna, zastarela, zaradi tega ima izgubo, 
izgubo ima, ker nima prometa, prometa pa nima zato, ker ni v Gorici med- 
narodnega prehoda. Po dolgoletnih pogajanjih se je pokazalo, da za tem stoji 
Trst, ki s svojim političnim vplivom v Rimu preprečuje, da bi se sklenil dogovor 
z Jugoslavijo in da bi se odprl nov obmejni prehod. Jasno je, da Trst hoče 
konkurirati ne samo Kopru, ampak želi, da tudi Nova Gorica raste v senci tega 
na pol odmrlega velikana na Jadranu. Vprašanje nas Slovencev je, kako bomo 
na to odgovorili. Naša diplomacija, naše vlade, stiki po raznih drugih kanalih, 
tudi med strankami, med Socialistično zvezo in krščansko demokracijo, niso 
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našli odgovora. Mislim, da v tem primeru Slovenci lahko zahtevamo, da se 
stvari na meji odvijajo in rešujejo v duhu odprtosti in v duhu mednarodnih 
konvencij, če pa se kdo mora bati blokade, potem je to Trst, ki bi moral iskati 
odprto zaledje in odprto sodelovanje. 

Mislim, da lahko naredimo korak naprej s tem, da ne postavljamo samo 
predloga, naj se Trst odpre, ampak da postavimo tudi pogoj, da se bomo glede 
cest, glede železnic in glede vsega dogovorili le v tem primeru. Zdi se mi, 
da bi morali biti tudi Slovenci do sosedov bolj agresivni, ne pa da samo pa- 
sivno spremljamo, kakšne načrte imajo na drugi strani in kaj želijo. Nasproti 
tem načrtom in željam moramo postaviti svoje lastne in zastaviti vse sile, da 
jih tudi uresničimo. 

In na koncu še misel o vprašanju vrednotenja odprte meje glede malo- 
obmejnega prometa. 

V Jugoslaviji še vedno niso razčiščena vprašanja, vsaj v javnosti ne, kak- 
šen je gospodarski pomen odprte meje. Mnogokrat se razlaga kot nekakšen 
beneficij, kot obmejno tihotapstvo, ki se je razvilo na politični odločitvi, da bi 
se ublažile nekatere razmere, ki so nastale zaradi nasilno ločenih krajev od 
svojih naravnih zaledij in središč. 

Dosti pomembnejši od blagovnih list je osebni promet na osnovi videm- 
skega sporazuma, ki doseže 60'%» slovenskega priliva od turizma. Tega eko- 
nomskega pojava ne vrednotimo dovolj in ga ne izkoriščamo tako, kot bi ga 
lahko. Z majhnimi investicijami, ki jih do danes sploh nismo načrtno obrav- 
navali, bi lahko realizirali mnogo večji promet, kot pa samo z naložbami v 
hotele. Turizem pojmujemo Slovenci zelo ortodoksno, samo kot posteljo in 
počitek, ne pa tudi kot izvenhotelsko porabo, ki dobiva v sodobnem svetu vse 
večji pomen. 

Mislim, da odprta meja in maloobmejni promet veliko pomenita za manj- 
šino. Zaradi ekonomskih interesov je dobila večji pomen tudi slovenska beseda. 
Ponovo so se začeli javljati slovenski napisi v trgovinah. In ne samo to; pletejo 
se živi stiki med ljudmi, ki pomenjo dosti več kot zgolj uradni stik. 

Predsednik Miran Goslar: Silvo Devetak! 

Silvo Devetak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Z name- 
nom, da bi prispeval h konkretizaciji današnje razprave, predvsem glede od- 
nosov z Italijo, in s tem pomagal graditi konkretnejšo platformo za naše pri- 
hodnje sodelovanje, bom nanizal nekaj misli v tej sm'eri. 

Pozitivne premike v odnosih z Italijo po letu 1970 lahko strnemo v dve 
osnovni ugotovitvi: 

Prva ugotovitev: Utrdilo se je prepričanje o nujnosti enakopravnih od- 
nosov. Gospodarski, tehnološki in drugi stiki so v načelu enako koristni za obe 
državi. Italija je zainteresirana za neuvrščeno in neodvisno Jugoslavijo; enako- 
vredno pa smo tudi mi zainteresirani, da je Italija na znotraj politično stabilna 
in demokratična ter da v okviru pakta NATO uveljavlja svoje specifične nacio- 
nalne interese. 

Druga ugotovitev. Pri odločnem nastopu v zadnjem času smo kaj kmalu 
spoznah, kdo so v Italiji naši resnični zavezniki. Le-teh ni moč vedno raz- 
vrščati na leve in desne, ampak izhajajo iz širokega in raznovrstnega kroga 
italijanskih demokratičnih sil. 
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Razumljivo je, da smo v zadnjem času zaskrbljeni zaradi naraščanja faši- 
stičnega razpoloženja na Tržaškem. Na zgodovinskih temeljih skupnega boja 
proti fašizmu podpiramo demokratične italijanske sile, ki se danes bojujejo 
proti oživljanju fašizma v Italiji. Neofašističnim elementom in njihovim so- 
mišljenikom mora biti povsem jasno, da ni mogoče po eni strani živeti ob odprti 
meji in uživati njene koristi, hkrati pa po drugi strani rovariti proti Jugoslaviji 
in njenim interesom, proti slovenski manjšini in italijanski demokraciji. Vsi 
tisti, ki podpirajo takšne poglede, delujejo tudi proti interesom Trsta in sploš- 
nim interesom Italije. Prav tako je nesmiselno in škodljivo, če bi kdorkoli 
uporabljal te neodgovorne elemente kot sredstvo pritiska in napadov na Jugo- 
slavijo. Naraščanje fašizma ob meji je dejstvo, ki ga bomo morali v prihodnje 
še podrobneje analizirati in ugotoviti, kaj prinaša s seboj za odnose ob meji. 

Tovarišice in tovariši! Znano je, da je Socialistična republika Slovenija 
prispevala pomemben delež k razčiščevanju gledišč in k izvajanju jugoslovan- 
ske politike z Italijo. Zanirhanje Slovenije za to problematiko je razumljivo, saj 
je edina od jugoslovanskih republik, ki neposredno na kopnem meji z Italijo 
in je zaradi tega še posebej zainteresirana za dobre meddržavne odnose. Glede 
na geografski položaj in tradicionalne vezi je Slovenija neizogiben most med 
Jugoslavijo in Italijo, mimo katerega med njima ni mogoče razvijati širšega 
sodelovanja. 

Problem nadaljnjega razvijanja odnosov z Italijo se sedaj odpira predvsem 
z vidikov, ki bi jih mogli združiti v tem vprašanju: Kako v okviru splošnega 
koncepta odnosov, ki smo ga oblikovali v zadnjih letih, hitreje in učinkoviteje 
reševati konkretne probleme? V želji, da bi k temu prispeval, bom na kratko 
označil nekatere med njimi. 

O tako imenovanem vprašanju jugoslovansko-italijanske meje naj zaradi 
jasnosti in natančnosti še enkrat ponovim to, kar je že znano. Ta meja je 
v celoti, od tromeje z Avstrijo do zaliva Sv. Ivana na Tržaškem, državna meja, 
ki je za nas nedotakljiva in postavlja okvire jugoslovanski suverenosti. To 
dejstvo ni treba več »ugotavljati«, še bolj nesmiselno pa bi bilo, da bi se o 
njem »pogajali«. Le na takšni jasni politični podlagi lahko z Italijo urejamo 
posamezna z mejo povezana vprašanja, kot so na priirter: 

a) izvršitev določb MOS glede odškodnine za bivšo italijansko premoženje 
v nekaterih občinah Koprščine in Istre; 

b) popolna izvršitev specialnega statuta MOS o zaščiti manjšin in more- 
bitne modifikacije tega sporazuma, ter 

c) tehnična realizacija na terenu nekaterih delov mejne črte po mirovni 
pogodbi. 

Ob tem moramo znova natančno ugotoviti, da se italijanska vlada izogiba 
vsakršnih pravnih dejanj, ki bi jih lahko tolmačili, kot da se odreka italijanski 
suverenosti nad ozemljem, ki je bilo na podlagi MOS priključeno Jugoslaviji. 
Vendar pa moramb poudariti tudi pozitivno dejstvo, da so predstavniki italijan- 
ske vlade že večkrat izjavili, da Italija sicer dejansko priznava obstoječo oze- 
meljsko stanje. 

Kako to čimprej urediti, je po mojem mnenju predvsem italijanski notra- 
nje politični problem, ki pa ima izredno škodljive bilateralne in mednarodne 
posledice. Zato je predvsem stvar italijanske vlade, po kakšni poti bo rešila 
to vprašanje: ali z enostransko izjavo ali z bilateralnim sporazumom z Jugosla- 
vijo ali pa v drugi ustrezni mednarodnopravni obliki. Ce tega ne bo naredila, 
bo tvegala posledice, ki so bile omenjene v referatu tovariša dr. Hočevarja. 
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Vsakršno ohranjanje — in to je bistveno — teze o nekakšnih »posebnih 
interesih v bivši coni B« pa moramo in bomo dosledno in v vsakem primeru 
smatrali za kršitev naše ozemeljske celovitosti in vmešavanje v našo suvere- 
nost. Na naši strani pa moramo docela in dokončno razpršiti vse tisto, kar bi 
se lahko tolmačilo, kot da dvomimo o naši suverenosti ali omahujemo pri nje- 
nem izvrševanju. Z upravnimi, zakonskimi in drugimi ukrepi moramo — zlasti 
v obalnih občinah — še bolj podčrtati zunanje manifestacije naše suverenosti! 

Primer vasice Breg v Goriških brdih, ki je bil že omenjen, pa je pokazal, 
da smo za ta vprašanja včasih premalo politično občutljivi. Prav v tej hiši smo 
se že pred nekaj meseci s sklepi dveh pristojnih odborov dogovorili, da bomo 
to območje, ki je z naše strani tako rekoč odrezano od sveta, med drugim tudi 
z obnovo lokalne ceste tesneje navezali na Goriška brda. Vendar do danes, 
kljub jasnim sklepom in utemeljitvam nismo ničesar naredili! Upamo, da je 
političen incident ob nedavnih italijanskih volitvah dovolj zgovorno prikazal 
nujnost, da moramo nemudoma ukrepati. 

Drugo vprašanje, o katerem bom govoril, zadeva slovensko manjšino z 
gledišča meddržavnih odnosov. Na sestanku zunanjih ministrov Mora in Te- 
pavca februarja lani v Benetkah smo problem slovenske manjšine v celoti — 
od Benečije in Kanalske doline do Trsta — prvič v zgodovini odnosov dvignili 
na raven bilateralnega političnega vprašanja, o katerem normalno razprav- 
ljamo na meddržavni ravni. Premalo pa smo naredili, da bi na tej novi pod- 
lagi zgradili ustrezno, da tako rečem, meddržavno manjšinsko politično plat- 
formo in da bi napeljali nove diplomatske kanale, širše od tistih, ki jih pred- 
videva poseben statut. 

Približni elementi te platforme bi lahko bili tile: 
1. Slovenski manjšini bi bilo treba načelno zagotoviti enak položaj, kot ga 

imata francoska in nemška manjšina v Italiji. 
2. Docela je treba izpolniti specialni statut in njegovo vsebino ustrezno 

razširiti na goriško in videmsko pokrajino. 
3. Sprejeti je treba primerno zakonodajo o »globalni zaščiti« manjšine. 
4. Odpraviti je treba proti Slovencem naperjene fašistične zakone. 
5. Zagotoviti je treba sredstva za dejavnost kulturnih, prosvetnih in drugih 

manjšinskih institucij. 
6. Z začetnimi ukrepi je treba v Slovenski Benečiji najprej popraviti po- 

sledice več kot stoletne raznarodovalne politike in šele na tej podlagi sprejeti 
ukrepe, ki bi prišli v poštev v normalnih razmerah. 

Čeprav so se poleg mešanega jugoslovansko-italijanskega odbora za manj- 
šinska vprašanja, ki deluje po specialnem statutu samo za tržaško območje, 
odprli novi, še uspešnejši tovrstni stiki, je odbor vendar treba kljub temu vzdra- 
miti iz ustaljene stereotipnosti. Vsakršen njegov uspeh bo spodbudno vplival na 
bilateralno urejanje manjšinske problematike na celotnem slovenskem prostoru. 
Ne glede na italijanski odpor bi morali predložiti nov koncept delovanja tega 
odbora v spremenjenih pogojih. 

Tretje vprašanje: Gospodarsko sodelovanje. 
Izdelati bi bilo treba program za večjo uravnanost trgovinske bilance in 

postaviti smotrnejše okvire za naše finančne odnose z Italijo, da naraščajoči 
plačilni deficit ne bi onemogočil normalnega razvoja gospodarskih stikov med 
državama. Ob tem moramo opozoriti na povsem neustrezen delež SR Slovenije 
pri projektiranju industrijskega sodelovanja z Italijo in pri vlaganju italijan- 
skega kapitala v jugoslovansko gospodarstvo. Ce pogledate seznam projektov 
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sodelovanja tridesetih in nekaj več slovenskih podjetij z italijanskimi podjetji, 
lahko ugotovite, da razen dveh, treh primerov, razen različnih ščetk, ležajev in 
dobav metel in tako naprej pravzaprav ni resnejšega kooperacijskega projekta. 
Zato bi bilo nujno potrebno izdelati ustrezne predloge na podjetniški in širši 
podlagi. Za izboljšanje sedanjega stanja je predvsem nujno izdelati projekte 
po posameznih panogah. 

Obmejno gospodarsko sodelovanje se sicer ugodno razvija, kot smo danes 
že ugotovili, vendar še ne dosega potreb in možnosti. Tržaški in goriški spora- 
zum o maloobmejnem blagovnem prometu ter sejem »Alpe-Adria« so, kot je 
bilo rečeno, tudi v sedanjih gospodarskih razmerah pomembni elementi sodelo- 
vanja in povezovanja obeh gospodarstev. Vendar moramo spet ugotoviti, da 
praktično še do danes niso bili izvršeni sklepi, ki jih je pripravil slovenski repu- 
bliški sekretariat za gospodarstvo. Zato bi se morali z Italijo nemudoma po- 
govoriti o razširitvi in poglobitvi sodelovanja v smislu teh predlogov. 

Glede na ekonomski pomen osebnega maloobmejnega prometa, ki ga 
je omenjal Šimac, naj v ponazoritev navedem, da so trgovine v šestih obmejnih 
občinah lani imele skoraj 27 milijard lir prometa, v treh mesecih letos pa za 
27'% več kot v istem obdobju lani. Zato bi bilo treba poskrbeti za širjenje 
trgovske mreže ob meji, za izboljšanje asortimenta in tudi drugače ukrepati, 
da bi se še bolj povečal splošno koristen devizni dohodek iz tega vira. 

Lokalne oblasti na obeh straneh meje so že večkrat predlagale skupno 
raziskavo neizkoriščenih razvojnih možnosti odprte meje. Vendar moramo 
ugotoviti, da doslej še nihče ni pripravil konkretnejšega predloga, na podlagi 
katerega bi lahko začeli razgovore z italijansko stranjo. Glede na nujnost, da 
bi kompleksno razvijali nove oblike ekonomskih stikov ob meji, bi bilo koristno* 
pri jugoslovansko-italijanskem komiteju za gospodarsko, industrijsko in teh- 
nično sodelovanje oblikovati komisijo za razvoj .obmejnih gospodarskih stikov, 
ki bi obema vladama predlagala ukrepe za razvoj tega sodelovanja, kar smo tudi 
že večkrat predlagali. • 

Četrto vprašanje: Prometne povezave. 
Prek Slovenije in severne Italije potekajo velike evropske kopenske pove- 

zave v vseh štirih smereh. V skladu s tem bi bilo koristno čimprej uskladiti 
načrte obeh držav glede gradnje avtomobilskih cest, povečanja prometa po že- 
leznici in glede zamisli o evropskih vodnih poteh. 

Ni mi jasno, čemu še ponovno odpira vprašanje, kje bo prečkala mejo 
avtomobilska cesta, ki bo prek Slovenije povezovala severno Italijo z vzhodno 
Evropo. Če bomo dolgo odlašali s konkretnimi odločitvami glede tega vprašanja, 
se lahko zgodi, da bodo evropski cestarji ubrali tretjo varianto, ki bo povsem 
obšla Slovenijo! 

Peto vprašanje se nanaša na kulturno in znanstveno sodelovanje. 
Ustreznejši delež pri tem sodelovanju naj bi imeli manjši kulturno-pro- 

svetni nastopi na obmejnih območjih, zlasti tam, kjer živijo tudi Slovenci. 
Še naprej se,moramo zavzemati za ureditev medsebojnega priznavanja diplom. 
Nujen bi bil dolgoročnejši program za slovenske lektorate v Italiji; zagotoviti 
bi bilo treba zlasti ustrezne kadre, da se ne bi, še enkrat prikazali v tako slabi 
luči, kot smo se na videmski univerzi, 

Dogovoriti se. je treba, da nam Italija vme kulturne dobrine iz Jugoslavije 
priključenega ozemlja v Koprščini in Istri. To zahtevo smo pred leti že posta- 
vili, vendar smo jo iz meni neznanih razlogov pozneje opustili. 
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Tovarišice in tovariši poslanci! Podobni problemi v zvezi s konkretizacijo 
splošne politične usmeritve obstajajo tudi glede aktualnih odnosov z Avstrijo 
in Madžarsko, kar je bilo danes že omenjeno. Analiza konkretnih vprašanj in 
njih reševanje pa zahteva seveda tudi ustrezne delovne napore. S tem se tudi 
pred SR Slovenijo postavljajo nove, širše naloge. Zaradi tega podpiram pred- 
loge dr. Hočevarja glede zboljšanja organiziranosti Slovenije na mednarodnem 
področju. Le tako bomo lahko uspešno uresničili naš novi ustavni položaj na 
tem področju, ki ni le v večjih pravicah, temveč predvsem v večjih dolžnostih 
pri oblikovanju, določanju in izvajanju jugoslovanske politike v odnosih s 
tujino. 

Predsednik Miran Goslar: Andrej Skerlavaj, predstavnik republi- 
škega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Andrej Skerlavaj : Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Slišali 
smo, da namerava zbor na eni prihodnjih sej obravnavati tudi naše ekonomske 
odnose s tujino in probleme ekonomske emigracije. Pri tem predlagam, da se 
ustrezna pozornost, mogoče celo posebna razprava posveti tudi problemom od- 
nosov Socialistične republike Slovenije in Jugoslavije do evropskih gospodar- 
skih integracij in mednarodnih organizacij ter da se posebej obravnava tudi 
kompleks znanštveno-tehničnega sodelovanja naše države in naše republike 
s tujino, ker sta vprašanji za naš prihodnji razvoj izredno pomembni. 

K besedi sem se oglasil, ker želim na kratko označiti našo mednarodno 
dejavnost, se pravi dejavnost slovenskih sindikatov, ki nikakor ni sama sebi 
namen ali samo privesek k dobremu obmejnemu sodelovanju z Avstrijo in 
Italijo, temveč je organski del odnosov s sosednjimi državami. Problema- 
tika, s katero se ukvarjajo sindikati in o kateri tudi izmenjavamo mnenja in 
izkušnje, je zelo konkretna družbena problematika, ki zajema vprašanja od 
položaja delavca proizvajalca na njegovem delovnem mestu pa vse do sploš- 
nega socialnega položaja, do gospodarsko-razvojnih in političnih problemov. 
S sindikalnimi delavci iz Avstrije in Italije smo o vseh teh vprašanjih razprav- 
ljali zelo poglobljeno in v raznih oblikah, in to ne samo o političnih aspektih 
teh vprašanj. Ti stiki so toliko pomembnejši, ker je Slovenija glede na svoje 
meje najbližja zahodni Evropi in meji na države z različnimi družbenimi sistemi, 
s katerimi razvija gospodarsko in politično sodelovanje, moramo v našem med- 
narodnem sodelovanju stike s sindikati sosednjih držav upoštevati in jih še 
naprej utrjevati. 

Pri tem pa moramo poudariti, da smo glede vseh odprtih vprašanj, o ka- 
terih ste danes že podrobneje govorili, nastopali v odnosu do teh sindikalnih 
gibanj zmeraj tako, da smo intezivnost in našo pripravljenost za sodelovanje 
povezovali z njihovim odnosom do reševanja oziroma s pripravljenostjo za 
reševanje vseh odprtih vprašanj med Slovenijo oziroma Jugoslavijo in Avstrijo 
ter Italijo. 

Mislim, da smo s tem spodbudili delavski razred oziroma vsaj del delav- 
skega razreda k razmišljanju o teh problemih, kar je vsekakor pomembno in 
se bo v daljnoročnem smislu dobro obrestovalo. 

Ob tem želim poudariti, da delavski razred Avstrije in Italije kot celota 
živi v zelo dinamičnih procesih, ki so zlasti očitni v Italiji: to so procesi 
v delavskem gibanju in procesi v boju za sindikalno enotnost, ki je večkrat 
v izrazitem konfliktu s težnjami političnih vrhov v Italiji. Ti procesi so za 
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nas izredno pomembni in jih moramo spremljati. Delavski razred teh držav 
je v veliki večini iskreno zainteresiran za konstruktivno in čimprejšnjo rešitev 
vseh mednarodnih in splošnih evropskih problemov, kakor tudi problemov v 
naših dvostranskih odnosih. 

Dovolite mi, da zbor oziroma skupščino opozorim še na dve vprašanji, ki 
sta bili xx) mojem mnenju v referatu premalo poudarjeni. 

Mislim, da gre vprašanju ekonomskih migracij v naši zunanji politiki in 
mednarodnih odnosih večje mesto. Konkretno gre za dvoje vprašanj: za do- 
sledno uresničevanje sporazuma o zaposlovanju z Avstrijo in za vzpostavitev 
podobnega sporazuma, za katerega je seveda malo upanja, z Italijo. V odnosih 
z Avstrijo ugotavljamo, da se 70°/» naših delavcev zaposluje mimo sporazuma. 
Na drugi strani pa avstrijske pristojne institucije ne kažejo nobene priprav- 
ljenosti za odpravo te anomalije, čeprav smo pri nas zaposlovanje v tujini 
organizirali sorazmerno učinkovito. To ne pomeni ničesar drugega kakor iz- 
rabljanje naše delovne sile, ki služi kot nekakšna manevrska količina in kot 
nadomestilo za primer cikličnih kriz. S tem se postavlja naše ljudi v položaj, 
v katerem so sredstvo avstrijskih delodajalcev v boju proti avstrijskim de- 
lavcem. Mislim, da bi morali v Avstriji to vprašanje postaviti v ostrejši obliki, 
kajti, po njihovih podatkih so tuji delavci — od katerih jih je skoraj 80 % iz 
Jugoslavije — udeleženi z okrog 13 milijard šilingov v nacionalnem dohodku 
Avstrije. 

Opozorim naj tudi na to, da se namerava Avstrija s 1. 1. 1973 pridružiti 
evropskemu skupnemu trgu, kar bo gotovo vplivalo na spremembo pogojev za 
zaposlovanje v Avstriji, zlasti pa v tistih panogah, v katerih so pretežno za- 
posleni naši ljudje. Zato sta organiziranost zaposlovanja in doslednost pri izva- 
janju sporazuma izredno pomembni vprašanji. 

Prav tako želim opozoriti na vprašanja v zvezi z zaposlovanjem v Italiji. 
O tem teče beseda že dve leti. Podatki o številu naših delavcev v Italiji, ki so 
pretežno sezonsko zaposleni v turizmu, trgovini in drugih terciarnih dejav- 
nostih, navajajo število med 15 000 in 40 000. Vem, da je to vprašanje vsaj za 
Italijo izredno zamotano in verjetno bo potrebnih precej naporov, da bomo do- 
segli sporazum. Vendar menimo, da so realne možnosti, da se ob vseh sporazu- 
mih, ki že obstajajo na medregionalni ravni, sklene tudi medregionalni spora- 
zum o zaposlovanju, ki naj bi poleg Slovenije zajel tudi Socialistično republiko 
Hrvatsko, iz katerih se večina delavcev zaposluje v Julijski krajini, pa tudi 
globlje v pokrajini Veneto in še dlje. Tudi v Italiji se namreč dogaja, da se 
naši delavci poleg tega, da so eksploatirani, uporabljajo kot manevrski ma- 
terial zoper italijanske sindikalne zahteve, kar ne kali le odnosov med našimi 
delavci in Italijani, temveč to vpliva tudi na razpoloženje celotne italijanske 
javnosti in delavskega razreda do naše družbe. 

Predsednik Miran Goslar: Ivan Kreft ima besedo. 

Ivan Kreft1: Tovarišice in tovariši poslanci! Najprej želim poudariti 
tole: če bom ponavljal, kar je bilo že rečeno, ali kar je že v gradivu, me lahko 
tovariš predsednik prekine in grem v klop! To velja tudi za vse moje pri- 
hodnje diskusije. 

Meni se zdi, tovarišice in tovariši poslanci, da je bilo doslej malo reso- 
lucij, ki bi bile vsebinsko tako popolne, kot je resolucija o dolgoročnem raz- 
voju Slovenije. Toda to ni zadostno zagotovilo, da bo tudi izpolnjeno, kar je v 
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njej zapisano glede zunanjepolitičnih odnosov. Saj bo resolucijo v zadnjem 
obdobju uresničevala generacija, ki zaradi mladosti ni mogla sodelovati pri 
njenem oblikovanju in sprejemanju. 

Iz resolucije navajam: »Razvojni napori in uspehi naprednih sil Slovenije 
bodo spodbudili tudi narodno zavest in ustvarjalni zanos Slovencev zunaj slo- 
venskih meja in tako vplivali na njihov hitrejši napredek. Tako se naši ljudje 
uvrščajo v veliko svetovno gibanje, ki prevzema raznovrstne oblike, toda so- 
rodna prizadevanja za socialistično podobo sveta dokazujejo skupnost temelj- 
nih ciljev, za katere prvič v zgodovini obstoje v svetu in pri nas objektivne 
in subjektivne možnosti.« 

Vprašanje zamejskih Slovencev je bilo potrebno vnesti v resolucijo prav 
zaradi tega, ker nam tudi dobronamerni zamejski Slovenci občasno očitajo, da 
se zanje premalo zanimamo, reagirali pa so tudi na nekatere pojave pri nas, 
ki so se izrazili na štatenberškem srečanju pisateljev in v nekaterih slovenskih 
revijah. Predvsem gre za obujanje preživelih koncepcij slovenskega socialdemo- 
krata dr. Henrika Tume, ki je bil sicer znan humanist in ljubitelj prirode, je 
pa do zadnjega dne obstoja stare Avstrije zagovarjal tezo, da je razvoj Slo- 
vencem zagotovljen le v srednjeevropskem kulturnem in gospodarskem pro- 
storu, nikakor pa ne zunaj njega. Ce se Turna ne bi imel za marksista, kakor se 
imajo tudi njegovi mlajši epigoni, bi takim zgrešenim gledanjem gotovo ne po- 
svečali večje pozornosti, tako pa jih moramo skušati pojasniti in premagati. 
Dela našega izobraženstva se žal lotevata malodušje in nihilizem, ki lahko še 
bolj škodujeta odnosom med nami in našimi rojaki v zamejstvu. 

Ni pa kriv vsega le nihilizem, veliko je kriva tudi nekdanja brezbrižnost 
od zgoraj, predvsem v stari Jugoslaviji, ki je povzročala malodušje in razoča- 
ranje pri naših zamejskih Slovencih, posebno pri tistih, ki živijo v Avstriji. Na 
manjše skupine Slovencev so pozabili, kakor da jih sploh ni več, in kar je 
mrtvo, se menda ne da znova prebuditi. Pri tem mislim predvsem na Slovence 
v radgonskem kotu. Bili so se za svoj obstoj še leta 1926, ko je zgodovinar Franc 
Kovačič izdal knjigo »Slovenska Štajerska in Prekmurje«. V njej piše na strani 
349, da se je do srede 19. stoletja narodna meja premaknila tako, da je pri 
Radgoni stopila na levo stran Mure, vključila slovenske vasi Potrno, Gorico, 
Dedonce, Ženkovce in Žetince ter se ob štajersko-ogrski meji priključila prek- 
murskim Slovencem.. .« 

O Radgoni pravi Stanko Vraz leta 1838 izrečno: »Radgona je slovenski 
grad.« Ker sem se rodil v tem mestu, bi si upal Vraza popraviti le toliko, da 
se je v Vrazovem času govorilo v ponemčurjeni Radgoni več slovensko kot 
nemško, pač zato, ker je bilo to mesto trgovsko središče zavednega slovenskega 
zaledja, ki se je leta 1918 s puško bojevalo za priključitev Radgone k Jugo- 
slaviji. V takšnih okoliščinah so morali v Radgoni tudi nemški uradniki in 
trgovci obvladati slovenščino. V petih vaseh radgonske okolice na levi strani 
Mure — ugotavlja dr. Kovačič — je še leta 1880 statistika naštela 774 Slo- 
vencev in le 92 Nemcev, medtem ko je bilo leta 1910 že 468 Nemcev in le še 
265 Slovencev, poleg teh pa 465 tujcev. Ti tujci so bili izključno prekmurski 
Slovenci. »Te vasi je Radgona,« tako piše dr. Kovačič »popolnoma demora- 
lizirala.« »Domače prebivalstvo je nazadovalo in se množilo le s priseljenci, 
ogrskimi Slovenci.« 

O problemih Slovencev v radgonskem kotu je pisal J. Gornik v »Delu« 
dne 2. aprila 1972. Začel je z ugotovitvijo, da sta zvezna in koroška deželna 
vlada pripravili »paket« ukrepov, s katerimi nameravata odločno poskrbeti za 



41. seja 61 

uresničitev tistega dela 7. člena državne pogodbe, ki zadeva slovenski živelj 
v Avstriji. 

Gre za uvedbo dvojezičnih krajevnih imen oziroma napisov v krajih tistih 
občin, kjer število slovenskih prebivalcev po uradnih podatkih popisa iz leta 
1961 dosega najmanj 20 %, dalje za uvedbo slovenščine kot drugega uradnega 
jezika na sodiščih in v oblastnih ustanovah in za nekatere izboljšave v sloven- 
skem šolstvu. 

Ker pa avstrijska državna pogodba ne govori samo o Slovencih na Ko- 
roškem, temveč o Slovencih v Avstriji sploh, torej tudi o Slovencih na Šta- 
jerskem, zahteva J. Gornik enake pravice tudi za Slovence v naseljih Potrna, 
Zetinci, Dedonci, Slovenska Gorica iin Zenkovci, kakor tudi za nekoliko bolj 
ponemčena naselja Stara in Nova vasica, Farovci in Pridova. Slovenci živijo 
tudi še bolj severno, v krajih, kot so Zenavlje, Grič, Modlinci in drugje. V vseh 
omenjenih vaseh bi še vedno lahko našteli okoli 2500 Slovencev, ki govore med 
seboj prleško in prekmursko narečje slovenskega jezika. 

Vemo, zakaj so bili slovenski ljudje prepuščeni sami sebi v stari proti- 
ljudski Jugoslaviji, vemo tudi, zakaj se niso sami organizirali. Ce je že v stari 
Jugoslaviji izostala vsa uradna podpora in pomoč slovenske in jugoslovanske 
strani, bi ne smela izostati solidarnostna mednarodna pomoč ž levičarske slo- 
venske in avstrijske strani. Zal tudi te ni bilo dovolj; nanje so pozabili pred- 
vsem avstrijski komunisti in socialisti, čeprav bi jih oboji lahko nekoliko 
prebudili v letih 1936—1939, to je v tistih letih, ko se je vse, kar je bilo zati- 
ranega in preganjanega, opredeljevalo za republikansko Španijo. Bojim se vpra- 
šati, zakaj se po revoluciji nismo bolj zanimali zanje. Še manj si upam na to 
vprašanje odgovoriti sam. Bili so pač časi, ko je bila pobuda, ki ni prišla iz 
profesionalnega diplomatskega aparata, bolj ali manj nezaželena. Sedaj je 
boljše, saj imajo samoupravne republike in pokrajine možnost za večje anga- 
žiranje v zunanji politiki. Zato se zavzemam, da vsi skupaj poskušamo med 
drugim doseči to, da bodo tudi naši rojaki v radgonskem kotu deležni zaščite, 
ki jo za Slovence v Avstriji določa avstrijska državna pogodba. 

Še nekaj! Prepričan sem, da se boste strinjali z ugotovitvijo, da dobri 
sosedski odnosi ne morejo sloneti, le na dobri volji enega samega partnerja, 
to je Jugoslavije. To velja tudi za odnos z Madžarsko-, o katerem toliko go- 
vorimo, da je vsak dan boljši, toda bolj po zaslugi naše strani kot madžarske. 
Gre za dve socialistični državi, ki pa vsaka po svoje pojmujeta internaciona- 
lizem, kar se je najbolj pokazalo v letih 1948—1956. Diskriminacija naše na- 
rodne manjšine v omenjenih letih kljub poznejšemu izboljšanju odnosov ne 
more biti pozabljena. Ker pri nas vzorno- skrbimo za madžarsko narodnostno 
skupino, smo toliko bolj upravičeni zahtevati enako skrb za našo narodno 
manjšino na Madžarskem. 

V gradivu, ki smo ga prejeli, je tudi prispevek dr. Toneta Zorna »Pogled 
na sedanji položaj porabskih Slovencev«, ki v določeni meri opravičuje moje 
pripombe; to velja tudi za Gornikov prispevek v »Delu« z dne 2. aprila 1972 
in za zapis prof dr. Klemenčiča »Slovenci na Madžarskem«, ki je priložen 
gradivu. 

Po Gorniku povzemam, da so se na Madžarskem končno vendarle začeli 
zanimati za naše ljudi okoli Nagykanizse, kjer so v kraju Totszetmarton usta- 
novili tako imenovano okrajno šolo južnoslovanskih narodnosti. Ni pa jasno, 
ali je šola namenjena tudi ali predvsem otrokom iz enajstih slovenskih vasi, 
ki so nastale v času protireformacije v 17. stoletju. Takrat so se madžarski 
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plemiči iz protestantov zopet prelevili v katoličane in so zahtevali enako opre- 
delitev tudi od podložnikov. Ti pa so bili bolj zvesti protestantom in niso bili 
pripravljeni kar na povelje spremeniti svoje vere; zato so se preselili iz: 
Železne županije, kamor je takrat spadalo tudi Prekmurje, v županijo Somogy 
ali šomogsko županijo, kot jo imenuje Anton Trstenjak v svojem delu »Slovenci 
v šomogski županiji na Ogrskem«, Ljubljana 1905. V šomogski županiji so 
postavili 11 slovenskih vasi, ohranile pa so se le nekatere v bližini Nagykanisze. 
Trenutno še ne vemo, ali je novo ustanovljena šola namenjena samo Slovencem 
ali samo Hrvatom-Bunjevcem, ki so se tja preselili okoli leta 1715 kot pod- 
ložniki pečujskega škofa. Ker šolo označujejo kot jugoslovansko, je najbrž 
hrvaško-slovenska, to je dvojezična, morda pa je poleg nje tudi kakšna slo- 
vensko-madžarska ali hrvaško-madžarska dvojezična šola, kar bo treba šele 
ugotoviti. 

Po vsem tem lahko sklepamo, da vidim premalo dobrih znamenj, ki bi me 
prepričala, da imajo drugi narodi z našimi narodnimi manjšinami enako iskrene 
namene, kot jih imamo mi z njihovimi. Morda je tudi premalo odločnosti 
z naše strani, pa tudi s strani prizadetih zamejskih rojakov starejše generacije, 
ki si ne upajo zahtevati niti osnovnih nacionalnih pravic, ker se boje, da lepa 
beseda ne bi našla lepega odmeva, temveč zmerljivko »vindišer«. 

Res, težko je živeti našim Slovencem v zamejstvu v taki šovinistični psihozi. 
Mladi se zatiranju in preganjanju vse bolj upirajo. V oporo njihovemu boju 
naj bi jim bila naša odločna dejanja, ki jih napovedujemo tudi v resoluciji o 
dolgoročnem razvoju Slovenije. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? 
Tovariš Zadravec! 

Branko Zadravec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Oglašam se z drugega dela Slovenije in bom nadaljeval prav tam, kjer 
je končal poslanec tovariš Kreft. Mene — in verjetno še mnoge, ki tu sedite — 
zlasti pa prebivalstvo severovzhodne Slovenije moti naš današnji odnos do 
Slovencev, ki živijo v tako imenovanem radgonskem kotu. 

Tovariš Kreft je dokumentirano obrazložil to vprašanje in njegovih navedb 
ne bom ponavljal. Res je, da živi tamkaj prebivalstvo, pri katerem je slovenski 
duh morda zamrl ali zamira in kjer otroci, ki hodijo v šolo, le še malo poznajo 
svojo prekmursko materinščino. Vemo pa tudi to, da v vseh teh vaseh vsi 
starejši ljudje govorijo slovenski jezik. Zato bi bilo prav, da se nekoliko za- 
mislimo ob tem vprašanju in se skušamo v obravnavah pri nas kot tudi v 
razgovorih po diplomatski poti nekoliko bolj zavzeti za to (prebivalstvo. 

Drugo vprašanje, o katerem želim govoriti in ga je predstavnik sindikatov 
že omenil, je pravno-socialna zaščita tistih delavcev in vajencev, ki služijo svoj 
kruh občasno na drugi strani meje, za katere pa nimamo sklenjene konvencije 
in pravno-socialno niso zaščiteni. Pretežno gre za dninarje, ki tudi dlje časa 
ostajajo v Avstriji in opravljajo različna ročna dela v gradbeništvu, kmetijstvu 
in pri raznih obrtnikih, gostilničarjih in podobno. Vsi ti ljudje seveda imajo 
zdravstveno varstvo in socialno oskrbo pri nas. Zlasti mislim na mladi rod, na 
vajence, za katere bi morali posebej poskrbeti. Vemo namreč, da je veliko 
naše mladine, ki se onstran meje uči različnih poklicev, zlasti trgovskega, pa 
tudi raznih drugih obrtniških poklicev. To pa zaradi tega, ker pri nas ni dovolj 
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takih učnih mest oziroma se pri nas za uk zahteva popolna osnovna šola, ki pa 
je velik del mladine nima. 

Dotaknil bi se vprašanja zdravstvenega zavarovanja kmetov dvolastnikov. 
Ne zamerite, če se dotikam nekaterih konkretnih vprašanj, ki so morda manj 
pomembna, vendar smo jih že marsikje obravnavali, tudi v komisiji za malo- 
obmejna vprašanja, vendar se ne uredijo. Gre za kmete, ki imajo zemljišče čez 
mejo in so po avstrijskem zakonu dolžni plačevati prispevek za zdravstveno 
zavarovanje in za pokojninsko zavarovanje. V Avstriji se namreč ti prispevki 
plačujejo po kraju posesti in ne po prebivališču lastnika. Seveda pa zdrav- 
stveno varstvo uživajo pri nas in je torej povsem odveč, da ga plačujejo na 
dveh mestih. Starejši kmetje dvolastniki pa se strinjajo, da še naprej plačujejo 
pokojninsko zavarovanje, kajti nekateri že dobivajo pokojnino, ki jih Avstrija 
izplačuje svojim kmetom. 

Vprašanje blagovne menjave v maloobmejnem prometu je deloma obde- 
lano tudi v gradivu, ki smo ga prejeli. Mislim, da leži krivda za tako majhen 
blagovni promet pretežno na avstrijski strani, in to prav zaradi tega omeje- 
vanja prenosa določenih vrst blaga ali izdelkov, ki so za tamkajšnje prebival- 
stvo posebej interesantni, medtem ko na drugi strani želijo doseči povečanje 
mesečne vsote denarja, ki ga lahko prinesejo naši državljani v Avstrijo. 

Zaradi tega je ostalo v glavnem pri dosedanjem stanju in se blagovni 
promet v maloobmejnem prometu bistveno ne povečuje. Pri tem pa naj ome- 
nim tudi to, da ima avstrijska trgovina neprimerno večje koristi v tej menjavi 
kot pa mi, in sicer zaradi cen, odnosov, razmer in zaradi tega, ker se prenos 
blaga pri nas dovoljuje, četudi nimamo obmejne blagovne liste, kot jo poznamo 
v menjavi z Italijo po videmskem sporazumu. Mislim, da bi se morali zavzeti, 
da bi tudi z Avstrijo sklenili podobno pogodbo, ki bi določala blagovno listo 
v maloobmejnem prometu, kar bi bilo v korist prebivalstva z obeh strani 
državne meje. Naj omenim pri tem tudi obmejni pomurski sejem, ki bi lahko 
imel neprimerno večjo vlogo v tej blagovni menjavi, pa tudi na splošno v go- 
spodarskem sodelovanju in morda tudi v industrijski kooperaciji. Seveda bi 
morali rešiti vprašanje devizne kvote, ki bi morala biti odobrena tudi za take 
majhne pokrajinske sejme. Sedaj lahko Avstrijci svoje blago samo razstavljajo, 
ne morejo pa ga pri nas prodajati. Prav tako je seveda omejen prenos našega 
blaga. 

Za razvoj turizma, ki je dosegel v zadnjih nekaj letih izreden razmah — 
predvsem se je povečal obisk avstrijskih in nemških turistov — bi bilo nujno 
potrebno vzpostaviti direktno telefonsko-telegrafsko zvezo, kajti vsi turisti, ki 
hočejo telefonirati v tuje države, gredo v Radkersburg, ker so naše zveze izredno 
slabe. 

Naj omenim tudi pozitivno dejstvo, da so uspešni tudi stiki na kulturnem 
področju. Verjetno je enkraten primer obmejni simfonični orkester, sestavljen 
iz godbenikov sosednje Radgone, naše Gornje .Radgone, Ljutomera in Murske 
Sobote, ki redno deluje. Danes tudi ni več noben problem kot je to bil morda 
še pred leti, če želi naš slovenski zbor, naš šolski zbor, zapeti v nemški Rad- 
goni; danes je to celo zaželeno! Na glavnem trgu v sosednji Radgoni smo lani 
izvedeli samostojen slovenski program pred več tisoč ljudmi. 

Pomembni so problemi cestnega prometa. Radgona je na drugem mestu 
v osebnem prometu z Avstrijo in je aktualno vprašanje izboljšanja cestnih po- 
vezav tako na avstrijski strani v avstrijski Štajerski kot tudi pri nas v smeri 
Ptuj—Zagreb. Zato bi bilo koristno za obe strani, če bi se dogovarjali o izbolj- 
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šanju teh zvez, o hitri- cesti in o najkrajši cestni zvezi Graz—Radgona—Gornja 
Radgona—Ptuj—Zagreb in tako dalje. 

Ob koncu želim dodati samo še eno misel, in sicer to, da bi naši diplomatski 
predstavniki — mislim konkretno na generalni konzulat v Gradcu — kdaj obi- 
skali naše obmejne občine, ki razvijajo določene vezi ali sodelovanje, da bi 
spoznali te probleme in jih tudi reševali, kar je verjetno tudi njihova dolžnost. 
2al takih stikov ni oziroma jih je bilo veliko premalo. 

Predsednik Miran Goslar: Bogdan Snabl ima besedo! 

Bogdan Šnabl: Tovariš predsednik,'tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite, da pred koncem razprave tudi jaz izrazim svoje zadovoljstvo, da je 
problematika odnosov in sodelovanja med Jugoslavijo oziroma Slovenijo in 
državami, ki mejijo na našo republiko, posebno glede na naše narodne manj- 
šine, prišla na dnevni red v tem domu. Moje — in upam si trditi, da tudi vaše 
— zadovoljstvo spričo tega, ker v zadnjem času prihajajo taka vprašanja na 
dnevni red, izhaja iz globokih občutkov do naših narodnih manjšin onstran 
meja, še posebej pa iz naše skrbi za usodo teh manjšin, pri čemer se zavedamo, 
da je potrebno manjšine v njihovih prizadevanjih in zahtevah po uveljavitvi 
narodnostnih pravic odločno podpirati, kar pa je sicer tudi naša naravna dolž- 
nost in pravica. Prav ta skrb pa nas glede na vedno nove okoliščine in nenehne 
poskuse oživljanja nacionalne nestrpnosti do naših manjšin in novih pojavov 
eskalacije šovinizma še bolj obvezuje, da manjšine odločno podpremo in sto- 
rimo vse, da bi večinski narodi v teh deželah resnično ustvarili pogoje za njihov 
vsestranski narodnostni razvoj ter jih predvsem na Koroškem in Gradiščanskem 
— na kar se večina mojega izvajanja nanaša :— zavarovali pred asimilacijo in 
raznarodovanj em. 

Ugotoviti želim, da je v priloženem gradivu zajeta in obdelana poglavitna 
in najbistvenejša problematika, posebno izčrpen je bil ekspoze podpredsednika 
izvršnega sveta, v katerem so nakazana tudi vprašanja, ki jih bo potrebno 
urediti tako ali drugače, predvsem pa v medsebojnih stikih z večinskim na- 
rodom in manjšino, nekatere prej druge pa postopoma. Pri tem je potrebno 
posebej poudariti, da je naša severna soseda že pokazala pripravljenost za ure- 
ditev nekaterih najbolj žgočih vprašanj zaščite slovenske in hrvaške narod- 
nostne skupine, ki pa je, žal, tudi v tem primeru nepopolna in pomeni pre- 
veliko popuščanje pred silami, ki ustvarjajo in netijo nacionalno nestrpnost 
in želijo, da bi se odnosi, ki temeljijo na obojestranskih in dolgoročnih inte- 
resih, ponovno sklalili in obrnili v koristi tistih, ki zavirajo- pozitivne procese 
tako doma kakor tudi na širšem prostoru v Evropi. Kot tak primer naj ome- 
nim predlog koroške deželne vlade glede dvojezičnih krajevnih napisov, ki je 
kljub svoji nedoslednosti in nesprejemljivosti za slovensko manjšino naletel 
tudi na odpor nazadnjaških krogov na Koroškem, katerim se zdi preveč široko- 
gruden kljub temu, da se tudi ti krogi zavedajo dejstva, da njihova država 
po prvi svetovni vojni ni izpolnila obljub, ki jih je pred plebiscitom dala 
Koroškim Slovencem, niti še ni izpolnila svojih, v dveh mednarodnih pogod- 
bah prevzetih obveznosti v korist manjšinske narodne skupnosti. 

Ti krogi tudi vztrajno zahtevajo ugotavljanje manjšine, s čimer očitno 
dokazujejo, da nimajo poštenih namenov in da njihovi predlogi izvirajo iz na- 
cionalističnih krogov, ki si želijo čimprejšnje iztrebljenje Slovencev v njihovi 
deželi. 
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Postavlja se vprašanje, kako naj bi se ti odvisni, gospodarsko ogroženi in 
skozi stoletja zapostavljeni ljudje spričo groženj, ki se ne ustavijo niti pred 
predstavniki svoje lastne dežele, izjavili za slovensko narodno skupnost? Tako 
ugotavljanje manjšine, ki temelji na popisih v zadnjih desetletjih, pa je bilo že 
v strokovni literaturi kakor tudi v vsakdanjih ugotovitvah med slovenskim živ- 
ljem neštetokrat ovrženo. Pri navedenih popisih, ki niso bili izvedeni z dvo- 
jezičnimi popisnicami, so razvrščali prebivalstvo v več skupin, kar je bila po- 
vsem nova praksa oziroma so jo podedovali od nacistov, ki so takšno kategori- 
ziranje prvič uporabili med nacistično zasedbo Avstrije. Navedeni popisi so 
zaradi takega razvrščanja prebivalstva po občevalnem jeziku povzročali ne- 
jasnosti, s čimer se je povečal tudi vpliv izvajalcev popisov na odločitve posa- 
meznika glede opredelitve občevalnega jezika. Poleg tega pa so od manjšine 
odšteli tudi vse, ki so bili vpisani v jezikovno kategorijo »windisch« in »deutsch- 
windisch«, »windischdeutsch« ter še druge, zaradi česar so množico slovensko 
govorečih prebivalcev, katerim je bil ta jezik v večini primerov tudi materin 
jezik, prišteli kar k Nemcem. Popisovalci so prebivalstvo prepričevali tudi o 
tem, da je »wfindisch« pravzaprav popačena nemščina, medtem ko »slovenisch« 
ne zna govoriti noben domačin. 

Taka tolmačenja izhajajo iz pretekle propagande in tako opevane na- 
cistične rasne teorije, ki je v miselnosti tamkajšnjega prebivalstva pa tudi 
drugod po deželi, zaradi takratne propagandne bučnosti in pritiskov ohranila 
še precej korenin. Zato se ni čuditi, da se sicer slovensko govoreče prebivalstvo 
v rhnogih vaseh šteje in obravnava kot nemško, vsakdanji pogovorni slovenski 
jezik oziroma dialekt pa označujejo kot popačeni nemški jezik. Vse to so po- 
sledice dolgoletnega narodnostnega zatiranja in bojazni, da bi jih zaradi govor- 
jenja ali priznanja, da govorijo slovenski jezik oziroma da so Slovenci, enačili 
s somišljeniki naše družbene ureditve. 

Glede na navedeno sem mnenja, da se tudi naš matični narod oziroma re- 
publika in država, podobno kot koroški Slovenci, ne more in ne sme strinjati 
s predlogom o dvojezičnih krajevnih napisih, ker upošteva kot osnovo rezultate 
ljudskega štetja iz leta 1961, ki razbija manjšino na več čudnih jezikovnih 
kategorij, katere je, kot sem že navedel, prva uporabila nacistična Nemčija. 
Predlog je tudi v nasprotju z določilom 7. člena državne pogodbe, s katero je 
vsem sopogodbenikom bilo jasno opredeljeno dvojezično območje.' Meje tega 
območja je v več odredbah in zakonskih predpisih določila tudi država Avstrija. 
Naj omenim, da je take dvojezične meje priznavala celo nacistična oblast, ko je 
šlo za določitev selitvenega območja. Dejstvo je, da bi bili pripadniki narodne 
manjšine s takim predlogom oziroma uporabo takih rezultatov izključeni iz 
političnih, upravnih in gospodarskih središč in potisnjeni na rob, hkrati pa bi 
bil tudi obseg dvojezičnega ozemlja zmanjšan skoraj za polovico, s čimer bi 
bila slovenska narodnostna skupnost ponovno potisnjena v izolacijo in na koncu 
tudi v pospešeno asimilacijo. 

Taka rešitev nasprotuje tudi vsem mednarodnim oblikam reševanja in med- 
narodnim pomislekom q vrednosti in primernosti reševanja narodnostnih vpra- 
šanj na osnovi povpraševanja po občevalnem jeziku, ki po mnenju mednarod- 
nih strokovnjakov vsebuje največ netočnosti in ima največ možnosti za mani- 
puliranje. Mnenja sem, da bo navedeno vprašanje kakor tudi ostalo nerešeno 
in aktualno problematiko mogoče uspešno rešiti, toda verjetno le v sklopu 
dobrih sosedskih odnosov in s stalnim dialogom med Avstrijo, koroškimi Slo- 
venci in našo državo, pri čemer pa pripada slovenski manjšini na Koroškem 
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vloga povezovalca in naravnega posrednika. Le-ta mora biti tudi pobudnik in 
oblikovalec svojih zahtev; naša družbena skupnost oziroma država pa jih mora 
v teh upravičenih težnjah in zahtevah po enakopravnem obravnavanju in uve- 
ljavljanju narodnostnih pravic in v prizadevanju za soudeležbo v javnem živ- 
lejnju in odločanju seveda zelo odločno podpirati. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Besedo ima Franjo 
Bobovec. 

Franjo Bobovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Še nekaj besed o naših sosedih Madžarih. 

Sodelovanje med Pomurjem in madžarskima pokrajinama Železne in Zala 
županija se je začelo razvijati šele po letu 1965, in to predvsem na kulturnem 
področju ter na področju telesne kulture, v zadnjem času pa tudi na gospo- 
darskem področju. V tem obdobju je bilo izmenjanih več delegacij tudi na 
politični in gospodarski ravni, pri čemer so imeli naši sosedje priložnost videti, 
kako Socialistična republika Slovenija rešuje vprašanje madžarske narodne 
skupnosti, ki živi na območju soboške in lendavske občine. Prepričani smo, da 
sta tako reševanje in odnos do madžarske manjšine močno vplivala, da so 
začeli na Madžarskem reševati tudi probleme porabskih Slovencev, predvsem 
kar zadeva šolstvo. Na tem področju so sicer daleč za nami, vendar so' prvi 
koraki že storjeni. V porabskih vaseh je uvedena v šole sloveščina kot predmet, 
kar je velik napredek v primerjavi s preteklostjo, ko so v času informbiroja po 
letu 1948 širom po Madžarski razselili okrog 5000 Slovencev. 

Na območju občine je bil odprt tudi mednarodni prehod, ki je v veliki 
meri prispeval k utrditvi sožitja med sosednima pokrajinama, kar potrjuje 
tudi število mejnih prehodov po letu 1965, ki je naraščala iz leta v leto. 
Zal moramo ugotoviti, da se je po čeških dogodkih položaj znova spremenil, 
saj so madžarske oblasti uvedle za jugoslovanske državljane obvezno menjavo, 
v začetku najprej 50 novih dinarjev, potem 60 in 120, sedaj pa že 150 novih 
dinarjev na osebo. Seveda moram pripomniti, da je menjava nerealna, saj je 
forint vreden skoraj toliko kot avstrijski šiling. Ce si Jugoslovan, ki prestopi 
madžarsko mejo, želi ogledati kakšno drugO' državo, Romunijo ali Češkoslova- 
ško, mora ob vrnitvi zopet plačati obvezno vsoto 150 dinarjev. Ce je družina 
štiričlanska, je znesek kar velik. 

To sem omenil zaradi tega, ker bi bilo prav, da bi delegacija, ki bo obiskala 
sosednje pokrajine Madžarske in Budimpešto, sprožila tudi to zadevo, ker je 
to eden izmed vzrokov manjšega števila potovanj naših državljanov na Madžar- 
sko in ovira za razvoj dobrih sosedskih odnosov, ki so se v zadnjem času začeli 
ugodno razvijati. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Razprava je končana. Predložil bom sklepni dokument, ki seveda ne more 

izraziti celotne vsebine, ki je bila v uvodnem referatu, v gradivu in današnji 
izredno bogati razpravi. Mislim, da je najpomembnejša ugotovitev predvsem 
ta, da je v bistvu cela vrsta nalog, ki so kontinuirane in se niso pokazale šele 
s to razpravo, temveč izhajajo iz naše dosedanje aktivnosti in sodijo tudi v 
bodoče področje intenzivnega dela. Pri tem ne gre samo za naloge republike ali 
izvršnega sveta, kot je bilo poudarjeno v današnji razpravi, ali morda specia- 
liziranih teles, ki se ukvarjajo s problematiko mednarodnih odnosov pri naši 
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skupščini, temveč za naloge vseh samoupravnih struktur, zlasti samoupravnih 
skupnosti, družbenopolitičnih organizacij, kulturno-prosvetnih, gospodarskih, 
znanstveno-raziskovalnih institucij in ustanov in tako dalje. 

Ce dovolite, bom prebral besedilo, ki naj ga republiški zbor sprejme kot 
sklepni dokument današnje razprave: 

»Republiški zbor skupščine SR Slovenije je na svoji seji 16. maja 1972 
razpravljal o nekaterih vprašanjih, ki zadevajo mednarodno aktivnost SFRJ, 
in v tem okviru sodelovanja SR Slovenije z Italijo, Avstrijo in Madžarsko. 
Pri tem je posebno pozornost posvetil položaju slovenske narodnostne skup- 
nosti v sosednjih deželah. 

Na podlagi ekspozeja podpredsednika republiškega izvršnega sveta, dr, 
Franceta Hočevarja in obširne razprave sprejema republiški zbor naslednje 
sklepe: 

1. Ustavni amandmaji predvidevajo, da se zunanja politika SFRJ določa 
in uresničuje v federaciji. Z novim ustavnim položajem prevzemajo republike 
odgovornost, da aktivno sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju jugoslovanske 
zunanje politike. Da bi naša republika pri tem uspešno in ustvarjalno sodelo- 
vala, mora biti ustrezno organizirana za delovanje na tem področju, tako v 
skupščini in izvršnem svetu kot v drugih strukturah. Imeti mora usposobljene 
kadre, strokovne službe ter znanstvene institucije za operativno spremljanje 
te problematike, ki bodo skupščini in izvršnemu svetu zagotavljali potrebno 
gradivo za opredeljevanje interesov in stališč naše republike v zvezi z med- 
narodnim sodelovanjem in zunanjo politiko SFRJ. Po svoji moči mora z ustrez- 
nimi kadri prispevati tudi k reševanju kadrovskih problemov organov fede- 
racije. 

2. Jugoslavija je odločno usmerjena k razvijanju vsestranskih prijateljskih 
odnosov z vsemi sosednjimi deželami. Slovenija se tudi neposredno dejavno 
vključuje v utrjevanje in razširjanje najrazličnejših oblik sodelovanja s sosed- 
njimi deželami, zlasti za obmejnimi teritorialnimi enotami. Zbor odločno pod- 
pira nadaljevanje takšne politike. SR Slovenija se bo še naprej zavzemala za 
odprte meje in komunikacije, za široke vezi med prebivalstvom in za prijatelj- 
sko ozračje ob meji. Posebno pozornost bo posvečala organiziranemu intenzi- 
viranju gospodarskega, kulturnega in vseh drugih oblik sodelovanja s sosed- 
njimi deželami, izboljšanju komunikacijskih povezav, prizadevala si bo vklju- 
čiti se v sodobne mednarodne tokove in razvijati sodelovanje tudi na novih 
področjih, na primer v prostorskem planiranju, varstvu okolja, raziskovalni 
dejavnosti in tako dalje. 

3. Zbor ocenjuje, da položaj in varstvo slovenske narodnostne skupnosti 
v sosednjih deželah še vedno nista zadovoljivo urejena, da pa se v deželah, 
kjer manjšina živi, opaža v zadnjih letih večje razumevanje oblasti in demo- 
kratičnih sil za urejanje problematike naše manjšine, kar je plod enotnejšega 
prizadevanja slovenske narodnostne skupnosti v zamejstvu ter zunanje politike 
in dejavnosti Jugoslavije in naše republike. Problemi manjšine se vsekakor 
lahko uspešneje in konstruktivne je rešujejo v ozračju dobrososedskih odnosov. 

Slovenija je že doslej posvečala manjšini veliko skrb in si ob popolnem 
spoštovanju manjšine kot samostojnega političnega subjekta prizadevala za 
ureditev njenega varstva in položaja. Zbor podčrtuje ustavno obveznost repu- 
blike, da naši manjšini posveča nenehno skrb, kar ni naloga samo skupščine in 
izvršnega sveta, temveč vseh samoupravnih struktur, samoupravnih skupnosti, 

5« 
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družbenopolitičnih organizacij, kulturno-prosvetnih, gospodarskih, znanstveno- 
raziskovalnih organizacij in ustanov. 

Raziskovalne institucije morajo bolj sistematično spremljati položaj in 
procese med manjšino in prispevati k bolj dognani dolgoročni manjšinski po- 
litiki. Slovenija bo še naprej pomagala pri razvijanju kulturno-prosvetne de- 
javnosti manjšine, pri tem pa meni, da je prvenstvena dolžnost države, v kateri 
manjšina živi, da ustvari za to potrebne politične, materialne in druge pogoje. 

4. Republiški zbor meni, da problematika naših delavcev na tujem in go- 
spodarsko sodelovanje Slovenije s tujino zahtevata čimprejšnjo obravnavo v 
zboru in v zvezi s tem nalaga izvršnemu svetu ter pristojnim republiškim 
upravnim organom, da pripravijo gradivo za razpravo o teh pomembnih vpra- 
šanjih.« 

Če se strinjate s sklepnim dokumentom, prosim, da dvignete roko! (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so sklepi sprejeti. 
Kbt sem že v uvodu omenil, dajem besedo Dragu Košmrlju, predstavniku 

komisije za vprašanja mednarodnih odnosov in republiškega koordinacijskega 
odbora za pomoč žrtvam imperialistične agresije. 

Drago Košmrlj: Tovarišice in tovariši poslanci! Skupščinska komi- 
sij a za mednarodne odnose me je pooblastila, da vašemu zboru predložim v 
sprejem protestno resolucijo, ki jo je skupščini SR Slovenije poslal republiški 
koordinacijski odbor za pomoč žrtvam imperialistične agresije. 

Protestna resolucija se glasi: 
»Republiški koordinacijski odbor za pomoč žrtvam imperialistične agresije 

se je sestal dne 15. 4. 1972 na izredni seji, na kateri je razpravljal o položaju 
v Vietnamu in z globoko zaskrbljenostjo ugotovil, da je brezmejno zlo, ki ga 
povzroča strahotno in množično bombardiranje vietnamskega ozemlja in civil- 
nega prebivalstva po ameriških oboroženih silah pokazalo svetu pravi značaj 
toliko poudarjene vietnamizacije oboroženega konflikta v Vietnamu. Gre za 
brezobzirno in surovo intervencijo, ki jo izvaja nad vietnamskim narodom ena 
najmočnejših velesil na svetu. Kot že večkrat doslej, ponovno in še ostreje 
obsojamo ameriško divjanje nad junaškim vietnamskim ljudstvom. 

Po izjavah najodgovornejših ameriških predstavnikov je pričakovati vsaj 
skromen napredek politične rešitve vietnamskega problema, vendar pa prav 
zadnje akcije ameriških oboroženih sil pokopavajo upe miroljubnega in na- 
prednega sveta za mirno reševanje ne samo vietnamskega, temveč tudi drugih 
mednarodnih konfliktov in problemov ter onemogočajo nadaljnja prizadevanja 
v tej smeri. 

Današnji svet se bolj kot kdajkoli doslej sooča z vprašanjem ali naj se 
mednarodni spori rešujejo s surovo silo, s kršitvijo suverenosti malih narodov, 
s teptanjem ljudskih pravic in z napadom na temeljne pravice človeka. Pri 
vsem napredku in miroljubnih naporih za ohranitev miru po drugi svetovni 
vojni se človeštvo še ni znašlo v tako grozeči nevarnosti za mednarodni mir in 
v položaju, ki utegne približati svetovno katastrofo. Gre za alternativo, ali bo 
v svetu veljala pravica močnejšega, ki si jo velike sile prisvajajo nad posamez- 
nimi drugimi narodi, ali pa pravica vsakega naroda, da sam odloča o svoji 
usodi. V teh težkih trenutkih, ki jih doživlja vietnamski narod, vnovič izra- 
žamo vso podporo in solidarnost z njegovim junaškim osvobodilnim bojem.« 
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S tem v zvezi je odbor razpravljal o nadaljnji pomoči vietnamskemu osvo- 
bodilnemu gibanju in pozval vse politične in delovne organizacije v Sloveniji, 
da po svojih močeh prispevajo tudi materialno in finančno in s tem podprejo 
koordinacijski odbor za pomoč žrtvam imperialistične agresije. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Odmev, ki ga je v svetu sprožilo najnovejše 
početje ameriških imperialistov v Vietnamu, priča, da se mednarodna javnost 
zaveda velike nevarnosti, ki jo pomeni tako razraščanje vojne v Vietnamu. 
Vse dotlej, dokler se bo politika sile tako uveljavljala v svetu, pa obstaja ne- 
varnost za mir; obstaja torej tudi neposredna nevarnost za vse narode, ne 
samo za vietnamske, temveč tudi za tiste, ki so si že izbojevali svojo svobodo 
in neodvisnost. Prav zaradi tega je odpor proti taki politiki stvar vseh svobodo- 
ljubnih in miroljubnih sil sveta. 

Da bi narodi zavarovali lastno svobodo in mir na svetu, je potrebno pod- 
preti vietnamsko ljudstvo v njegovem boju, treba je dati vso politično in mo- 
ralno podporo tistim težnjam, ki zahtevajo ustavitev vojne in rešitev spora 
s pogajanji, katerih cilj je omogočiti vietnamskemu narodu, da si sam prosto 
izbira svojo vladavino in da živi v miru in svobodi. Kdo bolj kot slovenski 
narod, ki je bil še v svoji nedavni preteklosti zapisan uničenju in postavljen 
pred usodno izbiro: ali boj ali smrt, lahko razume voljo vietnamskega naroda 
do življenja in svobode? 

To je komisijo za mednarodne odnose napotilo, da predloži zboru v sprejem 
tudi naslednjo izjavo: 

»Republiški zbor skupščine SR Slovenije se soglasno pridružuje obsodbi, 
ki sta jo izrekla zvezni izvršni svet maja in predsedstvo Zveze komunistov 
Jugoslavije 11. maja glede sklepa vlade ZDA o miniranju severnovietnamskih 
pristanišč in o obnovitvi množičnega bombardiranja Demokratične republike 
Vietnama. Najnovejša agresivna dejanja ameriške vlade vzbujajo upravičeno 
ogorčenje vsega miroljubnega sveta, saj pomenijo novo, še nevarnejšo etapo 
v nenehnem stopnjevanju vojne v jugovzhodni Aziji; ljudstvu Vietnama pa pri- 
našajo nove težke in krvave žrtve. Stopnjevanje vojne v Vietnamu ne otežuje 
samo prizadevanj za miroljubno politično rešitev spora, pač pa nevarno ogroža 
svetovni mir in s tem varnost številnih narodov, ki jim je mir osnova in pogoj 
za neodvisen in svoboden razvoj ter napredek. 

Slovenski narod, ki je skupaj z drugimi narodi Jugoslavije občutil vse 
gorje tuje agresije med drugo svetovno vojno, se je iz lastnih izkušenj prepričal 
o neovrženosti zgodovinske resnice, ki jo v današnjih dneh tako vidno* izpričuje 
vietnamski narod pred očmi vsega sveta, da nobena sila ne more streti volje 
naroda, ki je pripravljen žrtvovati se v boju za dosego svoje svobode in ne- 
odvisnosti. Prav zato je junaški boj vietnamskega ljudstva proti zmehanizirani 
sili agresije, kakršni ni primera v zgodovini osvobodilnih bojev, deležen ne- 
omajne naklonjenosti vsega slovenskega naroda. Naklonjenost hkrati potrjuje 
pripravljenost slovenskega naroda, da skupaj z vsemi drugimi narodi in na- 
rodnostmi socialistične Jugoslavije z vsemi močmi podpre pravičen boj viet- 
namskega naroda. 

Republiški zbor skupščine Socialistične republike Slovenije izraža vso pri- 
vrženost in podporo osvobodilnim ciljem vietnamskega ljudstva in se hkrati 
pridružuje naporom miroljubnih sil v svetu, da bi prispevale k taki politični 
rešitvi vojne v Vietnamu, ki naj zagotovi vietnamskemu narodu pravico, da sam 
odloča o svoji usodi in da živi v miru in svobodi.« 
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Predsednik Miran Goslar: Kdor je za predlog, ki ga je dal tovariš 
Košmrlj, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet. 
S tem je ta točka dnevnega reda končana. Sejo nadaljujemo čez 20 minut. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.45 in se je nadaljevala ob 15.25.) 

Predsednik Miran Goslar: 11. točka dnevnega reda je pred- 
log odloka o zagotovitvi sredstev iz rezerve posebnega računa sredstev SR Slo- 
venije za izravnavanje v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodar- 
skih dejavnosti za leto 1972 za delno pokritje izgub proizvodno-prenoisnih in 
proizvodnih elektrogospodarskih podjetij v letu 1971. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za finance in proračun je dal poročilo, 
odbor za proizvodnjo in blagovni promet je dal mnenje, zakonodajno-pravna ko- 
misija je dala poročilo. 

Pričenjam razpravo o tem predlogu odloka. 
Ivan Kreft ima besedo. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! K dosedanjim pismenim 
in ustnim obrazložitvam predloga odloka o zagotovitvi sredstev SR Slove- 
nije za izravnavanje v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih 
dejavnosti za leto 1972 za delno pokritje izgub proizvodno-prenosnih in proiz- 
vodnih elektrogospodarskih podjetij v tem letu želim dodati še tole: 

S številkami mi bo težko oceniti politično škodo, ki je povzročena sloven- 
skemu elektrogospodarstvu z nasilno dezintegracijo v letu 1965, prepričan pa 
sem, da bo povzročena materialna in moralna škoda slovenskemu gospodarstvu, 
ne samo elektrogospodarstvu, večja, kot si mislimo. 

Elektrogospodarska skupnost Slovenije je bila drugim elektrogospodarskim 
skupnostim v državi do leta 1965 enakovreden partner, ki so ga druge skup- 
nosti še kako upoštevale. Razdrobljena pa ni več dosti pomenila. Veliko manj 
je pomenila že zaradi tega, ker je bila razdrobljena od zgoraj, po sili zakona 
in ne po samoupravni poti. 

Do leta 1963 se je elektrogospodarska skupnost odločno bojevala za eko- 
nomske odnose v tej panogi gospodarstva in čeprav je bila večkrat premagana, 
ni nikoli vrgla puške v koruzo. Tisto leto ji je vendarle uspelo preprečiti, da 
bi bilo v zveznem zakonu tudi določilo, da se del amortizacije zbira v JUGEL. 
Proti takim določbam v zveznem zakonu je imela tudi odločno podporo tova- 
riša Borisa Kraigherja. 2e v času, ko je imela Slovenija še presežek električne 
energije, je ELES nenehno opozarjal, da se naglo bliža čas, ko Slovenija elek- 
trične energije ne bo imela niti za svoje potrebe, kaj šele, da bi jo po smešno 
nizkih cenah, seveda brez kompenzacije, odstopala drugim elektrogospodar- 
skim skupnostim. Ta čas se naglo bliža in oni od zgoraj v Sloveniji niso imeli 
druge skrbi, kot da udarijo po enotnosti slovenskega elektrogospodarstva in 
tako oslabijo tudi nadaljnjo rast elektrifikacije Slovenije. Zdaj je odvisno od 
partnerjev, katerim je prej pomagalo s svojo energijo po najnižjih možnih cenah. 
Sedaj pa so ga partnerji prehiteli in začeli vse bolj prehitevati, cena elektrike pa 
se ravna po ponudbi in povpraševanju. Da bi se povpraševanje umetno zvišalo, 
so začeli graditi velike objekte za proizvodnjo aluminija, objekte, ki so danes v 
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hudi krizi, ker proizvodnja aluminija ni več rentabilna. Elektriko po nizki 
ceni pa aluminijska industrija še vedno troši v veliki količini, tako da je bila 
večkrat prizadeta tudi Slovenija, ki energije — čeprav po višji ceni — ni mogla 
dobiti niti iz uvoza niti iz drugih republik. 

Tako smo imeli do nedavnega, ko je začela obratovati termoelektrarna 
Šoštanj III, dvakratno škodo: zaradi redukcij in zaradi visokih cen uvožene 
električne energije, ki jo je slovensko elektrogospodarstvo' dražje kupovalo kot 
prodajalo. To pa je sad splošne politike, za katero kolektivi elektrogospodarstva 
ne morejo odgovarjati. Torej ne gre za sanacijo, temveč za kompenzacijo, ker 
je škoda nastala zaradi razlik v cenah, ki so bile predpisane z republiškim 
administrativnim aktom. Kljub tej ugotovitvi bom za odlok glasoval! 

Predsednik Miran Goslar: Dalje! (Ne javi se nihče.) 
Lahko glasujemo? (Da.) Najprej glasujemo o amandmajih odbora za fi- 

nance in proračun. Gire za amandma k naslovu in da se doda nova VI. točka. 
Zakonodajno-pravna komisija se strinja z amandmajem, nimamo pa mnenja 
izvršnega sveta. Predstavnik izvršnega sveta ni navzoč. 

Glasujemo o obeh amandmajih. Kdor je za, naj dvigne roko! (Večina 
poslancev, dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja odbora za finance in proračun sprejeta. 
Sledi glasovanje o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k prvi točki. 

Izvršni svet se strinja; predstavnik odbora se tudi strinja. 
Kdor je za amandma zakonodajno-pravne komisije, naj dvigne roko! (Vsi 

poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
Sledi glasovanje o predlogu odloka v celoti. Kdor je za odlok, naj glasuje! 

(Večina poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? 
(8 poslancev.) 

Ugotavljam, da je odlok sprejet. 

12. točka dnevnega reda je predlog odloka o načinu uporabe 
sredstev hranilnih vlog pri poštni hranilnici. 

Predlagatelj je izvršni svet, ki je tudi predložil amandmaje, in sicer k 4., 
5. in 6. členu, za 6. členom pa naj se doda nov 7. člen. 

Predlog odloka sta obravnavala odbora za finance in proračun in zakono- 
dajno-pravna komisija. Imamo njuni pismeni poročili. Narodna banka Slovenije 
in združeno PTT podjetje sta bila povabljena na sejo. 

Zeli kdo razpravljati? Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Menim, da je v 1. točki 
prvega člena napaka, ker je navedeno: »... zbrana do 30. 12. 1971.« Mlenim, da 
bi moral biti naveden 31. 12. 1971, saj se 31. december ne more obravnavati 
posebej. To povezujem tudi s 3. točko, kjer bi najbrž moral biti namesto 30. 12. 
1971 datum 1. 1. 1972. M^ogoče je to povezano s kapitaliziranjem obresti, to ne 
vem. 

Jaz samo opozarjam! 

Predsednik Miran Goslar: Da! Bomo slišali, kaj bo odgovoril pred- 
stavnik izvršnega sveta. Ali nam to lahko pojasnite? 
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Jože Florjančič (iz klopi): Ce gre za tiskovno napako, bomo to 
popravili v redakciji 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš sekretar Florjančič pravi, da 
bodo številko popravili, če gre za tiskovno napako. 

Marjan Jenko (iz klopi): Na napako je opozorila že zakonodajno- 
pravna komisija, vendar je dobila odgovor, da je taka formulacija v redu. 
Zato je komisija predlog za korekturo umaknila. 

Predsednik Miran Goslar: Če ste na zakonodajno-pravni komisiji 
to že opazili, potem bi bilo primerno, če po natančnem odgovoru ne bi bilo 
treba spraševati. 

Rado Pušenjak (iz klopi): Tudi datum, naveden v drugem odstavku 
na prvi strani obrazložitve, je v nasprotju z datumom, navedenim v 3. točki 
prvega člena! 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Pušenjak ima prav, ker je tudi 
obrazložitev v nasprotju z besedilom odloka. 

Se kdo želi besedo? (Nihče več.) 
Glasujemo o amandmajih! Najprej o amandmajih izvršnega sveta in sicer 

k 4., 5. in 6. členu in o predlogu, da se za 6. členom doda nov 7. člen. Se 
odbor in zakonodajno-pravna komisija strinjata? (Da.) 

Glasujmo! Kdor je za amandmaje izvršnega sveta, naj dvigne roko ! (Večina 
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (JNHhče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da so amandmaji izvršnega sveta sprejeti. 
Sledi glasovanje o amandmaju odbora za finance in proračun k 1. členu. 

V poročilu imate to na prvi strani. Gre za terminska preciziranja. Ali se izvršni 
svet strinja? (Da.) 

Glasujemo o tem amandmaju. Kdor je zanj, naj dvigne roko! (Večina 
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Amandma odbora za finance in proračun je sprejet. 
Glasujemo o predlogu odloka v celoti. Kdor je zanj, naj glasuje z dvigom 

rok! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Pet poslancev.) 

Ugotavljam, da je odlok sprejet z večino glasov. Glede datuma pa do- 
voljujemo možnost popravka, če se bo ugotovilo, da gre za strojepisno napako-. 

Sledi 13. točka dnevnega reda, to je predlog odloka o razporeditvi 
sredstev, zbranih s povečanjem prometnega davka na maloprodajno ceno za 
bencin. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za finance in proračun je dal poročilo, 
odbor za proizvodnjo in blagovni promet je dal mnenje, zakonodajno-pravna 
komisija je dala poročilo. Na sejo je bil vabljen predstavnik SDK. 

Kdo želi besedo? Besedo ima Jože Florjančič. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Čeprav so bili v obrazložitvi k odloku in še posebej v razpravi v pristojnih 
odborih zborov skupščine SR Slovenije podrobno obrazloženi motivi, ki so 
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vodili izvršni svet pri pripravi odloka, mi dovolite, da ponovim nekatere naj- 
bolj bistvene. 

Z dodatnim prometnim davkom od prodaje bencina in pražene kave se 
bodo sredstva republiškega proračuna predvidoma povečala za 319,4 milijona 
dinarjev, medtem ko se bo zaradi znižanja prometnega davka na tekstil, usnje 
in obutev, dohodek zmanjšal za približnio 47,8 milijona. 

Socialistična republika Slovenija je soglasno z drugimi republikami in 
avtonomnima pokrajinama sprejela nekatere dodatne obveznosti, ki bodo se- 
stavni del rebalansa zveznega proračuna, in to: kompenzacijo za moko za prvo 
polletje 1972 v znesku 27,5 milijona dinarjev, kompenzacijo za umetna gnojila 
za leto 1972 v znesku 22,6 milijona dinarjev in pokritje potreb po obratnih 
sredstvih zvezne direkcije rezerv živilskih proizvodov zaradi izpada dohodka 
od prometnega davka na kavo, ki postane republiški dohodek, do leta 1972 pa 
je bil njen izvirni dohodek, to je približno 34 milijonov; torej skupaj 84,1 
milijona dinarjev. 

Poleg tega je izvršni svet na seji 29. marca 1972 povečal premije za kravje 
mleko v SR Sloveniji za 0,10 dinarja pri litru, kar pomeni za leto 1972 dodatno 
obveznost v višini 13 milijonov dinarjev. Nia seji dne 29. marca 1972 je izvršni 
svet sprejel tudi sklep o zagotovitvi sredstev republiški izobraževalni skupnosti 
za nujne investicije v srednje šole v višini 15 milijonov dinarjev. Dodatne 
oziroma na novo sprejete obveznosti torej znašajo 112,1 milijona dinarjev. 

Na osnovi teh dejstev in sklepa, da se s povečanjem maloprodajnega pro- 
metnega davka na bencin omogoči republikam in avtonomnima pokrajinama 
pokritje njihovih obveznosti, ostala sredstva pa se namenijo za cestno gospo- 
darstvo, predlagamo skupščini odlok o razporeditvi sredstev, zbranih s po- 
večanjem prometnega davka v maloprodajni ceni za bencin, po katerem naj 
bi 70 % tako zbranih sredstev namenili skupnosti za ceste SR Slovenije. 

Pri sestavi predloga smo upoštevali osnovno načeto, da kljub velikim 
težavam, ki jih ima republika pri pokrivanju letošnjih obveznosti, pokrije vse 
nastale potrebe, ne da bi povečevala že tako visoke obremenitve gospodarstva. 
Tako je 30% ostanek dodatnega prometnega davka in 28 milijonov dinarjev, 
ki so v računu za posege v gospodarstvu namenjeni za cestno> gospodarstvo, 
komaj dovolj za pokritje dodatnih obveznosti proračuna. Izvršni svet se je 
v celoti zavedal potreb cestnega gospodarstva. Zato predlaga, da se preostala 
sredstva namenijo skupnosti za ceste SR Slovenije za pokritje izdatkov pri 
financiranju cestnih odsekov hitre ceste Vrhnika—Postojna in Postojna—Raz- 
drto ter Hoče—Leveč, kakor tudi za rekonstrukcijo in vzdrževanje magistralnih 
in regionalnih cest. Iz predloga finančnega načrta cestnega sklada SR Slovenije 
za leto 1972 je razvidno, da so s predvideno delitvijo sredstev dodatnega pro- 
metnega davka letošnje potrebe v cestnem gospodarstvu finančno pokrite, prav 
tako pa tudi nesporne srednjeročne obveznosti. 

Za namensko usmeritev sredstev za ceste obstajata dve možnosti. Prva, ki 
bi v bistvu zadrževala proračunske odnose, bi bila ta, da bi celotna sredstva 
postala dohodek republiškega proračuna, skupščina SR Slovenije pa bi potem 
z odloki usmerjala ustrezna sredstva za posamezne naložbe v cestnem gospo- 
darstvu. Druga, ki jo predlagamo, nosi v sebi, po našem trdnem prepričanju, 
zametke bodočega sistema avtonomnih virov republiške skupnosti za ceste za 
financiranje njene dejavnosti, kar je tudi v skladu s sprejetimi ustavnimi 
dopolnili in republiškim zakonom o javnih cestah. 
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Prav tako je pomembno, da s tako odločitvijo omogočamo skupnosti za 
ceste v letošnjem letu in v prihodnjih letih ustrezna sredstva za njeno udeležbo 
pri gradnji hitrih cest, kar je pogoj za sklenitev pogodbe z Mednarodno banko 
za obnovo in razvoj o najetju sredstev petega posojila za ceste, ki mora biti 
sklenjena še v tem mesecu, kakor tudi za uporabo že dodeljenih sredstev v 
četrtem posojilu. 

Kljub vsej zavzetosti za reševanje žgočih vprašanj v cestnem gospodarstvu 
pa ne kaže prezreti, da bo v te namene letos porabljenih v republiki približno 
1200 milijonov dinarjev, od česar bo republiška skupnost za ceste porabila 
približno 1060 milijonov dinarjev. To so relativno velika sredstva, če upošte- 
vamo porabo na drugih sektorjih, na primer v šolstvu, zdravstvu in drugje. 
Zato bo potrebno v prihodnjih letih temeljito oceniti, kako in s kakšno dinamiko 
bomo usmerjali obseg posameznih vrst porabe ob zagotavljanju ustrezne re- 
produktivne sposobnosti gospodarstva. 

Ne smemo tudi zanemariti dejstva, da nameravamo 1. 1. 1973 spremeniti 
sedanji davčni sistem, pri čemer bo nujno potrebno oceniti vse dosedanje 
odnose v splošni in proračunski porabi in celoten instrumentarij dosedanjih 
davkov, prispevkov in taks. Strinjamo se z mnenji, da bi si morali prizadevati, 
da bi čimveč sredstev, ki se zberejo v določenem prometnem davku, uporabljali 
namensko za pokrivanje potreb ustreznega področja. Zato tudi predlagamo 
takšno delitev dodatnega prometnega davka na bencin. Res pa je, da zaradi 
dozdevne »čistosti« sistema nihče med nami ne bi privolil v to, da gredo sedaj 
ali v prihodnjih nekaj letih vsa sredstva, zbrana s prometnimi in drugimi 
davki na tekoča goriva, samo za cestno gospodarstvo. Zato moramo celoten 
sistem zbiranja prispevkov, davkov in taks vendarle videti v vsej njegovi 
kompleksnosti, izhajajoč pri tem iz: 

1. globalnih odnosov med posameznimi sektorji porabe in 
2. primerne stopnje obremenjevanja tako organizacij združenega dela kot 

tudi občanov. 
Iz teh razlogov izvršni svet sprejema amandmaje k naslovu odloka in 

k prvi alinei 1. točke ter k 2. točki odloka, ne more pa sprejeti amandmajev 
k 1. točki v peti vrsti prvega odstavka ter k predlaganemu novemu drugemu 
odstavku 1. točke, ker bi ti amandmaji pomenili dokončno razdelitev sredstev 
v prihodnjem letu, ne da bi bile pri tem upoštevane vse okoliščine, ki še lahko 
nastanejo zaradi nekaterih prej omenjenih vprašanj, ki se bodo še razreševala. 
Takšna negotovost lahko pripelje izvršni svet v položaj, da ne bo mogel pred- 
ložiti uravnotežene bilance za leto 1973, ne da bi moral predlagati tudi ukrepe, 
ki ne bi bili v skladu z začrtano stabilizacijsko politikoi. Take odgovornosti pa 
izvršni svet ne more prevzeti in zato ne sprejema predlagane rešitve. 

Blizu pa so nam vsa razmišljanja o ustrezni odpravi še vseh tistih oblik 
financiranja cestnega gospodarstva, ki zadržujejo sedanje proračunske odnose. 
Zato bomo proučili pobudo za ustreznejše reševanje in pokrivanje obveznosti, 
ki izhajajo iz odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o modernizaciji cestnih 
odsekov Vrhnika—Postojna in Hoče—Leveč. 

Predsednik Miran Goslar: Sledi razprava. 
Ivan Kreft! 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Kot izhaja posredno iz 
poročila zakonodajno-pravne komisije, trenutno ni glavni problem vprašanje, 
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ali naj gre ves bencinski dinar za ceste ali ne, temveč vprašanje, ali se bodo 
medrepubliški dogovori izpolnjevali ali ne. 

V smislu medrepubliškega dogovora in v smislu spremenjenega in do- 
polnjenega zakona o tarifi zveznega prometnega davka se je prometni davek 
na bencin povečal za 0,65 dinarja pri litru. Ker je po ustavnih dopolnilih 
prometni davek dohodek republik, razpolagajo z njim republike samostojno'. 
V zakonu o financiranju federacije v letu 1972 je prav tako določba, po kateri 
so dohodki, ki se letos zberejo po zakonu o tarifi zveznega prometnega davka, 
dohodki republik in avtonomnih pokrajin na območju, kjer so plačani oziroma 
realizirani. V tem zakonu pa je tudi določilo', da republike odstopajo federaciji 
prispevek za kritje njenih potreb v letošnjem letu. Procedura pa je takšna, da 
služba družbenega knjigovodstva odvede 68,3 i0/0 omenjenih dohodkov od pro- 
metnega davka v zvezni proračun do celotne kvote za financiranje federacije. 
Ta kvota znaša za Slovenijo 1 milijardo 983 milijonov dinarjev. To kvoto bo 
federacija od Slovenije dobila, kot je bilo dogovorjeno še pred zvišanjem cene 
bencina. Zatorej na novo povečana cena bencina ni nič drugega kot povečanje 
dohodka republik in obeh pokrajin in ne direktno proračuna federacije, za 
katero je določena že omenjena fiksna kvota. 

Določbe zakona o financiranju federacije v letu 1972 pa nekateri sedaj 
razlagajo tako, da bi zaradi višje cene bencina povečani prometni davek ne 
ostal republiki v celoti že med letom, temveč šele takrat, ko bo republika 
v celoti izplačala kotizacijo za zvezni proračun. Ker je zvezna administracija 
v polaganju čistih računov zelo počasna, bi bile ceste prepozno deležne tega 
denarja; morda proti koncu leta. Torej bi bil zopet kaznovan tisti, ki svojo 
obveznost redno izpolnjuje, ne pa tisti, ki jo izpolnjuje slabo ali pa sploh ne. 

V svoji razpravi v našem zboru dne 10. aprila letos sem navedel, da 
Slovenija najbolj vestno izpolnjuje svoje obveznosti do zveze in tudi do sklada 
za nerazvite. Sedaj bi bila kaznovana tudi tako, da bi smela sproti razpolagati 
le z delom povečanega in plačanega zveznega prometnega davka, to je le z 
31,7%, kar sodi v republiški proračun tudi od zveznega prometnega davka na 
drugo blago, na ostali del pa bi morala čakati in tako ne bi mogla uresničiti 
svojih načrtov za gradnjo ceste. Ali se zavedamo, da smo zelo blizu nove afere, 
če cestni sklad ne bo sproti dobival 70 % celotnega zneska od okoli 200 milijonov 
dinarjev? Ce bi tri službe, in sicer služba družbenega knjigovodstva, davčna 
služba in carinska uprava povsod poslovale tako rigorozno in korektno, kot 
poslujejo v Sloveniji, bi tudi federacija vselej imela dovolj sredstev za svoje 
administriranje! Treba je povečati učinkovitost teh treh služb v državnem me- 
rilu, hkrati pa brez odlašanja doseči, da zvezna skupščina spremeni zakon o 
financiranju federacije v letu 1972, tako da SDK iz plačanega zveznega promet- 
nega davka v zvezni proračun ne bo v celoti odvajala 68,310/», temveč le toliko, 
kolikor je res nujno, da bo do konca leta federacija dobila od republik zneske v 
višini dogovorjene kvote, ne pa že prej in celo prek nje, sicer pa bi morala 
sredstva vračati republikam oziroma vsaj Sloveniji kot najbolj vestnemu in 
korektnemu plačniku, ki pa mora imeti možnost, da s svojima sredstvi v vsakem 
trenutku res razpolaga. 

Ce imamo to zagotovilo, potem bom za odlok glasoval. Mislim, da so 
družbeni dogovori že dobili toliko avtoritete, da ne bo težav, vseeno pa bi rad 
slišal to zagotovilo. 

Predsednik Miran Goslar: Rado Pušenjak. 
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Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Izvršni 
svet utemeljuje potrebo, da se 30 % teh sredstev dodeli računu sredstev SRS 
za izravnavanje v gospodarstvu, ker sedaj še ni mogoče natančno opredeliti 
vseh dodatnih, obveznosti Slovenije do federacije. Ob tem si zastavljam vpra- 
šanje, kakšen red imamo v državnih financah, če republika še v maju ne more 
ugotoviti, ali pa le s težavo ugotovi — kakšne bodo njene obveznosti do fede- 
racije za naslednje mesece v tem letu, in kaj lahko pričakujemo od stabilizacije, 
če imamo tako neurejene državne proračune. 

Sicer pa podpiram predlog odbora našega zbora za finance in proračun, da 
naj gre po 1. 1. 1973 celoten znesek za ceste, vendar s pripombo, da je treba 
v jesenskih mesecih tudi ugotoviti, koliko iz teh skupnih sredstev naj bi se 
dalo občinam vsaj v določenem razmerju s cestami III. reda, ki so bile v 
letošnjem letu prenesene na občine. 

Javnost pričakuje, da bo celotno povečanje cene, razen dela, ki gre v korist 
proizvajalcev, šlo za ceste. Javnosti ne moremo več varati, ker imamo prav 
zaradi cest strahotno situacijo na terenu; to je menda najhujši problem. Imamo 
primere, ko ljudje dajejo za ceste samoprispevke po 3, 4, 5 odstotkov na plačo 
za pet let naprej! 

Nadalje menim, da je nevzdržno to, da bi v primeru, če sprejmemo predlog 
izvršnega sveta, dovolili, da bi vseh 66 milijard dinarjev gospodarskega kapitala 
preusmerili iz gospodarstva prek Ljubljanske banke v tako imenovano ne- 
gospodarsko sfero. Mislim, da je potrebno ta denar zavarovati in ga dati na 
razpolago le za gospodarske namene, kar pomeni, da je pač potrebno za ceste 
iskati namenski cestni denar. To nas bo prisililo, da bomo za preostale družbene 
potrebe poiskali sredstva, drugod, saj je teh virov dosti. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo želi Milo Vižintin. 

Milo Vižintin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Javnost, zlasti pa avtomobiliste je razočarala tudi letošnja delitev sredstev od 
prometnega davka na bencin; to toliko bolj, ker je bilo sprva obljubljeno, da 
bo večina sredstev porabljeno za ceste. Ker so ceste v zelo slabem stanju, lahko 
sprejmemo predloženo rešitev le v primeru težke krize na drugih področjih. 
Sicer pa to ni načelna odločitev, ker plačujejo uporabniki cest večji prispevek 
za izboljšanje prometnih zvez in lastne varnosti na cesti. 

Menim, da je slaba rešitev, da subvencije za umetna gnojila, kompenzacijo 
za moko in premija za mleko izpad prometnega davka pri tekstilu, obutvi 
krijemo iz teh virov. Predlagali smo, naj se z dohodki od davkov na kmetijske 
pridelke ustanovi močan sklad za pospeševanje kmetijske proizvodnje. O tem 
predlogu so nekateri mnenja, da bi znižal standard predvsem tistih kategorij 
občanov, ki imajo najmanjše dohodke. Socialni problemi naj se rešujejo s 
posebnimi socialnimi ukrepi, ne pa z ukrepi na račun kmetijstva. S sedanjimi 
pospeševalnimi ukrepi se sredstva prelivajo mimo kmetijstva v potrošnjo in 
ima kmetijstvo od njih malo koristi. 

Čeprav predložene rešitve niso načelne, bom zanje glasoval, ker lahko 
republika na tem področju prvič samostojno odloča. Ker je cena te samostojnosti 
nekoliko višja, kot smo pričakovali, je republika prisiljena, da preliva sredstva 
med področji. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Viktor Seitl. 
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Viktor Seitl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ne 
zavzemam se, da bi morali za vsako ceno in dosledno uveljavljati načelo samo- 
financiranja posameznih družbenih potreb. O tem vprašanju smo razpravljali 
že ob zakonu o sodnih taksah. Sprejeto je bilo stališče, da pravosodnih organov 
ne moremo financirati samo iz dohodkov, ki jih ustvarjamo iz naslova sodnih 
taks. Takšen sistem bi bil preveč tog tudi na drugih področjih in bi onemogočal 
elastičnost pristopa za reševanje posameznih nepredvidenih problemov. 

Po mojem mnenju je pri odločitvi o obravnavanem vprašanju sporen 
predvsem odnos do kupcev bencina. Potreba po podražitvi bencina je bila 
utemeljena le s tem, da nimamo dovolj denarja za vzdrževanje, rekonstrukcijo 
in gradnjo novih cest in da je le na podlagi povečane cene bencina možno 
pričakovati večji dotok sredstev in izboljšati prometne razmere na naših cestah. 

Mnogokrat očitamo federaciji, da sredstev, zbranih za ceste, ne troši na- 
mensko in s tem utemeljujemo svoje zahteve za prerazdelitev sredstev, ki se 
zbirajo od pogonskih goriv, v korist republike. 

Ne glede na druge, morda tudi upravičene potrebe republike, bi morali za 
vsako ceno ostati dosledni načelu, naj se sredstva, zbrana od pogonskih goriv, 
resnično vračajo k cestnemu gospodarstvu. Ce se temu načelu ne bomo podredili, 
bomo zapravili zaupanje vseh tistih potrošnikov, ki ta sredstva ustvarjajo. 

Predlagam, da sprejmemo predlog odloka z amandmajem, ki ga predlaga 
odbor za proračun in finance. Taka odločitev predstavlja edino zagotovilo, da 
se bodo dane obljube vsaj prihodnje leto pričele uresničevati. 

Mislim, da je odveč govoriti o tem, da ne skrbimo dovolj za ceste in da da- 
jemo premalo denarja za vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo novih cest, če 
nismo dosledni v politiki financiranja te dejavnosti. Ker pa že slišimo glasove, 
da je treba ceno bencina zopet povišati, ker je baje v evropskih razmerjih še 
vedno prenizka, se našemu cestnemu gospodarstvu prav gotovo obetajo boljši 
časi. in je zato še manj razlogov, ki bi govorili zoper predlagani amandma. 

Trdno sem prepričan, da bo bodoča samoupravna skupnost v Sloveniji lahko 
zaživela in resnično gospodarila z našimi cestami le pod pogojem, če bodo 
urejeni viri financiranja cestnega gospodarstva in vsa vprašanja, ki so s tem 
v zvezi. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Besedo ima Miloš 
Polič. 

Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Amandmaje našega odbora podpiram še z naslednjimi utemeljitvami: Slovenija 
je imela v letu 1970 približno 170 000 motornih vozil. Predvideva se, da jih bo 
imela leta 1985 425 000, leta 1990 pa že 510 000. To se pravi, da se bo število 
vozil na cestah povečalo do leta 1985 za 4-krat, obtežitev cest pa za 6-krat. 
Ceste I. reda oziroma magistralne ceste so obtežene z 8000 motornimi vozili in 
približno z 19 000 tonami tovora na dan, ceste II. reda s približno 2000 motor- 
nimi vozili in približno 5 in pol tisoč tonami tovora, ceste III. reda s približno 
800 motornimi vozili in 2753 tonami tovora. Če današnjo obremenitev cest 
II. in III. reda primerjamo s porastom števila vozil in količine tovora do leta 
1985, ugotovimo, da bodo ceste I. reda leta 1985 dnevno obremenjene s približno 
115 000 tonami tovora na dan, ceste II. reda s približno 32 000 tonami tovora in 
ceste III. reda s približno 18 000 tonami tovora. Strukture cest in njihova 
kakovost je bila v letu 1971 naslednja: Imeli smo 946 km magistralnih cest, od 
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katerih je bilo 918 km cest ustrezno utrjenih, 24 km cest pa je imelo še maka- 
damsko vozišče. Regionalnih cest smo imeli 3781 km. Le približno 1807 km cest 
ima primerna vozišča, 1973 km cest pa je še makadamskih. Na cestah je 10 Vo 
prestrmih vzponov, 40 '%> cest je ožjih od pet metrov, 20 % zavojev je preostrih 
in 60% konstrukcij vozišč ne ustreza današnji prometni obremenitvi. Leta 
1950 je bilo na naših cestah 679 nesreč, leta 1960 4366 nesreč in leta 1970 skoraj 
10 000 nesreč. Indeksi so 100, 668, 1416. To so pomožni indeksi in če ne bomo 
vlagali v ceste, se bo slovenski narod pobil na cestah. 

Za uresničenje programa gradnje cest do leta 1985 potrebujemo stalen 
vir zadostnih sredstev. Le tako bomo lahko modernizirali približno 600 km cest, 
rekonstruirali pa 2000 km cest. Zato bom glasoval za amandmaje, ki jih je dal 
naš odbor. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Magda Mihelič. 

Magda Mihelič: Tovarišice in tovariši poslanci! K problematiki 
delitve dohodkov od prometnega davka na bencin je dal odbor za finance in 
proračun izčrpno poročilo'. Hkrati ste prejeli obširno informacijo, zato argu- 
mentov odbora ne bom ponavljala. 

Ker izvršni svet amandmaja odbora k odloku ne sprejema, naj vas spomnim 
na našo dosedanjo politiko. Pred leti smo napadali federacijo, da zadržuje 
sredstva, ki pripadajo cestam, in zahtevali, da ta sredstva nameni cestam. 
Takrat ni bilo v Sloveniji nikogar, ki bi temu nasprotoval. Odbor za proračun 
in finance je o tej zadevi poslal novembra leta 1970 zvezni skupščini pismeno 
poročilo. Enako zahtevo je poslala slovenska gospodarska zbornica, naš odbor 
jo je obravnaval in tudi podprl. 

Zakaj se potem danes obnašamo drugače, kot smo se takrat, ko smo očitali 
federaciji, da je ona kriva, da nimamo dovolj sredstev za ceste? Odbor je 
temeljito proučil tudi finančno stanje republike. Glede na nekatere letošnje 
izredne obremenitve republike se je strinjal, da 30 %> zbranih sredstev dobi 
republiški proračun. Ker sedaj lahko dobimo inozemski kredit, je moje osebno 
minenje, da tudi ta rešitev ni nujno potrebna in bi lahko vsa sredstva namenili 
za ceste. 

Vendar pa je odbor sprejel amandma, da se samo letos delijo sredstva 
v razmerju 70 : 30. Od 1. 1. 1973 dalje pa se vsa sredstva namenijo cestam. 

Drugo vprašanje je, zakaj naši predstavniki ob noveli zveznega zakona, 
ki predpisuje tarifo zveznega prometnega davka, niso bili pozorni na tehniko 
obračunavanja. Kljub vsem zagotovilom sekretariata za finance bomo na 
podlagi tega odloka hitreje odplačevali naše obveznosti do kotizacije v federaciji. 
Zato se bodo počasneje nabirala sredstva za republiški proračun in za ceste. 
Vsa sredstva od zveznega prometnega davka, ki se stekajo na en sam račun, 
so podlaga za obračun kotizacije. S tem ima plačilo kotizacije prednost pred 
drugimi obveznostmi republike. 

In končno, kako bi izvršni svet uredil letošnjo bilanco republike, če zvezna 
skupščina ne bi podražila bencina? Mjenim torej, da morajo sredstva od pod- 
ražitve bencina iti za ceste in bom glasovala za amandmaje, ki jih je predložil 
odbor za finance. 

Predsednik Miran Goslar: Franci Gerbec. 
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Franci Gerbec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kot poslanec ne morem vplivati na oblikovanje politike, saj ni prvič, da smo 
dobili menice z vpisanimi številkami, ki predstavljajo obveznosti republike 
Slovenije do federacije. Čeprav smo se z ustavnimi dopolnili dogovorili, da 
bomo v temelju spremenili financiranje potreb federacije, ostajamo pri starem. 
Spreminjamo le naslove prejšnjim obveznostim. Regres za gnojila se je nato 
preimenoval v kompenzacijo. Danes so razmere takšne, da nam verjetno ne 
preostane drugega kot da sprejmemo predložene račune oziroma rešitve. Počasni 
premiki so posledica pritiskov panog, da ostanejo sedanji odnosi v primarni 
delitvi nespremenjeni. Menim, da bi se morali temu upreti. Rešitve, katere 
bomo sedaj s sprejemom odloka znova potrdili, niso v skladu z ustavnimi 
dopolnili in z razvijanjem novega ekonomskega sistema. Govorimo o usmter- 
jenem tržnem gospodarstvu, dejansko pa že dolgo nismo imeli tako mo'čnega 
administrativnega vodenja gospodarstva. Kje je izhod, ne vem! 

Zavzemam se za celovitost republiške finančne politike in zato podpiram 
stališča, ki jih je povedal tovariš Florjančič. Zato ne bom glasoval za amandma, 
da se drugi odstavek prve točke odloka spremeni tako, da se vsa sredstva po- 
večanega prometnega davka že sedaj dodelijo repiubliški skupnosti za ceste. 
Mislim, namreč, da moramo najprej prediskutirati vse financiranje republiškega 
cestnega gospodarstva. Tu še ni rešeno vprašanje financiranja cest v občinah 
in je nevarnost, da ne bodo dobile dovolj sredstev. Resna je nevarnost, da bodo 
pri delitvi sredstev zapostavljene. Glasoval pa bom za amandma odbora za 
finance, da se spremeni 5. vrsta 1. točke odloka. Imamo samo pomislek, da 
pred republiško bilanco sredstev za leto 1973 ne bi bilo smotrno sprejemati odlo- 
čitve, kakršne predlaga odbor za finance. Pač pa se strinjam z obrazložitvijo 
odbora, da je treba za ceste nameniti več sredstev. 

Predsednik Miran Goslar: Kot poslanec bi k tej problematiki dodal 
naslednje. Menim, da so vsi poslanci podprli stališča odbora. Odboru se moramo 
zahvaliti, da je nazorno analiziral problematiko, katera ni bila poznana niti 
tovarišem v izvršnem svetu. Menim, da je tudi to prispevalo k današnji finančni 
situaciji. 

Iz informacije je razvidno, da imamo dve vrsti dajatev na bencin. Prva je 
prometni davek, druga pa prispevek za ceste. Prometni davek za 98-oktanski 
bencin znaša 1,22 dinarja, prispevek za ceste pa 0,55 dinarja. Zamujena je bila 
priložnost, da bi se zadeva uredila sistemsko in v duhu predlogov, ki jih je 
Slovenija dala pred podražitvijo bencina. Takrat je bila namreč dilema, ali 
zvišati davek ali zvišati prispevek za ceste. Odločili so se seveda za zvišanje 
prometnega davka, ker se z njim zbira več sredstev za potrebe kotizacije itd. 
Ce pa bi se odločili za povečanje prispevka za ceste, bi ne bilo nobenih sporov. 
Realizirana bi bila z velikim pompom že objavljena rešitev, da bo s tem 
denarjem razpolagala republika. V tem primeru bi se sredstva delila po določbah 
zakona o cestah: 85 °/o sredstev bi dobil republiški cestni sklad, 15% pa občina. 

Skratka, priložnost je bila zamujena. Sedaj se ne da popraviti, in ni 
drugega izhoda, kot da sprejmemo odlok, čeprav je še tako nenačelen, admi- 
nistrativen itd. 

V celoti podpiram amandmaje, ki jih je dal odbor, utemeljitve izvršnega 
sveta za porabo dela teh sredstev za druge namene v gospodarstvu niso pre- 
pričljive. Največ toliko lahko popustimo, da se bo samo letos odstopilo 30'°/» 
sredstev za izravnavanja v gospodarstvu. V zvezi z mnenjem tovariša Gerbca 
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pa naj povem, da je namen novega drugega odstavka 1. točke predvsem ta, da 
o tem vprašanju končno le prenehamo razpravljati. Odstavek pomeni pravno 
potrditev že neštetokrat v tej hiši in v izvršnem svetu deklariranega načela. 

V zvezi s tem bi opozoril še na vprašanje o novem predlogu zakona o 
prometnem davku in o tarifi, ki je že pripravljen in bodo v kratkem o njem 
razpravljali zvezni organi in medrepubliški komiteji. V predlogu zakona je 
sicer popravljena sedanja neustrezna podražitev nižje in višje oktanskega 
bencina za enak znesek, tako da je predlagana stopnja prometnega davka 
141 «/(►. Delitev pa ostaja nespremenjena. Mislim, da se je treba tej rešitvi 
upreti in predlagati, da se namenski prispevek za ceste izloči iz tarife promet- 
nega davka. Le tako bo zadeva rešena. Bencin naj bo obdavčen z običajno 
stopnjo prometnega davka, ki se uporablja za vse vrste industrijskega blaga. 
Sredstva, zbrana po tej stopnji, se stekajo v skupen sklad sredstev vseh 
prometnih davkov, iz katerega se po sprejetih kriterijih financirajo potrebe 
federacije, republik itd. Vse druge obdavčitve pa naj predstavljajo izvirni na- 
menski prispevek za ceste. Le tako bodo samoupravne skupnosti za ceste dobile 
materialno osnovo za svoje delo. Pri določitvi avtonomnih virov sredstev in 
pri povečanju sredstev pa ne gre samo za zadovoljitev interesa tistih srečnežev, 
ki imajo osebne avtomobile, marveč predvsem za pospeševanje razvoja gospo- 
darstva oziroma vsega tistega, kar smo napisali v dolgoročni koncept. Ce na 
tem področju ne bomo napredovali, se naši načrti ne bodo uresničili. 

Sedaj, ko se sprejema novi zakon o prometnem davku, je priložnost, da 
rešimo problem financiranja cest. Nasprotovanja drugih republik najbrž ne 
bo, ker imajo s cestami podobne probleme kot pri nas. 

Na vprašanje, ali je nevarnost, da se v republiko ne bodo stekala predvidena 
sredstva, je SDK odgovorila, da se tudi prometni davek na bencin deli enako 
kot vsi drugi prometni davki, vendar bo SDK uvedla poseben način, kjer bo 
evidentirala teh 65 par. Ta račun bo praznila tako, da bo dinamika usklajena 
oziroma bodo sredstva pritekala sproti na račun cestnega sklada in na račun 
za izravnavanja v gospodarstvu, vendar bo zato počasnejši priliv prometnega 
davka v republiški proračun. To se pravi, da bo hkrati izpolnjevala zvezni 
zakon in današnji odlok, republiški proračun pa bo pri tem malo prikrajšan 
oziroma bodo dohodki pritekali z zamudo. 

Menim, da so takšne rešitve v skladu s stališči poslancev, ki so sodelovali 
v tej razpravi. 

Ali še kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Florjančič. 

Jože Flor j anči č : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dolžan sem se oglasiti zaradi našega skupnega interesa, da uskladimo stališča 
in da jih spremenimo, če so za to razlogi. 

Za sekretariat za finance in za izvršni svet dinamika pobiranja tega davka 
in rešitve predlagane v odloku niso bile nikdar sporne. To potrjuje tudi dopis, 
ki ga je SDK poslala predsedniku republiškega zbora. Služba zagotavlja, da je 
odlok v skladu z zveznim zakonom in da ga bo izvajala. Res je tudi, da zvezni 
sekretariat pripravlja spremembo stopnje, prispevka republik in avtonomnih 
pokrajin v zvezni proračun, kar je seveda normalno. 

V gradivu o gospodarskih gibanjih so podatki o tem, kako posamezne re- 
publike in pokrajine izpolnjujejo obveznosti do federacije. Mislim, da so v zvezi 
s tem sklepi tovariša Krefta neutemeljeni. Republika Slovenija se namreč ne 
bi smela preveč hvaliti. Ker je bil sistem kotizacije uveden šele v drugi polovici 
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lanskega leta, je razumljivo, da še ne more delovati brezhibno. Naj povem, 
da je republika Slovenija svojo obveznost do federacije za lansko leto poravnala 
šele konec januarja. Tudi v prvih štirih mesecih letošnjega leta je v dinamiki 
zaostajala. Poravnala je le 25 "Vb svoje obveznosti. Res pa je, da so nekatere 
druge republike poravnale še manjši delež svoje obveznosti. Pri pokrivanju 
potreb federacije s kotizacijo je naš interes, da bi sedanji sistem spremenili 
tako>, da bi bila dinamika priliva dohodkov v republiški in zvezni proračun 
enaka. 

Ker tovariš Pušenjak ni konkretno opozoril, kje je v financah nered, mu 
na vprašanje ne morem odgovoriti. Rekel bi samo to, da je najbrž normalno, 
da se nekatere obveznosti sprejemajo tudi po sprejetem1 proračunu. Za to so 
različni razlogi. Ne glede na to bo Slovenija vztrajala pri načelu, da se vse 
obveznosti zveze financirajo iz njenega proračuna. Res pa je, da je republika 
Slovenija ena izmed osmih »pogodbenih strank« pri urejanju obveznosti zveze. 
Zato moremo pričakovati, da bo financiranje potekalo v skladu s tem na- 
čelom. Izvršni svet se je zavzemal za rešitve, o katerih je govoril tovariš Gerbec. 
Za umetna gnojila je bil sprejet predlog večine in smo rešitev dolžni izvajati 
z vsemi obveznostmi, ki iz nje izhajajo. 

Pri načelnem financiranju različnih obveznosti pa je vsa nesreča v tem, 
da imamo zelo veliko »načel«. Med njimi sta tudi načeli, da obremenitve go- 
spodarstva ne smemo povečevati in da je treba zaščititi življenjsko raven 
ljudi z nizkimi osebnimi dohodki. Ne glede na to smo bili mnenja, da je 
treba republiški cestni skupnosti zagotoviti izvirne dohodke. To je storjeno 
in zato tudi kritika tovariša predsednika ni sprejemljiva. 

Podrobno sem obrazložil našo bilanco in vzroke, zaradi katerih pred- 
lagamo odločitev, predvideno v odloku. Sprememba davčnega instrumen- 
tarija in podobne spremembe v letošnjem letu ne bi bile primerne. S tem bi 
že sedaj brez argumentov določali potrošnjo v prihodnjem letu. 

Za prihodnje proračunsko leto bomo morali podrobno proučiti vire do»- 
hodkov republiškega in občinskih proračunov ter za proračune samoupravnih 
interesnih skupnosti. 

Skupnost za ceste črpa sedaj svoje dohodke iz prometnega davka na 
bencin, tako da tovorni promet prispeva malo sredstev in je vprašanje, ali 
je to prav. 

Zgolj zaradi teh razlogov se ne strinjamo z rešitvami, s katerimi bi že 
sedaj odločali o potrošnji v prihodnjem letu. Samo toliko, tovariš predsednik! 
Mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Glasujmo! 

Potrebujemo samo poročilo odbora za finance in proračun in poročilo 
zakonodajno-pravne komisije. Ker je odbor za proizvodnjo in blagovni promet 
povzel amandmaje odbora za finance in proračun, njegovega poročila pri 
glasovanju ne potrebujemo. 

Najprej glasujemo o amandmajih odbora za finance in proračun. Najprej 
gre za redakcijsko dopolnitev naslova. Doda se beseda »zveznega«. Tu ni spora! 
Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma za spremembo naslova sprejet. 
6 
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Sedaj glasujemo o spornem amandmaju k 1. točki. Odbor predlaga, da 
se v peti vrsti doda besedilo »za leto 1972«. To se pravi, da bi se peta vrsta 
glasila: »...se razporedijo za leto 1972 takole:«. 

Slišali smo, da je izvršni svet proti! Kdor je za amandma, naj dvigne roko! 
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? 

(Dva.) 
Ugotavljam, da je amandma sprejet z večino glasov. 
Sledi glasovanje o amandmaju, ki ga imate v poročilu odbora pod točko 

c. Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek itd., gre za odločitev, da so 
od 1. 1. 1973 vsa sredstva dohodki cestnega sklada SRS oziroma bodoče samo- 
upravne interesne skupnosti za ceste. Tudi ta amandma je sporen, ker je izvršni 
svet proti. Kdor je zanj, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je 
kdo proti? (Dva poslanca.) Se je kdo vzdržal? (Sest poslancev.) 

Tudi ta amandma je sprejet. 
Sledi amandma k 2. točki. Z njim se usklajuje besedilo 2. točke s spre- 

jetim amandmajem. Kdor je za amandma odbora k 2. točki, naj dvigne roko! 
Napaka! Spregledal sem amandma zakonodajno-pravne komisije, ki to točko 
precizneje usklajuje. Prehajamo na glasovanje o amandmajih zakonodajno- 
pravne komisije, ki niso sporni. 

Komisija precizneje kot odbor izpopolnjuje naslov z besedilom: »Zve- 
znega prometnega davka«. Drugi amandma komisije, ki sem ga že omenil, 
pa je na tretji strani poročila. 

Glasujemo o obeh amandmajih; kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Niihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji zakonodajno-pravne komisije sprejeti. 
Glasujemo o predlogu odloka v celoti. Kdor je za, naj dvigne roko! (Večina 

poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Trije 
poslanci dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da je odlok sprejet. 

14. točka dnevnega reda — odlok o spremembi in dopolnitvi 
odloka o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna'—Razdrto in Hoče— 
Leveč. 

Predlagatelj je izvršni svet. Poročilo je predložil odbor za finance in pro- 
račun. Odbor za proizvodnjo in blagovni promet je dal mnenje, zakonodajno- 
pravna komisija pa poročilo. 

Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, glasujemo. 
Glasujemo o predlogu odloka v celoti. Kdor je za, naj dvigne roko! (Večina 

poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 
Ugotavljam, da je odlok sprejet. 

15. točka dnevnega reda je zaključni račun cestnega sklada SR 
Slovenije za leto 1971. 

Predlagatelj je upravni odbor cestnega sklada SR Slovenije. Kot gradivo 
ste prejeli tudi poročilo o poslovanju upravnega odbora cestnega sklada v letu 
1971. Odbor za proizvodnjo in blagovni promet je predložil predlog odloka 
o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada za leto 1971 skupaj s pristojnim 
odborom gospodarskega zbora. Zakonodajno-pravna komisija je dala poročilo. 
Na klop ste prejeli tudi zapisnik službe družbenega knjigovodstva o predlogu 
zaključnega računa. 
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Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Glasujemo o predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa cestnega 

sklada. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Odlok o potrditvi zaključnega računa je sprejet. 

16. točka dnevnega reda, finančni načrt cestnega sklada SR 
Slovenije za leto 1972. 

Predlog finančnega načrta ste prejeli, tudi program dela sklada in globalno 
projekcijo vzdrževanja, rekonstrukcijo in gradnje magistralnih in regionalnih 
cest za obdobje 1971—1975. Finančni načrt je obravnaval odbor za proizvodnjo 
in blagovni promet in predložil predlog odloka o soglasju k finančnemu 
načrtu. Zakonodajno-pravna komisija je dala poročilo. Na klop ste prejeli 
dopis skupščine občine Celje k finančnemu načrtu in predlog poslanca Benja- 
mina Božička. O tem predlogu pri tej točki moremo odločati. To pa seveda ne 
izključuje razprave o predlogu. Predlog bomo poslali upravnemu odboru cestnega 
sklada. 

Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, glasujmo! 
Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu cest- 

nega sklada za leto 1972. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok sprejet. Predlog, ki ga je dal tovariš Benjamin 
Božiček in pismo skupščine občine Celje bomo poslali kot prispevek k razpravi 
upravnemu odboru cestnega sklada. 

Se strinjate s tem,? (Da.) Dobro'. 

17. točka dnevnega r eda je predlog odloka o investicijskem kre- 
ditu za modernizacijo železniške proge Zidani most—Šentilj. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za finance in proračun in zakonodajno- 
pravna komisija sta dala pismeni poročili. Vabljeni so bili predstavniki zdru- 
ženega železniškega transportnega podjetja in republiškega sklada skupnih 
rezerv. 

Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, glasujmo! Tu imamo nekaj amandmajev. 
Odbor za finance in proračun predlaga, da se doda nova IV. točka. Izvršni svet 
se z amandmajem strinja. 

Glasujemo o tem amandmaju. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Njihce.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandma je sprejet. 
Zakonodajno-pravna komisija je dala amandmaja k 1. in 2. točki. Izvršni 

svet se z njima strinja. Kaj pa odbor? (Se strinja.) 
Glasujmo torej o amandmajih! Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 

dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Amandmaja zakonodajno-pravne komisije sta sprejeta. 
Glasujemo o predlogu odloka v celoti. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi 

poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je odlok o investicijskem kreditu za modernizacijo želez- 

niške proge Zidani most—Šentilj sprejet. 
6» 



84 Republiški zbor 

18. točka dnevnega reda je predlog odloka o financiranju gradnje 
objekta B visoke ekonomsko komercialne šole v Mariboru iz republiških 
sredstev. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za finance in proračun je dal poro- 
čilo, odbor za prosveto in kulturo pa mnenje. Zakonodajno^pravna komisija 
je dala poročilo. 

Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) 
Glasujmo o amandmajih odbora za finance in proračun k 1., 2. in 3. točki! 

Se izvršni svet z njimi strinja? (Da.) Zakonod a j no-pra vna komisija se tudi 
strinja. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandmaji so sprejeti. 
Glasujmo o predlogu odloka v celoti! Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi 

poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Odlok o financiranju gradnje objekta B visoke ekonomsko komercialne 

šole v Mariboru iz republiških sredstev je sprejet. 

Sledi 19. točka dnevnega reda. 
Na 39. seji dne 15. marca smo obravnavali predlog za izdajo zakona o 

nagradi AVNOJ, ki ga je predložil v soglasje zvezni izvršni svet. Z dopisom 24. 
marca pa je poslal v soglasje še dopolnilni predlog k predlogu zakona o na- 
gradi AVNOJ. 

Dopolnilni predlog sta obravnavala odbor za prosveto in kulturo in zako- 
nodajno-pravna komisija. Dobili smo njuni poročili. Zeli kdo razpravljati? 
(Ne želi.) Glasujmo! Ali se strinjate, da damo soglasje k dopolnilnemu predlogu 
o predlogu zakona o nagradi AVNOJ? Kdor se strinja, naj dvigne roko! Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor dal soglasje k predlogu za izdajo zakona o nagradi 
AVNOJ. 

20. točka dnevnega reda je usklajevanje predloga zakona o zdru- 
ževanju kmetov. 

Republiški in gospodarski zbor sta v marcu prvič obravnavala predlog 
zakona o združevanju kmetov. 30. člen predloga zakona je bil sprejet v različnem 
besedilu. Ker je bil tudi po drugi obravnavi člen sprejet v različnem besedilu, 
smo v smislu 314. člena poslovnika imenovali skupno komisijo, ki je pripravila 
predlog za rešitev spornega vprašanja. Komisija predlaga, da se tretji odstavek 
30. člena zakona o združevanju kmetov glasi: »Obrat za kooperacijo lahko 
postane pravna oseba, če se s samoupravnim sporazumom drugače ne odloči«. 

Začenjam razpravo! Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) 
Glasujemo o predlogu skupne komisije. Kdor je za, naj dvigne roko! 

(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Dva poslanca.) Se je kdo vzdržal? 
(Trije poslanci.) 

Predlog komisije je sprejet. 
Ker sem medtem dobil obvestilo, da je tako sklenil tudi gospodarski zbor, 

je s tem zakon o združevanju kmetov usklajen in sprejet. 

21. točka dnevnegareda so volitve in imenovanja. 
Za to točko imamo manj predlogov kot po navadi. Najprej je na vrsti 

predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, 
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ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet Slovenskega narodnega gleda- 
lišča v Ljubljani. 

Predstavnik komisije za volitve in imenovanja je Ivan Renko. Pozitivno 
mnenje sta dala izvršni svet in prosvetno-kulturni zbor. Želi kdo razpravljati? 
(Ne želi.) Če ne, glasujmo! 

Glasujemo o predlogu odloka o imenovanju predstavnikov družbene skup- 
nosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet Slovenskega narodnega 
gledališča v Ljubljani. Kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so dolžnosti člana sveta SNG v Ljubljani razrešeni Milan 
Merčun, Vlado Vodopivec in Pavle Zupančič. 

Imenovani pa so Slavko Bohanec, Anton Roblek in Pavle Zupančič. 
Sledi predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predstavnikov družbene 

skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet Slovenske filharmonije 
v Ljubljani. 

Pozitivno mnenje sta dala izvršni svet in prosvetno-kulturni zbor. Želi kdo 
razpravljati? (Ne želi.) 

Predlog odloka dajem na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nlihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Odlok je torej sprejet. Razrešeni so dr. Rado Bordon, Marjan Gabrijelčič 
in Vladimir Lovec. Za člane sveta Slovenske filharmonije v Ljubljani so 
imenovani Marjan Gabrijelčič, Borut Plavšak in Dane Skerlj. 

Sledi še predlog odloka o soglasju k razrešitvi direktorja zavoda SR Slo- 
venije za produktivnost dela. 

Pozitivno mnenje sta dala izvršni svet in gospodarski zbor. Zeli kdo 
besedo? (Ne.) Glasujmo o predlogu odloka! Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Sprejet je predlog odloka. Dr. Radovan Ajidrejčič je razrešen dolžnosti di- 
rektorja zavoda SR Slovenije za produktivnost dela. 

Sedaj se vračamo k 4. točki predlaganega dnevnega reda 
oziroma k 22. zaporedni točki, to je osnutek zakona o razlastitvi. Besedo ima 
Boris Mikoš. 

Boris Mikoš: Da bi bila še naprej tako plodna razprava, kot je bila 
do te točke, bom uvodno besedo skrajšal in vas opozoril samo na nekatere zna- 
čilnosti urbanizacije in predloženih zakonov. 

Tovariši, po vojni je Slovenija doživela zelo naglo rast mest in naselij. V 
zadnjih dvajsetih letih se je število večjih ali manjših industrijskih središč 
povečalo za polovico in sicer na 224. Četrt milijona delavcev je zaposlenih v 
Industriji. Polovica jih stanuje v bližnji okolici industrijskih središč. Iz 5000 
naselij so delavci zaposleni v drugem kraju. 

Glede na družbenoekonomsko perspektivo nadaljnjega razvoja Slovenije 
je treba pri oblikovanju politike izrabe zemljišč in prostora računati, da se bo 
število prebivalcev do leta 1985 povečalo za približno 200 000 in do leta 
2000 za približno pol milijona ljudi. Prirastek prebivalstva do 1985. leta bo 
odtekel v mesta, do leta 2000 pa bo prirastek mest celo nekaj večji, kolikor bo 
znašal prirastek. Čez 30 let bomo imeli v mestih približno 800 000 delovnih 
mest, na podeželju pa le približno 200 000. Glede na to bo treba v naslednjih 
30 letih sistematično urediti približno pol milijona hektarjev zemljišč. Za 
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bodoča mesta bomo potrebovali novih 40 do 50 000 ha zemljišč, kar pomeni 5 % 
danes rodovitnih kmetjiskih zemljišč. 

Za sedanji razvoj naselij je značilno, da rastejo zazidane površine hitreje 
kakor narašča število prebivalstva. To je v ostrem nasprotju s temeljnimi 
interesi nacionalne ekonomike. Zemljiška politika kot način gospodarjenja 
s prostorom je zelo velikega pomena za smlotrno urbanizacijo. Urbanizacija 
ima številne pospeševalne in zaviralne komponente. Delovanje urbanizacije 
je dolgoročno, saj presega dobo ene generacije, zato mu težko sledimo in težko 
merilmo njegove učinke. Sele v novejšem času je to mogoče z novimi znan- 
stvenimi metodami. 

Predloženi zakonski osnutki slone na nekaterih spoznanjih o vplivih urba- 
nizacije. Zakoni, o katerih naj bi danes razpravljali, predstavljajo prvi del 
skupine zakonov, s katerimi želimo na novo urediti promet z zemljišči, obenem 
pa organsko nadaljevanje politike, ki smo jo pred kratkim določili v resoluciji 
o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva. 

Osnutki predloženih zakonov povzemajo tudi nova spoznanja, do katerih 
smo v zadnjih letih prišli pri izdelavi republiškega prostorskega plana. Zaradi 
tega bomo v javnosti v kratkem objavili družbenoekonomska izhodišča. 

Stavbna zemljišča so v zadnjih letih postala v vseh evropskih državah 
zelo pomembna dobrina, ki pa je niarsikje povzročila tudi probleme. Povsod 
sprejemajo predpise, s katerimi omejujejo razpolagalno pravico in promet 
z zemljišči in še to prav posebej pravico in način uporabe zemljišč. Zemljiška 
in urbanistična politika se iz leta v leto povezujeta vedno tesneje. Ekspropria- 
cija je v različnih oblikah dovoljena v večini evropskih držav. V M|adžarski, 
Romuniji in na Poljskem so stavbna zemljišča pretežno v zasebni lasti, v 
Sovjetski zvezi pa so vsa zemljišča državna last. V ZDA je zemlja v zasebni 
lasti in je zemljiška politika slabo definirana. 

Vprašanje zemljiške politike je ne glede na zakone, ki smo jih sprejeli 
v zadnjih desetih letih, še vedno aktualno vprašanje. Stavbna zemljišča, ki smo 
jih zajeli z zakonom o nacionalizaciji 1958. leta, so v glavnem pozidana, mesta 
se širijo na nova območja. Cene zemljiščem naglo rastejo, rento s teh zemljišč 
pa si prilaščajo dosedanji lastniki, ki k povečani vrednosti zemljišč praktično 
niso ničesar prispevali. Marx je v tretji knjigi »-Kapitala-« opozoril, da se 
povsod, kjer se sploh pojavlja renta, pojavlja tudi diferencialna renta kot 
dodatek k absolutni renti. Diferencialna renta pa lahko obstaja tudi, če abso- 
lutne rente ni, na primer pri državni lastnini nad zemljo ali po nacionalizaciji 
zemljišč. Ko je Marx govoril o značilnostih rente pri mestnih stavbnih zem- 
ljiščih, je dejal, da se ta odlikuje s pretežnim vplivom lokacije na diferencialno 
rento in po očitni pasivnosti lastnika parcele, katerega glavna aktivnost je 
samo v tem, da eksploatira rezultate družbenega razvoja, h kateremu ni ničesar 
prispeval in pri katerem ničesar ne tvega. 

Čeprav veljajo te Marxove ocene za obnašanje rente v kapitalizmu, ven- 
darle ni mogoče' zanikati, da se na podoben način pojavljajo tudi pri nas. 

Analize stroškov gradnje mest kažejo na to, da postajajo stroški za nabavo 
in urejanje zemljišč vse pomembnejši element cene v strukturi katerekoli 
investicije v nove objekte na mestnem območju in s tem tudi za življenje 
in razvoj mest. 

Mesta so tako zamotan pojav sodobnega sveta, da jih je možno racionalno 
razvijati le z usklajeno aktivnostjo velikega števila ljudi v zamotani fizični 
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strukturi in na zelo majhnem in omejenem prostoru. V to aktivnost je treba 
veliko odločneje kot doslej vključiti tudi zemljiško politiko. 

Ta dejstva in ta hotenja smo upoštevali pri snovanju prve skupine za- 
konov, ki so danes predmet razprave. Tako zasnovana politika se odraža v 
glavnih izhodiščih za bodoči .promet z zemljišči. Ta so predvsem naslednja: 
Promet naj bo svoboden tudi v prihodnje, vendar ob določenih pogojih. Varo- 
vanje kmetijskih zemljišč in smotrn razvoj mest in naselij narekujejo takšno 
zemljiško politiko, ki bo omogočila racionalno izrabo zemljišč. Zaradi tega mora 
imeti zemlja v nadzorovanem in usmerjenem prometu ustrezno realno ceno. 

Delo je pri nas edini uzakonjeni način za pridobivanje dohodka. Zato od 
rente v prometu z zemljo nihče ne more ustvarjati dohodka. Do nje so upra- 
vičene samo družbenopolitične skupnosti, ki so nosilci tiste družbene aktiv- 
nosti, ki omogoča nastajanje in večanje rente. Občini kot družbenopolitični 
skupnosti je treba omogočiti, da poleg urbanističnih in zazidalnih načrtov ter 
drugih razvojnih programov na svojem območju skrbi tudi za primerno 
zemljiško politiko. 

Zato predlagamo, da ima občina v prometu z nezazidanim stavbnim zem- 
ljiščem pravico prednostnega nakupa. Ta bo občini omogočila oblikovati poseben 
zemljiški sklad, s katerim bo neposredno gospodarila v skladu z urbanističnimi 
dokumenti. Tako bo — z izjemo rezervatov po urbanistični dokumentaciji — 
lahko prešla pravica uporabe na nezazidanih stavbnih zemljiščih proti odškod- 
nini v last občine. 

Občine bodo lahko uvedle evidenco nad nezazidanimi stavbnimi zemljišči. 
Prav tako bodo občine razlastitveni upravičenec za kompleksno razlastitev 
zemljiškega kompleksa, ki je namenjen za stanovanjsko graditev. Takšna raz- 
lastitev ima tudi določene prednosti in olajšave. 

Danes obravnavamo samo osnovne zakone s področja bodoče zemljiške 
politike. Ce se bomo dogovorili za osnovna izhodišča te politike, bomo še v 
tem letu predložili naslednje zakone: zakon o dedovanju in zakon o kmetijskih 
zemljiščih, ki sta že v pripravi, zakon o urejanju in oddajanju stavbnega 
zemljišča, zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča in zakon o promet- 
nem davku na promet za nepremičninami. 

Z drugo skupino zakonov bomo uredili tudi nekatera materialna vpra- 
šanja, ki bodo vplivala, da bo nov režim v prometu z zemljišči hitreje zaživel. 

Novi zakoni bodo predvsem omogočili, da se na trajnih osnovah zasnuje 
in tudi organizirano izvaja prehanjanje stavbnih zemljišč, potrebnih za razvoj 
mest in naselij, v družbeno lastnino. To prehajanje naj bo neprekinjeno in 
postopno in v skladu z dejanskimi potrebami razvoja. Za tak stalen proces 
predlagamo drugačno pot od one iz leta 1958, ker nam je ta poleg drugih 
slabosti povzročila tudi neracionalno izrabo stavbnih zemljišč. 

Dovolite mi, da se povsem na kratko zadržim pri nekaterih poglavitnih 
prvinah bodoče zemljiške politike. 

Prednostni nakup nezazidanega stavbnega zemljišča s strani občine je 
nov ukrep na področju zemljiške politike. Občini naj omogoči, da postopoma 
širi prehod stavbnih zemljišč v družbeno lastnino in to predvsem na tistih 
lokacijah, kjer ima mesto največji interes za svoj razvoj. Pri tem gre za začetek 
daljšega procesa. Kljub temu, da nam za to trenutno primanjkuje sredstev, ni 
razloga, da bi vrednost tega instrumenta zapostavljali ah odklonili. Nekatera 
naša mesta to institucijo že uspešno uporabljajo, v svetu pa ima že tudi dolgo 
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tradicijo in pomembno vlogo pri smotrnem razvijanju naselij in ne na koncu 
tudi pri cenejši stanovanjski gradnji. 

Oblikovanje zemljiškega sklada, nad katerim bo imela občina pravico 
uporabe, je izredno pomembno ne le za izvajanje urbanističnih in zazidalnih 
načrtov, torej za organsko in urejeno rast naselij, ampak tudi za omogočanje 
in usmerjanje stanovanjske in druge gradnje, za urejanje velikih stanovanjskih 
sosesk, gradnjo cenenih stanovanj, socialno politiko pri dodeljevanju parcel itd. 
Moderne urbanistične politike si brez zemljiškega fonda, s katerim razpolaga 
občina, skoraj ni več mogoče misliti, zlasti ne ob intenzivni in nagli rasti mest. 
Zato bo treba predvideti realne in stalne vire sredstev za nakup zemljišč in 
za oblikovanje tega fonda v občini. 

Prehod pravice uporabe na nezazidanem stavbnem zemljišču v družbeni 
lastnini na občino je po svoji vsebini le na videz v nasprotju s stališčem, da 
je zemlja proizvodno oziroma osnovno sredstvo organizacij združenega dela in 
da jim je zato ni mogoče odvzeti. S predloženim zakonom segamo le po tistih 
zemljiščih, ki jih organizacije ne uporabljajo za svojo dejavnost in ki v urbani- 
stičnih dokumentih niso označena kot rezervat za bodoči razvoj teh organizacij. 

Gre torej za tista zemljišča v urbanih naseljih, ki bi prej ali slej prišla v 
promet, neredko tudi predvsem s težnjo, da se s takšno prodajo ustvari neupra- 
vičen dohodek, saj so takšna zemljišča neredko zelo atraktivna. Tako pri- 
dobljena zemljišča bodo predstavljala začetno osnovo za občinski zemljiški 
sklad, ki ga oblikujemo. Občina bo za ta zemljišča morala dati organizacijam 
odškodnino v skladu z zakonom. 

Kbmpleksni razlastitvi smo pri pripravi osnutkov zakonov posvetih posebno 
pozornost. Kompleksna razlastitev predstavlja tisto obliko prehajanja nezazi- 
danega stavbnega zemljišča v družbeno lastnino, ki najbolj ustreza predvsem 
večjim naseljem, mestom, kjer je obseg stanovanjske graditve večji in načrto- 
vanje dolgoročnejše. V ta zakonski osnutek so vnesene pomembne novosti, ki 
na eni strani kvalitetno ščitijo državljana razlaščenca, na drugi strani pa v 
veliki meri širši družbeni interes, zaradi katerega se razlastitev izvaja. 

Zakonski osnutek predvideva, da se tudi ob kompleksni razlastitvi lahko 
plača odškodnina v petih letih in ne takoj, kot je bilo to doslej, vendar z 
ustreznimi obrestmi. Nekateri so mnenja, da se rok sploh ne bi določil ah pa naj 
bi bil daljši, 8 ali 10 let. Z zakonom o razlastitvi je urejeno tudi vprašanje od- 
škodnine. Pri tem je treba upoštevati, da se z zakonom določena odškodnina 
plača za takšno kakovost razlaščenega zemljišča, kakršno je imelo zemljišče ob 
razlastitvi. Prednostna pravica uporabe razlaščenca je sedaj prav tako podrobno 
urejena. Glede določanja odškodnine za nezazidano stavbno zemljišče je pred- 
videnih več rešitev. 

V razpravo je predložen tudi osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o urbanističnem planiranju. Pri tem zakonu naj opozorim samo na to, 
da z njim razširjamo naloge urbanistične inšpekcije in uvajamo ostrejše kazni 
za one, ki grade brez predpisanih soglasij in dovoljenj. Novi zakon bomo pred- 
ložili skupščini v prihodnjem letu, hkrati ko bomo predložili tudi noveliran 
zakon o prostorskem planiranju. 

Tovariši, ko dajemo vse tri zakonske osnutke v razpravo, želimo posebej 
opozoriti, da smo pri snovanju zemljiške politike oziroma prometa z zemljišči 
upoštevali dolgoročne potrebe naše družbe, sorazmerno majhne za urbanizacijo 
primerne površine, stalno večanje nekontrolirane gradnje in da obseg špeku- 
lacij z zemljišči ne predstavlja problema, kateremu bi morah pri snovanju 
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zemljiške politike posvetiti največjo pozornost. Lastnino nad stavbnimi zem- 
ljišči moramo razvijati tako, da bo vedno bolj izgubljala lastnosti blaga. 

Naj ob koncu še povem, da je v predlagani zemljiški politiki javnost pod- 
prla predvsem izhodišča o predvideni vlogi občine; o razlastitvi in kompleksni 
razlastitvi kot osnovnem instrumentu prehajanja zemljiških površin v druž- 
beno lastnino; o našem odnosu do absolutne in diferencialne rente in o upra- 
vičencih do nje; o prehodu pravice uporabe nezazidanih stavbnih zemljišč na 
občino in o ukrepih za večjo urbanistično disciplino. 

Na koncu naj opozorim, da so predlagani ukrepi v teh zemljiških zakonih 
del široke akcije za načrtnejše gospodarjenje s prostorom in za smotrnejšo 
urbanizacijo na začetku novega desetletja, ki nam prinaša še obsežnejšo stano- 
vanjsko graditev in graditev velikih mednarodnih poti prek našega prostora, 
ki globoko posegajo v ta prostor in v njegovo današnjo in bodočo organizacijo. 

Ukrepi, predvideni z novo zasnovo zemljiške politike, bodo tudi neposredno 
vplivali na zmanjševanje možnosti za socialno diferenciacijo, saj bodo- onemo- 
gočili prisvajanje diferencialne rente. Zato predlagamo, da zasnovano politiko 
sprejmete. 

Predsednik Miran Goslar: Prehajamo na posamezne osnutke zako- 
nov, od 4. točke dnevnega reda dalje. 

Najprej je na vrsti osnutek zakona o razlastitvi. Kot gradivo ste prejeli 
predlog izhodišč za ureditev prometa z zemljišči, h kateremu so dali delegati 
občin mnenja, stališča in predloge. Prejeli ste mnenja in pripombe gospodarske 
zbornice Slovenije, prek kluba poslancev pa zapis posveta o predlogu izhodišč 
za ureditev prometa z zemljišči, ki ga je predložila republiška konferenca 
Socialistične zveze delovnega ljudstva. Osnutek zakona o razlastitvi so obrav- 
navali odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo, ki je 
dal poročilo, odbor za družbenoekonomske odnose, ki je dal mnenje, zakono- 
dajno-pravna komisija, ki je dala poročilo, in delegati občin. 

Želi kdo razpravljati? Besedo ima Janez Verbič. 

Janez Verbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ni dvoma, da je v zemljiški politiki težko uskladiti interese urbanizma in kme- 
tijstva. Očitno pa je, da osnutki premalo upoštevajo interes kmetijstva. Zato se 
pridružujem zahtevi gospodarske zbornice, da se izda zakon o zaščiti kmetijskih 
površin. S tem zakonom in z ukrepi ekonomskega značaja bi morali med dru- 
gim preprečiti zazidavo najboljših kmetijskih površin, ki so primerna za strojno 
obdelavo. Za gradbene namene naj se najprej razlastijo za kmetijstvo manj 
primerna zemljišča. 

Nesprejemljivo je, da so večji stroški za komunalne naprave na manj vred- 
nih zemljiščih mnogokrat odločilni faktor za usmerjanje zazidave na najboljša 
kmetijska zemljišča. 

Naslednji vprašanji sta način pridobivanja zemljišč in odmera pravične 
odškodnine. Nepravilna politika na tem področju ima lahko za razvoj kmetij- 
stva zelo neugodne posledice, ker bi ogrozila gospodarski položaj velikega 
števila kmetov, ki bi v določenem času prišli ali pa tudi ne prišli pod udar 
urbanizacije. Interes mladih za kmetijstvo je izredno slab, z neustrezno zem- 
ljiško politiko pa ga lahko še poslabšamo. 

Za družbo so zanimive razvite in v tržno gospodarstvo usmerjene kmetije. 
Zaradi tega se zavzemam za dosledno izvajanje načela pravične odškodnine. 



90 Republiški zbor 

Ta mora biti tolikšna, da omogoča kmetu takojšno vzpostavitev približno takš- 
nega gmotnega stanja, kakršno je imel pred razlastitvijo. 

S tega stališča je odmera odškodnine za kmetijsko zemljišče na podlagi 
tržne cene pravičnejša kot pa na podlagi hektarskega dohodka. Cena zemljišč 
je namreč v posameznih krajih v Sloveniji zelo različna, odvisna od ponudbe in 
povpraševanja. Gjnotni problemi bodo nastali za tiste kmete, ki ne bodo mogli 
kupiti drugega zemljišča v tolikšni oddaljenosti od gospodarskih poslopij, da 
bi bila obdelava še donosna. V tem primeru jim ne bo preostalo drugega, kot 
da se zaposlijo ali kupijo drugo kmetijo in se odselijo-. V obeh primerih bodo 
utrpeli znatno materialno škodo, ki bo tržno vrednost razlaščenih zemljišč 
največkrat presegla. Zato predlagam naslednje: 

1. Pri razlastitvah naj se maksimalno zavarujejo interesi kmetijstva. Kjer 
so možnosti, naj se izvrši komasacija, tako da se zemljišča posameznih kmetov 
združijo v večje enote, ki so primernejše za strojno obdelavo, del površin pa 
se določi oziroma rezervira za gradnjo. Od posameznih lastnikov naj bi se 
skušali odkupiti njihovi deleži oziroma naj se bi v komasacijo vključila tudi 
kmetijska zemljišča v družbeni lastnini, katera niso ustrezno izkoriščena. 

2. Za kmete v bližini večjih urbanih središč, kjer se razlaščajo večje po- 
vršine, morajo biti odškodnine tako visoke, da si kmet, ki izgubi zemljo, lahko 
kupi drugo in na njej zgradi nove gospodarske objekte. 

3. Razlaščenim kmetom,, njihovim družinskim članom ali družinskim čla- 
nom nekmetov, ki so bih dejavni v kmetijstvu, po razlastitvi pa svoje dejav- 
nosti ne bi mogli več opravljati, ker izgubljenih zemljišč ne bi mogli ustrezno 
nadomestiti, naj se omogoči odkup službenih let za penzijski staž. Ce pa se 
zaposlijo, naj dobijo pravico do pokojnine po delavskem zavarovanju. 

4. Odločno sem proti rešitvi, ki jo predvideva 35. člen zakona o razlastitvi. 
S podaljšanjem odplačilnega roka na pet let bi bilo kršeno osnovno načelo 
pravične odškodnine, ker kmet ali polkmet ne bo mogel dobiti kredita za 
nakup drugega ustreznega zemljišča. Za razlaščence, ki bi si hoteli z odškod- 
nino sezidati hišo na razlaščenem zemijišču, določba tudi ni v skladu s 40. čle.- 
nom, ki razlaščenca obvezuje, da si v treh letih sezida hišo do tretje gradbene 
faze. 

5. Ne glede na način pridobitve zemljišč družbenih kmetijskih gospodar- 
stev naj pripada tudi tem tolikšna odškodnina, da lahko nadomestijo izgubljeni 
proizvodni potencial. Interes družbe je, da proizvodnega potenciala kmetijstva 
ne zmanjšujemo. Dobljena sredstva naj bi gospodarstva namenila za izvedbo 
melioracij, obnovo svojih obratov ah tudi za druge investicije, če ni potreben 
nakup novih zemljišč. Družbena gospodarstva, ki dajejo zemljišča v najem ali 
zemljišč ustrezno ne obdelujejo-, naj ne bi bila opravičena do take odško'đnine. 

Moramo se zavedati, da bomo brez upoštevanja vseh teh okoliščin težko 
uveljavili načelo pravične odškodnine. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče, predlagam naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o razlastitvi se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. Pri pripravi predloga zakona naj 

upoštevajo stališča in pripombe poročil odborov, stališča iz razprave na seji 
zbora in iz javne razprave. 

3. Predlog zakona naj se skupščini SR Slovenije predloži do 10. junija 1972. 
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Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet. 

5. točka dnevnega reda je osnutek zakona o razpolaganju občine 
z nezazidanim stavbnim zemljiščem. 

Obrazložitev smo že slišali. Začenjam razpravo. Besedo ima Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovariši in tovarišice poslanci! Ne oglašam se zaradi tega, 
da bi nasprotoval posameznim določilom treh zakonov o prometu z zemljišči. 
Zakoni ustrezajo predlogom, ki so jih pred nekaj meseci dali matični in drugi 
odbori in naš zbor. Ker pa se že poldrugo leto zaman trudimo, da bi stabilizirali 
finančno situacijo', moramo opozoriti na finančne posledice, ki bodo nastale 
za občine pri izvajanju zakona O' razpolaganju občine z nezazidanimi stavbnimi 
zemljišči. Da bi preprečili prisvajanje zemljiške rente, nameravamo s tem za- 
konom predpisati, da pride razpolagalna pravica na nezazidanih stavbnih zem- 
ljiščih na občino. To je vsekakor upravičeno, saj vemo, da zemljiške rente ne 
uživa samo zasebni lastnik zemljišča, temveč použivajo tudi organizacije zdru- 
ženega dela in druge pravne osebe, ki imajo pravico uporabe nezazidanega 
zemljišča v družbeni lastnini. Znano je tudi — kar je poudarjeno tudi v prilo- 
ženem gradivu, k osnutku — da so mnoge organizacije združenega dela, ki 
upravljajo z nezazidanimi zemljišči v družbeni lastnini, prišle do njih brez- 
plačno, z zaplembo ali nacionalizacijo ali kako drugače po izredno nizki ceni. 
Za opravljanje svoje redne dejavnosti pa teh zemljišč sploh ne potrebujejo. Zato 
jih pogosto za visoko ceno odstopajo drugim in tako neupravičeno pridobivajo 
zemljiško rento. 

Čeprav nameravamo pri prenosu razpolagalne pravice v zakonu uveljaviti 
načelo, da se prizna odškodnina le za zemljišča, ki so bila pridobljena proti 
odškodnini, za tista, ki so bila pridobljena brezplačno, pa se družbenim pravnim 
osebam povrnejo le dokumentirane investicijske naložbe v taka zemljišča, ven- 
dar občine nimajo sredstev za plačilo večjih odškodnin. Podatki službe družbe- 
nega knjigovodstva pa potrjujejo, da so družbenopolitične skupnosti zaradi 
prezadolženosti glavni povzročitelji nestabilnosti in nelikvidnosti. Dobro pre- 
mislimo, ali je v času prizadevanj za stabilizacijo primerno sprejeti zakone, 
ki bodo občinam nalagali velike finančne obveznosti, ki jih ponekod ne zmo- 
rejo. Obveznosti pa bi seveda bile še večje, če se ne bi sporazumeli, da zadržijo 
kmetijske organizacije agrarna zemljišča s razpolagalnimi pravicami vse dotlej, 
dokler ne bodo zemljišča uporabljena kot gradbena zemljišča. Gradbenim pod- 
jetjem pa bi ostala razpolagalna pravica za nezazidana, stavbna zemljišča le v 
primerih, kadar bi z lastnimi sredstvi kreditirala graditev na takih zemljiščih 
in če bi za to graditev veljali roki, dogovorjeni z občino. Ker občine nimajo 
sredstev, bodo seveda roke podaljševale v nedogled, ali pa se bodo posluževale 
ukrepov, ki ne bodo vplivali stabilizacijsko. 

Toliko-, da verno, pri čem smo, čeprav imamo s tem zakonom najboljše 
namene. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Stane Jenko! 

Stane Jenko: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! K predloženemu 
osnutku zakona imam naslednje pripombe in predloge: 
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1. V tretjem odstavku 11. člena osnutka zakona je določen 30-dnevni rok 
za odločitev občine o sprejemu ponudbe za prednostni nakup zemljišča. Mnenja 
sem, da je rok prekratek in predlagam, da se podaljša na 60 ali 90 dni. Razlogov 
za daljši rok je več. Sprejem ponudbe prodajalca je predvsem odvisen od 
finančnih možnosti občine in je potrebno več časa za ugotovitev možnosti 
nakupa in za pripravo finančne konstrukcije. 

Sklepanje pristojnega sveta in skupščini občine o ponudbi zahteva stro- 
kovno obdelavo predloga. Potrebni so zemljiškoknjižni podatki, geodetski doku- 
menti, mnenja urbanistov, uradna cenitev zemljišča in kulture na zemljišču. 
Ker je torej potrebno sodelovanje več organov in izvedencev, je občina vezana 
na njihove časovne možnosti. Predvideti pa moramo tudi objektivne in subjek- 
tivne ovire v občinski upravi, na primer daljšo odsotnost odgovornega usluž- 
benca uprave, občasno sklicevanje sej pristojnih svetov, letne dopuste itd. 

2. V drugi točki 18. člena bi bilo potrebno popraviti, besedilo: »še nadalje 
pravico uporabljati-«, tako da se glasi: »še nadalje pravico uživati«. Po 39. členu 
zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč imajo prejšnji 
lastniki zemljišča v ožjem gradbenem okolišu uživalno pravico, ne pa uporabno 
pravico. Tako je vpisano tudi v zemljiški knjigi. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo? Besedo ima Zoran Lešnik. 

Zoran Lešnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariš poslanci! 
Republiškega sekretarja za urbanizem prosim, če bi lahko nekoliko bolj ob- 
razložil vsebino 19. člena osnutka tega zakona, zlasti besedilo v tretji vrsti: 
»ki mu to služi za osebno delo«. 

Menim, da bo zakon zajezil večji del nepravilnosti, ki so se doslej dogajale 
pri prometu z nezazidanim stavbnim zemljiščem. Vendar pa so nekatere ome- 
jitve preblago zasnovane in ne bo mogoče preprečiti vseh špekulacij z zemljišči. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Mikoš, boš morda odgovoril! 
(Ne.) Odgovoril bo tovariš Slavko Kocjan. 

Slavko Kocjan: Tovarišice in tovariši poslanci! Postavljeno je bilo 
vprašanje, kako razlagati pojem osebno delo v zvezi s prometom s kmetijskimi 
zemljišči. V nasprotju z določbo zakona o prepovedi prometa z zemljišči, ki 
velja do 30. junija, je v tem zakonu postavljeno drugo načelo za izjemo v splošni 
prepovedi prometa s kmetijskimi zemljišči. Izhodišče ni poklic, če ga razumemo 
tako, da srne kmet pridobivati večji del dohodka samo z delom na kmetiji. 

Odločilno za novo izhodišče je osebno delo, ne pa pridobivanje dohodka. 
Razlogi za takšno rešitev s tem, da pri nas —< v procesu deagrarizacije — 
narašča število delavsko-kmečkih gospodarstev. Navadno dela žena na kmetiji, 
mož pa je v rednem delovnem razmerju. Zato je treba v procesu deagrarizacije, 
ko ljudje odhajajo s podeželja, to upoštevati in tudi tako pospeševati postopno 
preusmeritev teh gospodarstev samo na kmetijsko dejavnost. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Končujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o razpolaganju občine z nezazidanim stavbnim zem- 
ljiščem se sprejme. 
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2. Predlog zakona pripravi izvršni svet, Upošteva naj stališča odborov in 
stališča, dana na seji zbora in v javni razpravi. 

3. Predlog zakona naj skupščini SR Slovenije predloži do 10. junija 1972. 
Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Proti? 

(Nihče.) Vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu osnutka zakona sprejet. 

6. točka dnevnega reda je osnutek zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o urbanističnem planiranju. 

Obravnavala so ga ista telesa naše skupščine. Odpiram razpravo. Besedo 
ima Stane Jenko. 

Stane Jenko: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! K osnutku zakona 
imam naslednje pripombe oziroma predloge: 

V 1. členu osnutka zakona oziroma v prvem odstavku 16. člena preči- 
ščenega besedila naj se doda še prepoved spremembe kulture: V mislih imam 
neobdelano zemljišče, na katerem spremeni lastnik kulturo zaradi špekulativnih 
nagibov. Da bi se špekulacije preprečile, bi bila ta dopolnitev koristna. Pred- 
lagam še, da bi v istem odstavku za besedilom: »za katere se predvideva 
izdelava zazidalnega načrta in komunalne graditve ah opremljanja zemljišča 
s komunalnimi napravami« dodalo še besedilo: »in za kompleksno poslovno 
gradnjo večjega obsega«. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Besedo ima Stane 
Jenko. 

Stane Jenko; Ce rekapituliram, naj bi se prvi odstavek 16. člena 
glasil: 

»Občinska skupščina lahko z odlokom razglasi splošno prepoved prometa 
z zemljišči, prepoved parcelacije zemljišč, prepoved graditve ah spremembe 
kultur na posameznih območjih, za katera se predvideva izdelava zazidalnega 
načrta in uvedba razglasitve zemljišč za potrebe stanovanjske in komunalne 
graditve za kompleksno poslovno gradnjo večjega obsega ali opremljanja zem- 
ljišč s komunalnimi napravami.« 

Predsednik Miran Gioslar : Se kdo? Besedo ima Janez Verbič. 

Janez Verbič: Tovariši poslanci, tovarišice poslanke! S predlogom 
Staneta Jenka glede prepovedi spremembe kultur se ne strinjam popolnoma. Pri 
nas je stalna praksa, da se njiva spreminja v travnik in travnik v njivo. Takšna 
prepoved bi ovirala kmetovanje. Pač pa se strinjam s prepovedjo spremembe 
kulture v sadovnjak, ker so zanj potrebne večje investicije. 

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

Martin Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Menim, da 
je v zakonu predviden postopek glede nedovoljenih gradenj še vedno precej 
dolgotrajen in zapleten. Predlagam, da se zaostri in poenostavi tako-, da bodo 
imele inšpekcije pooblastilo, da izdajo odločbo o odstranitvi objekta. Mislim, 
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da nas je praksa poučila, da se je postopek po odločbi inšpektorja zavlačeval 
toliko časa, da je bila hiša pod streho. Potem se pa nihče ni upal izdati odločbe 
o odstranitvi. Poznamo škofjeloški primer in še druge ter njihove posledice. 

Podobna je situacija v določbah drugega in tretjega odstavka 2. člena. Te 
določbe se uporabljajo tudi za objekte, ki so bili zgrajeni brez lokacijskega 
dovoljenja oziroma potrdila iz 32. člena tega zakona ali v nasprotju s temi akti 
pred uveljavitvijo tega zakona. Kakšne bodo posledice? Ali to pomeni revizijo 
črnih gradenj ali njihovo legalizacijo? Problem je treba, po mojem mnenju, 
reševati tako, da se objekti, zgrajeni brez lokacij, odstranijo ah evidentirajo, 
da so bili zgrajeni na črno. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo? Ce ne želi nihče več razpravljati, 
predlagam naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem 
planiranju se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. Upošteva naj stališča iz poročil 
odbora ter iz razprave na seji zbora in javni razpravi. 

3. Predlog zakona naj skupščini SR Slovenije predloži do 10. junija 1972. 
Ce 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. 

7. točka dnevnega reda je osnutek zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih 
oblik otroškega varstva v SR Sloveniji. 

Predlagatelj je izvršni svet. Osnutek zakona je izvršni svet izdelal na pod- 
lagi določil XXIV. amandmaja k ustavi SR Slovenije in pomeni uskladitev 
zakona o skupnosti otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otro- 
škega varstva v Sloveniji z družbenim dogovorom o uresničevanju politike na 
področju otroškega varstva v letu 1972. Zato naj bi ga obravnavali po skrajša- 
nem postopku kot osnutek zakona. 

Dobili ste tudi družbeni dogovor o uresničevanju politike na področju 
otroškega varstva v Sloveniji v letu 1972. 

Ah kdo nasprotuje skrajšanemu postopku? (Ne.) Torej se strinjate, da o 
zakonu razpravljamo, kot o osnutku. 

Osnutek zakona so obravnavah odbor za socialno politiko in zdravstvo, 
odbor za finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. Poročila ste 
prejeli. Delegati občin so dali svoja mnenja, stališča in predloge. 

Tudi republiški svet Zveze sindikatov Slovenije je dal mnenje, ki ste ga 
danes prejeli na klop. Kdo žeh besedo? Besedo ima Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne morem se strinjati s predloženim načinom oblikovanja politike financiranja 
otroškega varstva in določitve stopenj prispevkov. Z drugimi besedami po- 
vedano, o obremenitvi gospodarstva ne morejo odločati samo porabniki sred- 
stev, v takšnem sistemu brez sodelovanja predstavnikov gospodarstva ni prav 
nobenega napredka. Ce hočemo doseči cilje stabilizacije, potem si je težko 
zamisliti izboljšanje gospodarstva, če ne bodo njegovi predstavniki odgovorno 
sodelovali pri vseh odločitvah, ki bremenijo gospodarstvo v korist družbenih 
služb. Glede na to podpiram stališče odbora za socialno politiko in zdravstvo, 
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naj pri sklepanju družbenega dogovora sodeluje tudi republiška gospodarska 
zbornica kot predstavnik organizacij združenega dela. 

Ker pa je pomemben plačnik izdatkov otroškega varstva tudi republiška 
skupnost pokojninsko-invalidskega zavarovanja, predlagam, da je partner druž- 
benega dogovora tudi ta skupnost. Prej naj se seveda ugotovi, ali sta gospo- 
darska zbornica in republiška skupnost invalidsko-pokojninskega zavarovanja 
sploh voljni sodelovati v tej akciji. Glede na navedeno ni potreba, da bi pri 
sklepanju družbenega dogovora sodelovali Zveza mladine Slovenije in Zveza 
prijateljev mladine Slovenije. 

Predsednik Miiran Goslar: Besedo ima Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Glede urejevanja otro- 
škega varstva se kljub zanimivemu določilu v zakonu, v katerem je predvideno 
družbeno dogovarjanje, v praksi še vedno obnašamo tako, kot da je Slovenija 
po stopnji zaposlenosti žensk na jugoslovanskem poprečju. Vendar ni tako, saj 
smo z 42fl/o zaposlenih žensk celo daleč nad svetovnim poprečjem. Smo med 
prvimi v svetu, za Japonsko in obema Nemčijama. To terja tudi hitrejši razvoj 
otroškega varstva. Čeprav je v programu republiške skupnosti otroškega varstva 
za leto 1972 dana nerazvitim občinam prednost pri razvoju družbene skrbi za 
otroke, je še ne bo mogoče razviti, ker je za kmečke otroke predrago. Najprej 
je za varstvo potrebno preskrbeti prostor, običajno s samoprispevkom, nato je 
treba dobiti vzgojitelje, katerim je treba zagotoviti stanovanja in primerne 
osebne dohodke. To so velike nove obremenitve za kmečko družino, ki se zato 
za varstvo ne navdušuje preveč. Ce bi zaradi nezadostne skrbi za otroško 
varstvo prisilili matere, da zapustijo delovna mesta, ne bi napravih samo enega 
koraka nazaj, marveč kar tri. Prvič bi bila naša žena prikrajšana za svojo 
enakopravnost, za katero se je zavestno in dosledno bojevala. Drugič bi bila vsa 
skupnost, posebno pa še ožje slovenska, prikrajšana za tisti odstotek družbenega 
proizvoda, ki ga ustvarijo zaposlene žene in je precejšen, in tretjič, to ne bi 
bilo napredno' in marksistično. Škodovalo bi celo mednacionalnim odnosom, 
ker bi se zmanjšal družbeni proizvod Slovenije, iz katerega se prispevajo sred- 
stva v sklad za nerazvite. Vse drugo sem povedal v svojih prejšnjih razpravah, 
konkretno pa v razpravi dne 4. maja 1971. Z osnutkom zakona se strinjam, 
vendar menim, da ni realen. 

Predsednik Miran Goslar : Se kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Predlagam naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnostih 
otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR 
Sloveniji se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. Upošteva naj stališča odborov v 
poročilih in stališča, dana v razpravi na seji zbora. 

3. Predlog zakona naj skupščini SR Slovenije predloži do 20. junija 1972. 
Ce ste za ta sklep, prosim, da dvignete roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Sledi 8. točka dnevnega reda, to je soglasje k programu repu- 
bliške skupnosti otroškega varstva za leto 1972. 
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S programom, ste prejeli tudi zaključni račun, skupnosti za leto 1971 in 
finančni načrt za leto 1972. Predlog odloka o soglasju k programu republiške 
skupnosti je predložil odbor za socialno politiko in otroško varstvo socialno- 
zdravstvenega zbora. Celotno gradivo je obravnaval naš odbor za socialno po- 
litiko in zdravstvo in dal poročilo. Poročilo je dala tudi zakonodajno-pravna 
komisija. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Glasuj mo torej o predlogu odloka o soglasju programov republiške skup- 
nosti otroškega varstva za leto 1972! Kdor je za, n^j dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok o soglasju k programu sprejet. 

Sledi 9. točka dnevnega reda, to je predlog zakona o uskladitvi 
akta o ustanovitvi zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate. 

Predlagatelj je izvršni svet, ki predlaga obravnavo po skrajšanem postopku, 
ker gre samo za uskladitev statusa zavoda z veljavnim predpisom. Ali je kdo 
proti skrajšanemu postopku? (Ne.) Torej se strinjate, da zakon obravnavamo 
kot predlog. 

Odbor za socialno politiko in zdravstvo in zakonodajno-pravna komisija 
sta dala pismeni poročili. Želi kdo besedo? (Nihče.) 

Zakonodajno-pravna komisija je dala amandmaja k 6. in 8. členu. Ali se 
izvršni svet z amandmajem strinja? Kakšno je stališče odbora? 

Dr. Majda B e n e d i k (iz klopi): Odbor za socialno politiko in zdrav- 
stvo umika amandma k 6. členu ter se strinja z amandmajem zakonodajno- 
pravne komisije k temu členu. Odbor se strinja tudi z amandmajem komisije k 
8. členu. 

Predsednik Miran Goslar: Odbor torej umika amandma k 6. členu. 
Glasujemo o amandmajih zakonodajno-pravne komisije k 6. in 8. členu. Kdor 
je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se. je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandmaji so sprejeti. 
Sedaj glasujemo še o amandmaju odbora k 5. členu. Izvršni svet se z amand- 

majem strinja. To se pravi, da se 5. člen črta. Kdor je za ta amandma, naj 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je 5. člen črtan. 
Sledi glasovanje o predlogu zakona o uskladitvi akta o ustanovitvi zavoda 

za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate v celoti. Kdor je za, naj dvigne 
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo V2držal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet. 

Sedaj se vračamo k 21. točki dnevnega reda, na volitve in 
imenovanja. 

Prej smo namreč odložili predlog odloka o imenovanju predstavnikov druž- 
bene skupnosti v svet zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate in 
o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo svojega predstavnika v 
ta svet. Komisija je predložila amandmaja k naslovu odloka in k 2. točki. 
Mnenja sta dala socialno-zdravstveni zbor in izvršni svet. Želi kdo razpravljati? 
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(Nihče.) Glasujmo hkrati o amandmajih in o predlogu odloka! Kdor je za, naj 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Odlok je sprejet skupaj z amandmajema. V svet zavoda za duševno in 
živčno bolne Hr astov e c-Tr a te je imenovan Miirko Kdšmrlj. 

Sedaj smo pri zadnji točki dnevnega reda, oziroma pri 10. točki prvot- 
nega dnevnega reda, to je predlog za izdajo zakona o delovno- 
varstvenem zavodu za invalide v Ponikvah. 

Predlagatelj je izvršni svet. Predlog za izdajo zakona sta obravnavala 
odbor za socialno politiko in zdravstvo in zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
dala pismeno poročilo. Zeli kdo besedo? (Ne želi.) 

Predlagam naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o delovno-varstvenem zavodu za invalide Po- 

nikva se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi izvršni svet, ki naj ga predloži skupščini do 

10. 6. 1972. 
Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kido vzdržal? (Ntihče.) 
Dnevni red seje je s tem izčrpan in končujem sejo. 

(Seja je bila končana ob 17.05.) 
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42. seja 

(8. junija 1972) 

Predsedoval: Miran Goslar, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši! Pričenjam 42. sejo 
republiškega zbora skupščine SR Slovenije. 

Za današnjo sejo so se opravičili poslanci Karel Forte, 'Miran Cvenk, Jože 
Deberšek, Franci Kuhar, Jožko Štrukelj, Milan Vižintin in Vladimir Vrečko. 

Predlagam, da prvotni dnevni red, ki ste ga prejeli s sklicem seje, nekoliko 
spremenimo oziroma razširimo z novima točkama, in sicer s predlogom zakona 
o vračanju, oprostitvi plačevanja in uporabi depozita pri investicijskih vlaga- 
njih v nove negospodarske in neproizvodne investicije ter predlogom sklepa 
o najetju posojila pri Narodni banki Jugoslavije v znesku 244 220 000 dinarjev. 
Crtamo pa predlog za izdajo zakona o zagotovitvi sredstev za sanacijo dimo- 
vodnih naprav v termoelektrarni Trbovlje II in o sanaciji drugih virov one- 
snaženja zraka v zasavskem območju. Predlog za izdajo zakona je izvršni svet 
namreč umaknil z dopisom z dne 7. 6. 1972, ki ste ga danes prejeli na klop. 

Za današnjo sejo predlagam torej naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 41. seje republiškega zbora; 
2. verifikacija mandata novoizvoljenega poslanca republiškega zbora Sta- 

neta Mkrkiča; 
3. predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične 

republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1971; 
4. ocena gospodarskih razmer v SR Sloveniji in predlogi ukrepov; 
5. analiza učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov in splošnih 

družbenih dogovorov; 
6. predlog zakona o vračanju, oprostitvi plačevanja in uporabi depozita 

pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne investicije; 
7. predlog sklepa o najetju posojila pri Narodni banki Jugoslavije v 

znesku 244 220 000 dinarjev; 
8. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine 

SR Slovenije; 
9. predlog odloka o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skup- 

ščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati 
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občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije, in o razmerjih med zbori skup- 
ščine pri njihovem delu; 

10. predlog odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela 
enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini 
SR Slovenije; 

11. predlog sprememb in dopolnitev družbenega dogovora o osnovah za 
nadomestila odbornikom, poslancem1 in voljenim ter imenovanim funkcionarjem; 

12. volitve in imenovanja; 
13. poslanska vprašanja. 
Se strinjate s, tem dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Kot vidim, se 

strinjate. Dnevni red je torej sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 
41. seje republiškega zbora. Zapisnik ste prejeli. Je morda kaka pripomba k 
zapisniku ali predlog? (Ni pripomb.) 

Zapisnik 41. seje republiškega zbora je odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na verifikacijo 
mandata novoizvoljenega poslanca republiškega zbora Staneta Markiča. 

Mandatno-imunitetna komisija republiškega zbora je dne 8. junija 1972 
obravnavala poročilo republiške volilne komisije o izidu nadomestnih volitev 
poslancev v republiški zbor skupščine SR Slovenije v 33. volilni enoti Ljubljana- 
Center II. 

Poročilo republiške vtelilne komisije ste prejeli. Prosim1 predstavnika man- 
datno-imunitetne komisije, da poroča. Besedo ima Mirko Zlender. 

Mirko Zlender: Mandatno-imunitetna komisija republiškega zbora 
skupščine SR Slovenije je na podlagi 7. člena poslovnika republiškega zbora 
skupščine SR Slovenije na seji dne 8. 6. 1972 obravavala poročilo republiške 
volilne komisije o izidu nadomestnih volitev poslanca v republiški zbor skup- 
ščine SR Slovenije v 33. volilni enoti Ljubljana-Center II, ki so bile opravljene 
28. maja 1972. 

Po pregledu volilnih spisov in na podlagi ugotovitev, ki izhajajo iz poročila 
republiške volilne komisije z dne 30. maja 1972, mandatno-imunitetna komisija 
republiškega zbora predlaga, da republiški žbor skupščine SR Slovenije veri- 
ficira mandat poslanca Staneta Markiča, izvoljenega v 33. volilni enoti Ljub- 
ljana-Center II. 

Predsednik Miran Goslar: Zeli kdo razpravljati o poročilu? (Ne.) 
Predlog mandatno-imunitetne komisije, da se verificira mandat poslanca Sta- 
neta Markiča, izvoljenega v 33. volilni enoti Ljubljana-Center II, dajem na 
glasovanje. Kdor je za, naj dvige roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor odločil, da se mandat novoizvoljenega 
poslanca Staneta Markiča verificira. Prosim tovariša Markiča, da pred zborom 
prebere slovesno izjavo. 

Stane Markič: Izjavljam, da bom dolžnost poslanca skupščine SR 
Slovenije opravljal vestno, da bom delal po ustavi in zakonih ter da bom svoje 
moči posvetil nadaljnjemu razvoju in uresničevanju ciljev socialistične družbe 

7* 
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in interesom narodov, narodnosti in občanov Socialistične federativne republike 
Jugoslavije in Socialistične republike Slovenije. 

Predsednik Miran Goslar : Prekinjam sejo in vas prosim, da greste 
v veliko dvorano, kjer bomo ob 9.30 imeli skupno sejo vseh zborov skupščine. 
Po končani skupni seji bo republiški zbor nadaljeval sejo v veliki dvorani 
skupaj z gospodarskim zborom. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala skupaj z gospodarskim, 
p rosvetno-kul turnim in socialno-zdravstvenim zborom ob 9.40.) 

Predsednik Miran Goslar: Začenjamo skupno sejo republiškega in 
gospodarskega zbora. Seji prisostvujejo tudi poslanci prosvetno-kulturnega in 
sociakK>-zdravstvenega zbora. 

Predstavnik izvršnega sveti, tovariš Marjan Dolenc, bo dal uvodno ob- 
razložitev k oceni gospodarskih razmer v Sloveniji. 

Marjan Dolenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ze nekaj let so družbenoekonomska gibanja deležna naše posebne pozornosti. 
O njih smo v slovenski skupščini razpravljali v oktobru in decembru 1971. leta, 
ko je izvršni svet pred vami razgrnil izčrpen pregled gospodarskega položaja 
ob koncu leta, z vsemi bistvenimi problemi, ki spremljajo in vplivajo tudi na 
gospodarske tokove letošnjega leta. Na zasedanjih in na seji zborov februarja 
tega leta smo sprejeli ukrepe in stališča, s katerimi smo opredelili smeri, cilje 
in načine ekonomske politike Socialistične republike Slovenije v letu 1972. 

Prav je, da po preteku prve polovice leta pregledamo in ocenimo, v kakšni 
meri so sedanji gospodarski odnosi, zlasti pa težnje in trendi, ki nakazujejo 
smer bodočih gibanj, v skladu z zastavljenimi cilji in hotenji. Kot osnovo za 
razpravo ste prejeli gradivo o gospodarskih razmerah v Sloveniji in predlog 
sklepov, ki jih je pripravil izvršni svet. 

Namen predloženega gradiva, sklepov in mojih uvodnih besed, v katerih 
se bom omejil na nekaj bistvenih vprašanj, ni sprožiti razpravo o pomenu 
stabilizacije, ampak predvsem spodbuditi dogovor o konkretnih nalogah in 
ukrepih, ki jih moramo sprejeti, da bi usmerili in spravili gospodarske tokove 
v okvire dogovorjene politike. Velja opozoriti na poseben politični pomen, ki 
ga imajo današnja razprava in naši ukrepi v času po sprejetju ustavnih do- 
polnil, s katerimi so republike sprejele pristojnosti in odgovornosti pri snovanju 
in izvajanju jugoslovanske gospodarske politike. 

Na današnjem zboru sprejeta stališča imajo torej dvojni pomen. Določajo 
naj ukrepe v naši republiki ter našo usmeritev za delovanje v organih federacije. 
Med temi vprašanji je v sedanjem trenutku zlasti pomembno urejanje odnosov 
na jugoslovanskem trgu in politika cen. Kljub sorazmerno visoki rasti pro- 
izvodnje je tržišče kot celota in zlasti po strukturi blaga neustrezno založeno. 
Ze obstoječa neskladja med ponudbo in povpraševanjem se bodo glede na 
bližajočo večjo porabo v turistični sezoni stopnjevala, povečali se bodo pritiski 
na cene in še bolj se bodo zaostrile tržne deformacije. 

Zamrznitev cen, ki je bila sprejeta lani novembra in ki velja še danes, je 
sicer zaustavila močan trend rasti cen, toda med tem so se v vsedržavnem 
merilu že v prvih štirih mesecih cene proizvajalcev industrijskih izdelkov 
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povečale za 1,9 °/o, cene na drobno za 3,9 % in življenjski stroški za 4,1 ®/o-. 
Podobna so gibanja cen v zadnjem mesecu. S tem povečanjem smo se že dokaj 
približali predvidenemu 5'°/o povečanju cen in 6% povečanju življenjskih 
stroškov. 

V splošni zamrznitvi cen smo videli ukrep, ki naj bi dal dovolj časa, da 
se v novih pogojih določi politika cen v okviru celovitega stabilizacijskega 
programa. Računali smo, da bo politika cen usmerjena v odpiranje tržnih 
odnosov, kar bi bilo spričo realnega tečaja dinarja normalno in razumljivo. 
Z odpiranjem trga bi lahko prek politike cen odpravili nekatere disparitete 
med cenami. V nasprotju s tem pa sedanja politika cen temelji preveč na 
kontroli in na zamrznitvi cen. 

Takšna politika prav gotovo ne krepi ekonomskih temeljev samoupravnega 
sistema, saj so organizacije združenega dela in njihovi rezultati odvisni predvsem 
od odločitev organov za določanje cen, ne pa od svojega dela. Ob tem pa je 
pereče zlasti to, da se tako stanje podaljšuje in da ni predložen program po- 
stopnega prehoda k sproščenim, vendar obvladanim tržnim odnosom.. Namesto 
da bi vse sile usmerili v stabilizacijsko politiko dohodka, realno programiranje 
in usmerjanje vseh vrst porabe, v aktivno davčno in kreditno-monetarno po- 
litiko, smo iz takšne politike cen napravili osnovni instrument stabilizacije. 
Nismo usklajaii ponudbe in povpraševanja in nismo dovolj prispevali k zni- 
žanju poslovnih stroškov. Zato bistveni problemi še niso bili razrešeni, ampak 
samo zakriti, zanemarjeni in odloženi na poznejši čas. Trajne rezultate bi po 
našem mnenju prinesla predvsem ekonomska politika, ki bi bila usmerjena 
k postopni odpravi vseh inflacijskih izvorov, v politiki cen pa bi morali sprejeti 
aktivno in dinamično prilagajanje cen tržnim in stroškovnim odnosom, in 
sicer na osnovi kriterijev in smernic, ki so bile osvojene v medrepubliškem 
komiteju za trg in cene konec lanskega leta. 

Dosedanji dvig cen, pritiski na nadaljnje povečanje cen ter situacija na 
trgu in v gospodarstvu nam ponovno potrjujejo, da z dolgotrajno splošno za- 
mrznitvijo cen ni mogoče stabilizirati gospodarskih gibanj in za dalj časa 
zadržati cene na nespremenjeni ravni. S podaljševanjem stanja, v katerem so 
cene zamrznjene, se odnosi slabšajo in zaostrujejo. Prehod v sprostitev pa 
postaja težji. 

Zato predlagamo, da se potem, ko je bil sprejet nov zakon o družbeni 
kontroli cen, odpravi odlok o maksimiranju cen vseh izdelkov in storitev. Del 
cen je treba postopno, toda v kratkem času sprostiti, druge pa zadržati pod 
neposredno družbeno kontrolo, dokler se ne ustvarijo pogoji za prosto obliko- 
vanje cen, ki je naš dolgoročni cilj. Seveda pa ostanejo določena področja še 
vedno pod neposredno kontrolo. 

V kratkem času bi lahko sprostili cene izdelkov, ki niso pomembni za 
stroške poslovanja in življenjske stroške (galanterijski izdelki, pozamentarijski 
izdelki, kozmetični izdelki, izdelki grafične industrije, glasbeni instrumenti, 
alkoholne pijače, kavine, začimbe, čaji, esenci in podobno). Pri teh izdelkih 
je notranji trg stabiliziran, konkurenca v proizvodnji je razvita in ni mono- 
polnih omejitev v trgovini. Poleg tega je skrajno neracionalno terjati spora- 
zumevanje o cenah pri artiklih, ki so nepomembni za splošne tokove in za 
življenjske stroške. Sprostili bi cene izdelkov, ki so izdelani po individualnih 
naročilih in po posebnih tehničnih pogojih ter so namenjeni reprodukciji in 
investicijski dejavnosti. Tu gre predvsem za enkratna in posebna naročila, 
zaradi česar ni potrebna posebna kontrola s strani organov za cene. Odmrznili 
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bi cene izdelkov, ki se prodajajo v smislu predpisov investicijskih gradenj 
oziroma velikih naročil in se prodaja opravlja na temelju javne licitacije. Tudi 
pri teh izdelkih in storitvah glede oblikovanja cen ni potrebna intervencija 
organa za cene. Sprostile bi se cene izdelkov, ki se štejejo za izdelke višjega 
standarda: avtomobili, izdelki iz plemenitih kovin, kristalni izdelki, krznarski 
izdelki in podobno. 

V pogojih neuravnovešenih blagovno-denarnih razmerij in pogojih, ko se 
sprejemajo ukrepi zoper neupravičene socialne razlike, ne bi bilo treba držati 
pod neposredno družbeno kontrolo cen cene luksuznih artiklov oziroma cene 
artiklov višjega standarda, ter cene izdelkov, katerih uvoz je liberaliziran, 
notranje cene pa so na ravni ali nad ravnijo uvoznih cen. 

Vse ostale cene, ki so po novem zakonu o družbeni kontroli cen v pri- 
stojnosti federacije, bi morali do nadaljnjega zadržati pod neposredno družbeno 
kontrolo, premike pa bi morali opraviti po vnaprej dogovorjenem programu 
in v skladu s sprejetim in dogovorjenim sistemom in politiko cen. 

Hkrati s sprejetjem novega zakona je potrebno prenesti na republike, na 
avtonomni pokrajini in občine družbeno kontrolo cen tistih izdelkov in storitev, 
ki bodo po novem zakonu v njihovi pristojnosti. Zato v naši republiki že 
pripravljamo ustrezne predpise na temeljih, po katerih se bodo urejale cene, 
za katere je pristojna republika in občine. Osnutek ustreznega zakona bomo 
v kratkem predložili v obravnavo pristojnim odborom. 

V republiki in v občinah bomo morali s svojimi ukrepi odpraviti tudi 
nekatera neskladja, ki jih je povzročil o-dlok o zamrznitvi cen pri izdelkih in 
storitvah iz republiške oziroma občinske pristojnosti ter tako zagotoviti nor- 
malno oskrbo prebivalstva. 

Pri popravkih cen je treba upoštevati vpliv povečanih cen na življenjske 
stroške ter zagotoviti, da povečanje cen ne bo prizadelo predvsem prebivalstva 
z najnižjimi osebnimi dohodki. Zato je potrebno na vseh ravneh sočasno 
pripraviti tudi primerne socialne programe in pospešiti izvajanje že sprejetega 
akcijskega programa o zmanjševanju socialnega razlikovanja. Hkrati pa moram 
poudariti, da nam mora biti vodilna ideja pri družbenih posegih položaj delov- 
nega človeka v družbi, položaj kot potrošnika in tudi kot proizvajalca. Nespre- 
jemljivo je namreč, da z administrativno kontrolo cen ščitimo potrošnika, 
obenem in z enakim ukrepom pa odvzamemo neupravičen dohodek proizvajalcu. 
Opozoriti velja, da so v naši republiki — verjetno je podobna situacija tudi 
v drugih republikah — na robu izgube nekateri kolektivi, ki so po svojem 
znanju, opremljenosti in organiziranosti med zelo dobrimi, celo desetletje so 
poslovali rentabilno in uspešno in se uveljavili na svetovnem trgu, v teh dneh 
pa se jim obetajo izgube in sanacijski programi. 

Jasno je, da bo predvideni program1 postopne in kontrolirane spremembe 
cen moral upoštevati tudi predloge teh kolektivov in na osnovi sprejetega 
mehanizma ugoditi njihovim upravičenim zahtevam. Zelo nujno pa je tudi, da 
sami čimprej sprožijo postopke za sklepanje sporazumov o spremembi zadržanih 
cen. 

Izvoz blaga iz Jugoslavije se je v obdobju januar—maj letošnjega leta v 
primerjavi z izvozom v istem obdobju lani povečal za 29 '"/o, uvoz pa se je 
zmanjšal za 16 %. Ob tako spremenjenih odnosih med izvozom in uvozom je bil 
primanjkljaj v trgovinski bilanci zmanjšan na 42 %>. Lani smo to obdobje 
vrednostno pokrivali z izvozom le 48%, v letošnjem letu pa 74'%. To je bolj 
ugodno, kot smo predvideli, saj smo si v začetku leta začrtali, da naj bi v skupni 
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menjavi imeli 60'% pokrivanje uvoza. K skupnemu 29% povečanju izvoza bla- 
govne skupine niso prispevale vse enako. V izvozu se povečuje delež dobrin 
primarne predelave in surovin, sorazmerno počasneje pa narašča izvoz indu- 
strijskih izdelkov. 

V okviru uvoza pa je bil zlasti zmanjšan uvoz reprodukcijskega materiala 
in potrošnih dobrin, medtem ko je vrednost uvožene opreme približno na 
lanski štirimesečni ravni. Tudi v mesecu maju je izvoz v znatno večjem porastu 
kot uvoz. Glede na obseg sklenjenih poslov pa lahko pričakujemo, da se bodo 
ugodna gibanja nadaljevala še v naslednjih mesecih. Povečan je tudi dotok 
deviz iz storitev in prenosov, tako da je ne samo odpadel primanjkljaj v plačilni 
bilanci, ampak smo sredi maja dosegli celo devizne rezerve v višini okrog 570 
milijonov dolarjev, kar je samo po sebi gledano vsekakor pomemben dosežek. 
Ob tem pa vendarle velja ugotoviti, da je ta sprememba dosežena ob izjemnih 
naporih izvoznega gospodarstva in ob neusklajenih notranjih odnosih. K po- 
večanju izvoza je nedvomno prispevalo tudi maksimiranje cen na domačem 
trgu ter neredno plačevanje domačih kupcev, kar usmerja gospodarske organi- 
zacijo v izvoz tudi takrat, ko so doma nepokrite potrebe. Zlasti velja to za 
reprodukcijski material, kot so barvne kovine, surove kože in usnje, tekstilni 
polizdelki, nekateri kovinski in drugi izdelki, ki jih ob takem izvozu moramo 
uvažati ali pa nastajajo proizvodni zastoji. 

Administrativne omejitve na uvozni strani so sicer prispevale k temu, da 
so se nakupovalci usmerjali na domače dobavitelje in zaloge, toda tudi takšne 
omejitve so lahko uspešne le krajši čas, dokler se ne izčrpajo zaloge, ki so 
nastale v prejšnjih mesecih. 

Težava, ki je ob velikem pomanjkanju reprodukcijskega materiala nastala 
v jugoslovanskem gospodarstvu, in ugodno gibanje v plačilni bilanci ter porast 
deviznih rezerv vsekakor omogočajo in terjajo spremembo v smeri večje 
liberalizacije uvoza, zlasti na področju reprodukcijskega materiala. S tem bi 
dosegli večjo oskrbljenost in nemoteno proizvodnjo. To pa bi omogočilo hitrejše 
sproščanje cen in usklajanje odnosov na domačem trgu. 

Po lanski devalvaciji in sočasnem maksimiranju cen so se izredno zaostrili 
pogoji gospodarjenja. To je zlasti prizadelo tiste delovne organizacije, ki so 
vključene v mednarodno menjavo in delitev dela ter imajo velik izvoz in uvoz. 
V mnogih primerih gre za sodelovanje na osnovi dolgoročnih kooperacijskih 
pogodb ali tudi skupnih vlaganj. Te organizacije z izvozom svojih izdelkov 
pokrivajo in praviloma tudi presegajo vrednost uvoza in so torej v menjavi 
s tujino aktivne. Ker pa uvoženi reprodukcijski material, ki ga plačujejo s 
svojim izvozom, predstavlja surovino za vse njihove izdelke, torej tudi za tiste, 
ki jih prodajajo na domačem trgu, kjer so cene maksimirane, so ti delovni 
kolektivi zašli v izredno težak položaj. Ob zvišanih materialnih stroških in 
maksimiranih cenah je izpadel dohodek, oteženo in zavrto je izplačevanje 
normalnih osebnih dohodkov, pojavljajo se tudi socialni konflikti. Ker so bili 
učinki devalvacije priznani nekaterim panogam v večji meri ali kar v celoti 
in ker gre za neto^aktivne izvoznike, upravičeno pričakujemo, da bomo v 
naslednjem obdobju enako obravnavali vse dejavnosti, tako da se nadomestitev 
uvoznih materialov, ki so se z devalvacijo -podražili, izvrši ne v reprodukciji in 
ne z administrativnimi posegi, ampak na trgu pri končnem porabniku. Težišče 
zunanjetrgovinskih ukrepov in ukrepov za zboljšanje plačilne bilance bi morali 
bolj usmeriti k stimulaciji izvoza, manj pa k uvoznim restrikcijam. Z reeskontno 
politiko, politiko beneficiranih obresti ter z zniževanjem uvozne takse za 
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opremo in nekatere vrste reprodukcijskega materiala, po potrebi pa tudi z 
zniževanjem davčnih bremen in stroškov gospodarstva, je potrebno nenehno 
podpirati izvozno usmeritev, kar je naloga vseh družbenopolitičnih skupnosti. 

Po uveljavitvi ustavnih dopolnil so republike in pokrajine neposredno 
vključene tudi v določanje obsega in ciljev kreditno-monetarne politike. Pro- 
jekcija kreditno-monetarne politike za tekoče leto temelji na predvidenem 
obsegu družbenega proizvoda in predvideva porast kratkoročnih kreditov 
poslovnih bank za 16 % in porast denarne mase za 12%. Za tako rast kreditov 
in denarne mase je potrebna emisija primarnega denarja za okrog 5800 mili- 
jonov dinarjev. Realizacija v prvem trimesečju pa kaže precejšnje neskladje 
s predvidenimi proporci. Predvsem gre za nesorazmerno visoko povečanje 
denarne mase in sicer za okrog 3000 milijonov dinarjev. Ta nesorazmerno visoka 
rast denarne mase predstavlja potencialno nevarnost, da se sedanje neurav- 
novešeno stanje ponudbe in povpraševanja še poslabša. Zato so ukrepi za sklad- 
nost gibanja denarne mase in kreditov s pričakovano rastjo družbenega pro- 
izvoda nujni. Tolikšni disproporci, pokazani že v prvem trimesečju, vzbujajo 
domnevo, da so bile morda osnove kreditno-monetarne projekcije nerealno 
predvidene. 

Primarna emisija za namene, določene s kreditno, monetarno projekcijo, 
je realizirana v predvidenem obsegu, razen emisije, ki naj bi jo usmerjale 
republike in pokrajine in ki v prvem trimesečju sploh ni bila uporabljena. 
Zadrževanje te emisije je torej delovalo v smeri zmanjševanja denarne mase, 
nasprotno pa se je federacija mimo projekcije na novo zadolžila za 790 mili- 
jonov. Vzrok tej zadolžitvi je delno plačilo kurznih razlik, delno pa plačilo 
zapadlih inozemskih terjatev, ki jih niso poravnale družbenopolitične skupnosti. 
Neporavnane obveznosti družbenopolitičnih skupnosti in bivših zveznih bank 
do Narodne banke stalno rastejo in so znašale 31. 3. 1972 vključno z neplačanimi 
obveznostmi iz leta 1971 že okrog 1800 milijonov dinarjev. Izhod iz takega 
stanja vidimo edino v vztrajanju in ukrepanju, da se dosledno poravnajo vse 
obveznosti. Se zlasti je nevzdržno1, da Narodna banka z nepredvideno' dodatno 
emisijo pokriva tudi obveznosti bivših zveznih bank do inozemskih zadolžitev, 
čeprav so te banke v glavnem izterjale svoje obveznosti do gospodarskih orga- 
nizacij iz tega naslova. Zapadlih obveznosti naj ne bi odlagali na poznejši čas. 
Nesprejemljivo je tudi stališče Narodne banke, da zapadlih inozemskih ob- 
veznosti ne bo več tekoče plačevala. Zato naj Nlaro^dna banka skupaj z zveznimi 
organi doseže dosledno izvajanje obveznosti drugih do nje in svojih obveznosti 
do inozemskih in domačih upnikov. 

Od primarne emisije, glede katere se namen določa na ravni republike, 
pripadajo^ posamezni republiki dovoljeni odstotki. Sloveniji pripada 15 % 
oziroma 333 milijonov dinarjev. Glede teh konkretnih vprašanj smo vam pred- 
ložili ustrezne predloge in zaključke v našem tekstu. Za prvo polletje tega leta 
je Narodna banka uveljavila kreditno-monetarne ukrepe tako, da je sprostila 
od emisije, o kateri odločajo republike, le 10 Očitno je, da smatra kvoto 
emisije za republike kot fakultativno, to je, da bo s sproščanjem te kvote 
regulirala predvidene trende rasti kratkoročnih kreditov in denarne mase. Taka 
politika pa onemogoča republikam, da bodo vodile svojim specifičnim razmeram 
ustrezno politiko pri določanju in namenu kreditov iz kvote primarne emisije, 
ki jim pripade. 

Razumljivo je, da vsaka delitev sredstev na ravni federacije povzroča 
specifične probleme in nasprotujoča stališča. Vendar menimo, da se bodo zaradi 
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podobnih razlogov, ki so privedli izvenproračunsko bilanco Jugoslavije do 
absurda, tudi na področju emisijske politike kmalu pojavila znatna nasprotja, 
zato je nujno pripraviti predvsem nova sistemska izhodišča, ki bodo ustrezneje 
odražala specifiko naše družbenoekonomske ureditve in bodo bližje ciljem 
stabilizacijske politike in položaju republik in pokrajin v smislu uveljavljenih 
ustavnih dopolnil. 

Nelikvidnost kot eden izmed najbolj perečih problemov v našem gospo- 
darstvu se je letos še stopnjevalo. Problem je še toliko hujši, ker vsi dosedanji 
ukrepi niso prispevali k odpravljanju vzrokov, ki so predvsem tile: nepokrite 
izgube v gospodarstvu, neplačane obveznosti negospodarstva nasproti gospo- 
darstvu — in to predvsem visoki dolgovi družbenopolitičnih skupnosti — in 
končno še povečanje obsega poslovanja gospodarstev brez sočasne zagotovitve 
potrebnih obratnih sredstev iz lastnih virov in z bančnimi krediti. Nastale 
razmere so po našem mnenju tudi posledica prevelike tolerance naše zakonodaje 
nasproti dolžnikom, ki lahko v bistvu nekaznovano zadržujejo plačilo za 
prodano blago in izvršene storitve. 

Postopek izterjave prek sodišč je zelo zamuden in povzroča visoke stroške. 
Kolikor pa je postopek še možen nasproti organizaciji združenega dela, pa je 
praktično nemogoče, če kot dolžniki nastopajo družbenopolitične skupnosti. 
Vzrok neuspeha pri dosedanjem prizadevanju z odpravljanjem takega stanja 
je torej tudi v dejstvu, da je prav država eden največjih in najbolj nedisci- 
pliniranih dolžnikov. 

Presežek terjatev od kupcev nad obveznostmi do dobaviteljev, ne glede na 
zapadlost v gospodarstvu Slovenije, je znašal lani konec marca 5492 milijonov 
dinarjev in je od konca leta 1971 le malo poraste! Do konca marca letos pa je 
ta presežek porastel na 7760 milijonov dinarjev in to na eni strani zaradi večje 
prodaje, na drugi strani pa zaradi zadrževanja plačil v pričakovanju multila- 
teralne kompenzacije. Ta kompenzacija je prinesla naslednje rezultate: v 
Jugoslaviji je prijavilo obveznost 59% gospodarskih organizacij. V Sloveniji 
znaša ta odstotek 52,4. Prijavljeni dolgovi po vrednostnem obsegu so bili 
v Jugoslaviji izvedeni iz 41 %, v Sloveniji pa z 58 %. Udeležba Slovenije v 
jugoslovanskem merilu je pri številu zavezanih organizacij 14 "/o, pri prijav- 
ljenih pa 12 %. Glede na obseg prijavljenih dolgov znaša za Slovenijo ta delež 
10%, glede na obseg kompenziranih obveznosti pa 14%. 

Za organizacije s področja Slovenije so rezultati glede na prijave dolgov 
vsekakor ugodni, saj so prijavili 7,2 milijarde dinarjev dolgov, nasproti njim 
pa so bile prijavljene obveznosti 10,2 milijarde din. Iz tega sledi, da gospodarstvo 
Slovenije terja za 3 milijarde dinarjev več, kot pa dolguje. 

Z negativnim saldom, to je da so njihove obveznosti večje kot terjatve, je 
v Sloveniji zaključilo kompenzacijo 46% vseh udeležencev. Njihov negativni 
saldo je znašal 1,4 milijarde dinarjev, od česar odpade 40 % le na 13 organizacij. 
To jasno kaže, da je treba osnovne vzroke nelikvidnosti iskati le v poslovanju 
majhnega števila večjih organizacij. 

Pri ocenjevanju rezultatov kompenzacije moramo ugotoviti, da je poleg 
nekaterih tehničnih težav na končne rezultate vplivalo tudi dejstvo, da mnoge 
organizacije svojih dolgov niso prijavile. Vzrok temu je treba iskati predvsem 
v strahu, da se bodo odlila sredstva žiro računov, na drugi strani pa so bile 
sankcije veliko prenizke in so praktično dajale potuho tistim, ki niso bili 
disciplinirani. Posledice kompenzacije so se ,pokazale pri nekaterih organi- 
zacijah, ki so zaradi večjih obveznosti, kot znašajo terjatve, ter tudi zaradi 
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počasnega izvajanja kompenzacij imele težave pri izplačevanju osebnih do- 
hodkov. Močno je poraslo tudi število blokiranih žiro računov, ki jih je bilo 
10. aprila tega leta 176, 10. maja 513, 20. maja pa se je to število znižalo že na 
347. 

Priliv sredstev, ki je bil v zvezi z multilateralno kompenzacijo na žiro 
račune v Sloveniji v začetku zelo majhen, se je v zadnjem času povečal. Na 
to so vplivali tudi zaostreni predpisi službe družbenega knjigovodstva in 
prijava upnikov, da njihov dolžnik ni prijavil dolgov. Medsebojna poravnava 
ne bo vplivala na izboljšanje likvidnosti, njen učinek bo le v zmanjšanju 
višine medsebojnih obveznosti. Kompenzacija je le oblika nadomestila za 
neelastične instrumente plačevanja. 

Mislimo, da bi moralo biti to stalna akcija službe družbenega knjigovodstva. 
Nujni pa so tudi ostrejši ukrepi za izboljšanje discipline gospodarskih organi- 
zacij pri prijavah obveznosti. Postopne sanacije doseženega kritičnega stanja 
nelikvidnosti ni mogoče pričakovati le od ukrepov družbenopolitičnih skupnosti, 
nujno je, da tudi dejavniki v gospodarstvu opustijo nerealno zanašanje, da bo 
problem rešen zunaj gospodarstva, na primer z misijo ali s predpisi. Paket 
administrativnih ukrepov, ki so ga prijavili zvezni organi, sicer zaostruje te 
sankcije in krepi vlogo upnikov, vendar je nerealno pričakovati, da bo nastali 
materialni položaj saniran samo s predpisi. Nujno je, da bo med kriterije 
prodaje uspešneje vključena presoja dejanske sposobnosti plačila. Gospodarske 
organizacije naj zato temeljito presodijo, ali ni boljše prodajati tudi ceno 
manjšega obsega proizvodnje, kot pa prodajati kupcem, ki niso zanesljivi 
plačniki. Upoštevati moramo, da bodo posledice plačilne nesposobnosti zadele 
predvsem upnike, zato je nujna presoja, kakšen je riziko pri veliki proizvodnji, 
če del proizvodnje sploh ni plačan, in ali ni morda bolje skrčiti proizvodnjo in 
prodajo na obseg, ki zagotavlja plačilo. Znano je tudi, da so v takem primeru 
mnoge organizacije našle izhod in dosegle zelo uspešne rezultate v povečevanju 
izvoza. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Predloženo gradivo obravnava gospodarske 
razmere na osnovi podatkov za prve tri mesece letošnjega leta, vendar nam 
kazalniki za mesec april in maj v osnovi potrjujejo navedene ocene. Nekatere 
pomembnejše značilnosti sedanjih gospodarskih razmer tako v Sloveniji kot 
v Jugoslaviji so v kratkem naslednje: Se nadalje je čutiti neskladje med bla- 
govnimi in denarnimi skladi na notranjem trgu, zaloge blaga in surovin v 
industriji se počasi zmanjšujejo. Rast notranjega povpraševanja in porabe je 
še zmeraj visoka. Industrijska proizvodnja v primerjavi z lanskim obdobjem 
raste, toda stopnje rasti rahlo upadajo. 

Naraščanje cen je v zadnjih dveh mesecih nekoliko hitrejše, kar se vidi tudi 
na porastu življenjskih stroškov. Nadaljuje se porast poslovnih stroškov. Ni se 
še bistveno izboljšala likvidnost gospodarskih organizacij, medtem ko se 
likvidnost bank zaradi visoke monetarne ekspanzije zaostruje. V turizmu 
opažamo manjši izpad dohodka, v Sloveniji pa se tudii manjšajo obeti za dobro 
kmetijsko letino. In končno še ena med temi značilnostmi: tudi v slovenskem 
gospodarstvu je doseženo znatno povečanje izvoza in zmanjšanje uvoza, kar 
prispeva k ugodni trgovinski in plačilni bilanci Jugoslavije. 

V takih razmerah ostaja naš osnovni strateški cilj še nadaljnje doseganje 
stabilnejših razmer v gospodarstvu in družbi kot temeljnih pogojev za hitrejši 
razvoj samoupravljanja ter stalne rasti življenjske ravni. Te naloge pa bo 
mogoče uresničiti le na trdnih ekonomskih osnovah, kar zahteva skrbno pri- 
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pravljanje akcijskih programov v federaciji, v republiki, v občinah ter delovnih 
organizacijah, s pomočjo katerih bomo lahko v usklajenem delovanju vseh 
družbenih dejavnikov in ob upoštevanju razvojnih usmeritev v načrtih in 
programih postopno odpravili vzroke inflacije. Tako mnenje je bilo izraženo 
tudi na nedavnem posvetu znanstvene sekcije jugoslovanskih ekonomistov v 
Portorožu, na katerem so poudarili potrebo po nujnosti sprejema celovitih 
ukrepov, če hočemo odpraviti nesorazmerje in doseči cilje, ki smo si jih zastavili 
z družbeno gospodarsko reformo leta 1965 in z resolucijami o ekonomski politiki 
ter programi stabilizacije v zadnjih letih. 

Inflacija in nestabilnost sta samo izraz globljih nasprotij v gospodarstvu 
in družbi, kar bo zahtevalo tudi več časa za reševanje nakopičenih problemov. 
Miorda smo kdaj nestrpni in nezadovoljni tudi zaradi tega, ker smo si po- 
enostavljeno predstavljali prehod iz 18°/o inflacije v stabilnost. Nagel in skokovit 
prehod je komajda mogoč, pač pa je izvedljiva postopna uskladitev. 

Ob upoštevanju ocen predloženega gradiva, ki so bile izrečene v skup- 
ščinskih odborih, v političnih organizacijah in na drugih mestih, smo oblikovali 
konkretne predloge glede potrebnih ukrepov, ki vam jih na tem zasedanju 
predlagamo. Iz ocen in predlogov, danih v širši razpravi, izhaja, da bi morali 
v sedanjih gospodarskih razmerah ukrepati predvsem na naslednjih področjih 
ekonomske politike: na področju oblikovanja politike cen in uveljavljanja 
delovanja trga; na področju zagotavljanja skladnejše rasti osebnih dohodkov 
v okvirih sprejete ekonomske politike za leto 1972; na področju omejevanja 
splošne porabe v mejah, predvidenih s sprejetimi stališči za letošnje leto, 
nastale presežke pa je treba vračati gospodarstvu. Razen tega moramo pri 
investicijski porabi zagotoviti njeno stvarno pokritje ter izboljšati strukturo 
vlaganj; dosledno je treba izvrševati obveznosti družbenopolitičnih skupnosti 
do gospodarstva in republik do federacije. Kredi tno-monetarno politiko je treba 
oblikovati na osnovi dogovorjenih načel in v dovoljenih okvirih. Postopno je 
treba izboljševati gospodarsko strukturo s pospeševanjem integracijskih pro- 
cesov in z razvojno politiko na osnovi srednjeročnega plana in konceptov 
dolgoročnega razvoja Slovenije. 

V splošni oceni sedanjih gospodarskih razmer je bila dosežena enotnost 
glede resnosti položaja, večje razlike pa so bile v pogledih, s kakšnimi sredstvi 
in ukrepi ter kako je moč doseči večjo stopnjo stabilnosti gospodarstva. Med 
drugim je bilo čutiti tudi skrajnosti: na eni strani v predlogih, na osnovi 
katerih naj bi svobodno delovanje trga in cen rešilo vse težave, s katerimi se 
danes srečujemo, na drugi strani pa se precenjuje moč administrativnega 
urejanja odprtih gospodarskih vprašanj. 

Stvarna rešitev je prav gotovo le v razumnem razmerju med sistemskimi 
in sprotnimi ukrepi ekonomske politike na vseh področjih ter odmerjeno in 
premišljeno državno regulativo. Osebni dohodki bodo v naslednjem obdobju 
v procesu postopnega sproščanja cen in zaradi drugih vzrokov brez učinkovitih 
zaviralnih ukrepov na temelju družbenih dogovorov in samoupravnih spo- 
razumov še naraščali in dosegli visoko stopnjo nad dogovorjenimi okviri. Ker 
vsi znaki kažejo1, da se bo postopno manjšala rast proizvodnje, se bo v rastočih 
osebnih dohodkih zmanjševala akumulacija, s tem pa se bodo množile zahteve 
za zvišanje cen. Ob višjih cenah se bodo ponovno večali osebni dohodki. In tak 
razvoj bo zahteval nova zvišanja cen, poslabšane pa bodo tudi izvozne možnosti. 
Zato je potrebno v vsej državi uspešneje obvladati prehitro naraščanje nomi- 
nalnih osebnih dohodkov in doseči njihovo učinkovitejše usmerjanje. 
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V Sloveniji so bila v preteklem obdobju gibanja na področju osebnih 
dohodkov nekoliko bolj ugodna kot v drugih republikah. Vendar ocenjujemo, 
da bi pri nadaljevanju dosedanje dinamike rasti osebnih dohodkov v letu 1972 
dosegli porast za okrog 26%, medtem ko je bil v izhodiščih ekonomske politike 
za letos predviden le 18% dvig osebnih dohodkov, seveda, če ne bomo uveljavili 
ukrepov, ki bi takšno dinamiko znižali. 

Samoupravni sporazumi o delitvi dohodkov in osebnih dohodkov so dali 
vrsto ugodnih rezultov. O tem ter o drugih vidikih bo poročal sekretar za 
delo tovariš Gantar — vendar se ta dosežek kaže zlasti v enakomernejšem 
nagrajevanju enakih kategorij in zmanjševanju razlik med dejavnostmi in 
panogami. Zato gre samoupravnemu sporazumevanju vsa politična podpora, 
pri tem pa moramo vendarle težiti tudi k izpopolnjevanju sistema in k od- 
pravljanju ugotovljenih pomanjkljivosti ter na teh osnovah iskati rešitve za 
naprej. Konkretne predloge na tem področju smo dali v naših sklepih. Poudarim 
pa naj, da bi v okviru celotne Jugoslavije morali zagotoviti, da bodo osebni 
dohodki naraščali v drugem polletju počasneje kot doslej. V zvezi s tem je treba 
čimprej sprejeti medrepubliški dogovor. Z njim naj bi se vsaka republika 
obvezala, da bo s svojimi ukrepi zaustavila proces naraščanja osebne porabe 
nad predvideno, to je nekaj nižje od dosežene proizvodnosti dela. Ukrepi, ki bi 
jih sprejela vsaka republika zase, bi morali biti glede na sedanjo prakso ter 
doseženo stopnjo dogovorov in samoupravnih sporazumov različni. 

V sedanjih razmerah bi morali razmišljati tudi o ukrepih za spodbujanje 
varčevanja, saj je precejšen del kupne moči v rokah prebivalstva. Hitreje 
moramo uresničiti določila X,X|II. ustavnega dopolnila, ki opredeljuje vlaganja 
delavcev in občanov v organizacije združenega dela. Usklajevanje porabe, 
predvsem tistega dela, ki se napaja z nakazili zdomcev iz tujine, je potrebno 
doseči tudi z ustreznim uvozom in tako povečati ponudbo. Prav tako moramo 
hitreje izpopolnjevati davčno politiko in dograjevati davčni sistem v smeri 
njegove večje vloge pri oblikovanju kupne moči prebivalstva. 

Splošna poraba je limitirana v vsej državi, v Sloveniji pa tudi zneski, ki 
so kot najvišji predvideni v republiškem proračunu in nekaterih finančnih 
načrtih samoupravnih skupnosti. Na osnovi podatkov, ki še niso popolni in 
dokončni, lahko predhodno ocenjujemo, da je priliv sredstev za splošno porabo 
nekoliko večji od predvidenega, zlasti na osnovi hitrejšega naraščanja osebnih 
dohodkov. Zato bo izvršni svet v primeru preseganja na osnovi polletnih 
podatkov predlagal skupščini konkretne ukrepe glede vračila omenjenih sred- 
stev gospodarstvu oziroma znižanja prispevnih stopenj. Pri obravnavi more- 
bitnega zmanjšanja obveznosti gospodarstva naj bi proučili možnost diferen- 
ciranega zmanjšanja obveznosti posameznih gospodarskih dejavnosti, ki so v 
izrazito neugodnem položaju, česar ne bo mogoče popraviti z morebitnimi 
spremembami cen in drugimi ekonomskimi olajšavami. 

Velja opozoriti, da so se posamezne oblike obremenitev v gospodarstvu 
delno povečale v primerjavi z lanskim letom. Predvidoma bodo dohodki za 
zdravstveno zavarovanje, glede na porast stopnje za 0,86% od bruto osebnih 
dohodkov višji kot v enakem obdobju lani. Skupne stopnje prispevkov od 
osebnih dohodkov na ravni občin so se gibale v zadnjih letih takole: leta 1970 
je znašala stopnja 12,03, leta 1971 je znašala 12,71, za letos pa se pričakuje 
nadaljnje povečanje. Občinske skupščine bodo torej morale prav tako razmisliti 
in se čimprej odločiti, kako vrniti morebitne proračunske presežke gospodarstvu. 
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Drži tudi dejstvo, da so se v republiki povečala sredstva, ki se vračajo 
gospodarstvu v obliki računa za izravnavo in pospeševanja nekaterih dejavnosti 
kot kmetijstva, turizma in tako dalje. Vendar si moramo zaradi stalnega na- 
raščanja stroškov v strukturi proizvodnih cen na vseh področjih prizadevati za 
znižanje stroškov tako imenovane družbene režije in za uspešnejše delovanje 
družbenih dejavnosti in učinkovitejše gospodarjenje. V zvezi s tem bi morali 
pospešiti tudi medobčinsko sodelovanje pri razvijanju skupnih strokovnih 
služb, šol, bolnic itd. 

Čimprej je treba sprejeti republiški zakon o evidenci gibanja stroškov na 
področju splošne in kolektivne porabe, kar je predvideno z resolucijo o temeljih 
politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972. Zakon bo omogočil kontrolo 
in uskla janje dohodkov s porabo družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti. 
Prav tako je nujno treba pospešiti izdelavo zakona o prispevkih, davkih in 
taksah občanov ter organizacij združenega dela. 

Za odpravljanje žarišč nestabilnosti moramo dosledno izplačevati tudi 
obveznosti iz neproračunske bilance federacije v vseh republikah. Vznemirljivo 
je namreč dejstvo, da nekatera vprašanja v zvezi s tem še danes niso povsem 
razjasnjena in da se njihova rešitev skuša odlagati v nedogled, tako da bi 
morale bodoče generacije prevzemati večji del bremen in hipotek nase, česar 
pa ne smemo dovoliti. Družbenopolitične skupnosti in samoupravne interesne 
skupnosti morajo v celoti izvršiti svoje obveznosti do gospodarstva v skladu z že 
sprejetimi stališči, ob tem pa zmanjševati druge oblike porabe.in pogostokrat 
tudi nestvarne ambicije. Mogoče je trditi, da na področjih investicijske porabe 
v Sloveniji količina vloženih sredstev ni pretirana, čeprav je evidenca o tem 
še dokaj nepopolna, saj prikazuje samo plačane račune, ne pa tudi materialni 
obseg in strukturo vlaganj. Prizadevati si moramo, da bi nosilci odločitev na 
področju investicij postajale vse bolj predvsem organizacije združenega dela 
iz gospodarstva. Ob vseh novih investicijah pa je potrebno vztrajati, da bodo 
sredstva v celoti zagotovljena pred začetkom gradenj, v skladu z našimi predpisi. 
Struktura investicij pa naj se izboljša tako, da imajo prednost vlaganja za mo- 
dernizacijo, rekonstrukcijo in preusmeritev proizvodnje na osnovi potreb trga. 

Pri obravnavanju sedanjih gospodarskih razmer in odprtih vprašanj moramo 
biti nekoliko bolj kritični do domačih pomanjkljivosti, ki nam otežujejo hi- 
trejše reševanje vprašanj, povezanih s stabilizacijo. Resnična pripravljenost za 
stabilizacijo je namreč tudi v posameznih organizacijah in v posameznih 
delovnih kolektivih v naši republiki zelo različna in to iz več razlogov. Odvisna 
je na primer od tega, v kakšnem položaju je bil kdo na dan zamrznitve cen, 
ali investira ali ne, kakšna je višina osebnih dohodkov in skladov in tako 
naprej. 

Prav tako je še vedno čutiti probleme neustrezne strukture slovenskega 
gospodarstva. Strukturne deformacije se kažejo v odnosih med primarnim 
in sekundarnim ter terciarnim sektorjem, kot tudi znotraj posameznih investi- 
cijskih vej in proizvodnih dejavnosti, v preskromnih vlaganjih v domačo pro- 
izvodnjo surovin in reprodukcijskega materiala v okviru Slovenije in zlasti 
Jugoslavije, v razvoju gospodarske strukture, ki preveč temelji na velikem uvozu 
in v zastoju pri razvoju infrastrukture. Ob tem imamo že močno zastarela 
in odpisana proizvodna sredstva, saj znaša v nekaterih dejavnostih odpis že 
nad 60 ®/o. Prav tako zaostaja skrb za kadre in za stalno dopolnilno izobraževanje 
ob delu. Te naloge vsekakor niso kratkoročne. Reševati jih bomo morali na 
osnovi usmeritev konceptov dolgoročnega razvoja Slovenije, zlasti pa je po- 
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membno, kako bomo konkretno opredplili smeri strukturiranja gospodarstva 
v srednjeročnem načrtu razvoja naše republike. Izvršni svet bo predložil osnu- 
tek družbenega plana razvoja Slovenije do 1975. leta v naslednjih tednih. 

Opozoriti moramo tudi na počasen razvoj integracijskih procesov in njihov 
pomen pri reševanju gospodarskih problemov. Treba je hitreje uveljavljati 
ustavna dopolnila pri oblikovanju temeljnih organizacij združenega dela ter 
na osnovi izhodišč, ki jih je pripravil sekretariat centralnega komiteja Zveze 
komunistov Slovenije v povezovanju gospodarstev, pospešiti proces povezovanja. 
To bi moral postati trajen in intenziven proces, v katerem so izhodišča in 
temeljni kriteriji interesi temeljnih organizacij združenega dela, prav tako pa 
naj bodo nosilci povezovanja predvsem iz vrst gospodarstva. 

Niujna je tudi povezava pomoči pri preusmeritvi tistih delovnih organi- 
zacij, ki so že ali pa se bodo znašle v težavah. Rešitev moramo iskati tudi 
v pospešenem integracijskem povezovanju v okviru celotne države kot tudi 
s partnerji v drugih državah Vzhoda in Zahoda. 

V sedanjih razmerah kot tudi v prihodnje smo v Sloveniji odgovorni tudi 
za skupno ekonomsko politiko Jugoslavije, kar narekuje oblikovanje ustreznih 
predlogov ter aktivnejšo vlogo vseh dejavnikov in ustrezno dobro priprav- 
ljene konkretne rešitve. Ugotavljamo, da v Socialistični republiki Sloveniji ob- 
stoje delovne organizacije, ki so to spoznale in si nenehno prizadevajo, da 
v okviru obstoječega sistema in obstoječih razmer rešujejo svoje tekoče 
probleme in svojo prihodnost. 

Takim delovnim organizacijam je treba izreči vse priznanje. Obstoje pa tudi 
delovne organizacije, ki niso pripravljene ah ki se ne znajo spoprijeti z obsto- 
ječimi problemi in ki dejansko zavirajo tok stabilizacije. Kot je bilo že ponovno 
ugotovljeno, so prav take organizacije preveč potencirale nekatere težave in 
se ne morejo sprijazniti z dejstvom, da realni kurz dinarja objektivno spre- 
minja situacijo in da v novo nastalih razmerah ne moremo ohraniti vseh pozicij, 
ki so jih te organizacije imele, če same ne bodo ničesar storile. Prav take orga- 
nizacije iščejo predvsem pomoč od zunaj, bodisi da zahtevajo državno regu- 
lativo, bodisi da zahtevajo tako imenovano razbremenitev gospodarstva. 

S tem seveda ne zanikamo, da je taka miselnost ponekod tudi objektivno 
pogojena s sedanjim trenutnim stanjem ob zamrznjenih cenah in z drugimi 
ukrepi. Menimo, da bi bilo za gospodarstvo zelo nevarno', če bi prevladala 
taka miselnost, ker bi gospodarstvo najprej demobiliziralo', ker se obstoječih 
problemov po tej poti ne more rešiti objektivno. Podpreti moramo pobudo 
nekaterih kolektivov, da je treba v sedanjih razmerah več in bolje delati, če 
hočemo več porabljati in bolje živeti. Več delati pa pomeni povečati proizvodnjo, 
izkoristek delovnega časa, donosnost in gospodarnost ter splošno učinkovitost 
gospodarjenja v delovnih organizacijah in v družbi. Delovne skupnosti v 
organizacijah združenega dela in delovni ljudje ravno s premagovanjem gospo- 
darskih težav, s prizadevanji za strukturna usklajevanja proizvodnje s pogoji 
in potrebami tržišča, postajajo in ostajajo osnovni dejavniki večje gospodarske 
in družbene stabilnosti. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Ob koncu teh mojih izvajanj naj poudarim, 
da se moramo pri sprejemanju take pobude zavedati, da je ta iniciativa tudi zelo 
resna naloga in obveznost pri našem delu. V tem zboru kot najvišjem samo- 
upravnem organu slovenske družbene skupnosti se sicer ne sprejemajo vse 
najbolj pomembne in tudi ne večji del številnih odločitev, ki določajo tokove 
in odnose v delovnih organizacijah slovenskega gospodarstva. Gospodarjenje je 
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obsežen in zamotan proces, v katerem delujejo občani, organizacije združenega 
dela, asociacije, družbenopolitične skupnosti, interesne skupnosti, banke in drugi 
subjekti v Sloveniji, posredno pa tudi v drugih republikah in federaciji. Toda 
to, kar je in kar ostane naša dolžnost, je zbiranje in nizanje informacij ter 
ukrepi na ravni družbenega gospodarstva, zato da bi omogočili skladen in 
nemoten proces družbene reprodukcije. To je pomemben in nepogrešljiv pogoj 
gospodarskega, socialnega in političnega napredka, to je tudi pogoj, da je 
delo posameznika ustvarjalen proces, da prinaša proizvajalcu notranje zado- 
voljstvo in dohodek. 

Naj poudarim, da se je izvršni svet zelo potrudil pri dogovorih o sklepih, 
ki vam jih predlagamo v razpravo in potrditev. Prav tako pa bomo na osnovi 
današnjih sklepov pripravili vse normativne akte in druge ukrepe, ki so v 
naši pristojnosti. 

Ponovno pa poudarjamo, da je nujno, da se za dosego dogovorjene eko- 
nomske politike vključimo v stabilizacijska prizadevanja vsi samoupravni 
subjekti. 

Predsednik Miran Goslar : Kot ste slišali, je izvršni svet pred- 
ložil v sprejem stališča k oceni gospodarskih razmer. Prosim predsednika od- 
borov za proizvodnjo in blagovni promet republiškega in gospodarskega zbora, 
da se dogovorita za sestanek, ki bi ga imeli pozneje ko se bodo začele ločene 
seje. 

Sledi skupna seja republiškega zbora in enotnega zbora delovnih skup- 
nosti. 

Najprej bomo poslušali uvodno obrazložitev k analizi učinkovitosti delo- 
vanja samoupravnih sporazumov in splošnih družbenih dogovorov. Besedo 
ima predstavnik izvršnega sveta Pavle Gantar. 

Pavle Gantar: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovani tovariša 
in tovarišice poslanci! V smislu 29. člena zakona o samoupravnem sporazu- 
mevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje delitve dohodka 
in osebnih dohodkov so podpisniki splošnega družbenega dogovora — izvršni 
svet Slovenije, republiški svet Zveze sindikatov Slovenije in gospodarska 
zbornica SR Slovenije — pripravili svoje prvo poročilo o učinkovitosti delovanja 
samoupravnih sporazumov in splošnih družbenih dogovorov, ki bi ga lahko 
označili za prvi poskus kompleksne ter kritične analitične ocene. Ne samo, 
kako delujejo, temveč predvsem kaj je v sistemu treba izpopolniti, da bo na 
tako občutljivem področju, kot je delitev dohodka ter oblikovanje osebnih 
dohodkov deloval spodbudno in usklajevalno. 

Hkrati je tudi služba družbenega knjigovodstva, centrala za Slovenijo, 
izdelala splošne ugotovitve o učinkovanju samoupravnih sporazumov in splošnih 
družbenih dogovorov po podatkih k zaključnemu računu za leto 1971. Pred- 
ložena je tudi ustrezna dokumentacija k poročilu o učinkovanju delovanja samo- 
upravnih sporazumov in končno so predloženi tudi sklepi in predlogi vseh treh 
podpisnikov družbenega dogovora. 

Ze vnaprej opozarjam, da v tem poročilu ne bom nanizal vseh problemov, 
ki so se porajali in se bodo še .porajali na tem področju. Navedeni so le 
problemi, ki so se ugotovili in s katerimi so se pri delu srečevali komisija 
za samoupravne sporazume, komisija podpisnikov družbenega dogovora, organi 
podpisnikov družbenega dogovora in drugi organi. 
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Tovariši in tovarišice poslanci! Gre za obravnavo zelo občutljive proble- 
matike, ki v vseh družbenoekonomskih sistemih vzbuja posebno pozornost in 
obravnavo ustreznih dejavnikov. Razumljivo je, da je pri nas v samoupravni 
socialistični družbi to področje še posebej aktualno in občutlijvo, tako z ekononv 
skega kot z družbenopolitičnega vidika. Malokje se namreč tako neposredno 
manifestira v različnih pojavnih oblikah dejansko stanje v samoupravnih 
odnosih kot se prav na področju delitve, ki je hkrati eno izmed osnovnih raz- 
logov za čedalje večjo neposredno zainteresiranost članov delovne skupnosti 
za razširjeno reprodukcijo in sploh za dobro gospodarjenje. To področje za- 
služi pri nas mnogo večjo pozornost zlasti še zato, ker hkrati z novim družbeno- 
ekonomskim položajem delovnega človeka uvajamo nove oblike, postopke in 
metode urejanja teh odnosov ustrezno temu položaju. 

To nam narekujejo tudi sprejeti ustavni amandmaji, kjer je jasno določeno, 
da je temelj socialističnih samoupravnih odnosov tak družbenoekonomski položaj 
delovnega človeka, ki mu zagotavlja, da s svojim delom, s sredstvi reprodukcije 
v družbeni lastnini neposredno', enakopravno in odgovorno z drugimi ljudmi v 
združenem delu odloča o vseh zadevah družbene reprodukcije. Delavcem je za- 
jamčena njihova neodtujljiva pravica, da na podlagi svojega dela v temeljnih 
organizacijah združenega dela, v katerih se združujejo in delajo, ter v vseh 
oblikah združevanja in poslovnega sodelovanja teh organizacij pridobivajo do- 
hodek in upravljajo zadeve in sredstva družbene reprodukcije ter odločajo o 
dohodku, ki ga kot del skupnega družbenega dohodka ustvarijo v različnih 
oblikah združenega dela in združevanja sredstev. Dohodek, ki ga ustvarijo v 
katerikoli obliki združenega dela in združevanja sredstev, pripada v celoti 
temeljnim organizacij združenega dela. 

Pri obravnavi te problematike moramo izhajati zlasti iz treh osnovnih 
izhodišč: 

1. iz obstoja družbene lastnine proizvajalnih sredstev; 
2. dohodek vsake delovne organizacije ni le rezultat samo njenega dela, 

ampak tudi celotnega družbenega dela; 
3. iz položaja delavca in njegovih samoupravnih pravic v temeljni organi- 

zaciji združenega dela. 
Sedaj se pojavljata dve razvojni poti. Prva je krepitev državne regulative 

na tem področju. Druga pot pa je pot samoupravljanja. Takoj moramo po- 
udariti — kot pravi tovariš Kardelj v svoji najnovejši knjigi »Protislovja 
družbene lastnine v sodobni socialistični praksi« — da pot samoupravne 
integracije ne samo da ne izključuje, temveč celo predpostavlja ekonomsko 
vlogo države. Vendar ta vloga ni dominantna, ampak v vse večji meri pred- 
stavlja instrument samoupravljanja. 

MS. smo se jasno opredelili za drugo pot. S to potjo smo zadali tudi odlo- 
čilne udarce raznim grupnolastninskim kot tudi državnolastninskim pojmo- 
vanjem družbene lastnine v naši družbi. Ce pogledamo prehojeno pot na tem 
področju, to je samoupravno pot na področju delitve dohodkov in osebnih 
dohodkov, lahko nesporno ugotovimo, da je bila to pravilna pot in da se je 
takšen sistem in način urejanja delitve dohodka in osebnih dohodkov v naši 
družbi uveljavil, da je dobil v našem družbenoekonomskem sistemu že svoje 
mesto in da je dal tudi že določene pozitivne rezultate. Razumljivo pa je, da 
so se pokazale tudi pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno v nadaljnji graditvi 
tega sistema odpravljati in sistem tudi dopolnjevati. Pomanjkljivosti pa niso 
take, da bi za sistem samoupravnega in družbenega dogovarjanja na področju 
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delitve dohodka in osebnih dohodkov rekli, da je problematičen in da bi obstoj 
samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov na tem področju postav- 
ljali kot vprašljiv. 

Katere so najpomembnejše ekonomsko politične ugotovitve delovanja 
družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov? 

1. Najprej moramo ugotoviti — kar je bilo že poudarjeno — da je samo- 
upravno urejevanje delitve dohodka in osebnih dohodkov pri nas v Sloveniji 
zaživelo in doseglo tudi določene rezultate, da pa je kot sistem na začetku, ki 
bo zahteval nenehno dopolnjevanje. 

2. Sprejeti sistem usmerjanja delitve dohodka in osebnih dohodkov že 
omogoča med posameznimi dejavnostmi, 'poklicnimi skupinami in poklici, sicer 
še ne zadovoljivo', vendar pa že možno primerljivo vrednotenje dela, kar 
ustvarja trdnejše pogoje za odvisnost osebnih dohodkov tako od prizadevanja 
posameznika kot od uspehov poslovanja organizacije združenega dela. 

3. Dosegli smo določene rezultate pri zmanjševanju neutemeljenih razponov 
med poprečnimi osebnimi dohodki tako znotraj posameznih dejavnosti kot med 
posameznimi dejavnostmi. To je vsekakor potrebno oceniti kot pozitivno, kajti 
preveliki razponi niso bih vedno posledica razlik v učinkih dela in poslovanja, 
ampak so bih tudi posledica ugodnejših pogojev poslovanja ali neobjektivnega 
vrednotenja dela. Razumljivo pa je, da moramo ravno pri razponih osebnih 
dohodkov voditi tako politiko, ki bo socialno razumna in pa tudi spodbudna, 
kar je zlasti pomembno za strokovno delo. 

Navedel bi tudi nekaj podatkov in rezultatov delovanja družbenih dogo- 
vorov in samoupravnih sporazumov glede ekonomskih učinkov: 

1. V letu 1971 smo v primerjavi z letom 1970 dosegli večje izločanje sred- 
stev v sklade kot za osebne dohodke. To je gotovo posledica učinkovanja 
samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov. Dosežena stopnja rasti 
osebne in skupne porabe je bila v primerjavi z letom 1970 manjša kot stopnja 
rasti dohodka za delitev. To načelo bo seveda uveljavljeno še veliko bolj, ko 
bo začelo delovati izrazito progresivno v korist skladov. 

2. Okoli 2,8 '°/o vseh delovnih organizacij je prekoračilo obseg sredstev, 
določenih v samoupravnih sporazumih, in so morah v smislu 21. člena zakona 
o samoupravnem sporazumevanju izločiti okoli 672 milijonov SD prispevka v 
republiški sklad skupnih rezerv, pri čemer odpade na eno gospodarsko organi- 
zacijo okoli 298 milijonov SD. Za vse te zavezance je značilno', da so manjše 
delovne organizacije, ki imajo do 50 zaposlenih. 

3. Ugotoviti je mogoče, da so izločena sredstva za osebno in skupno porabo 
v letu 1971 zaostajala za sredstvi po samoupravno' in družbeno dogovorjenih 
merilih. Dokaz za to je, da 63 % zavezancev ni doseglo sredstev, obračunanih 
na osnovi kalkulativnih osebnih dohodkov v samoupravnih sporazumih. De- 
lovne organizacije imajo na podlagi samoupravnih sporazumov in družbenih 
dogovorov relativno velik okvir za izplačevanje osebnih dohodkov znotraj meja, 
določenih v samoupravnih sporazumih. To na eni strani kaže, da je postavljeni 
okvir širši od možnosti, ki jih daje ustvarjeni dohodek, na drugi strani pa tudi 
racionalno ponašanje delovnih organizacij. Seveda pa bomo morali ta okvir v 
dopolnjevanju samoupravnih sporazumov postaviti v realne obsege. 

4. Okoli 2,9 »/o zavezancev ne dosega niti 80 °/o mase kalkulativnih osebnih 
dohodkov, izračunanih na osnovi samoupravnih sporazumov in družbenih do- 
govorov. Te delovne organizacije spadajo v smislu člena 23 splošnega druž- 
benega dogovora v postopek, po katerem jih mora služba družbenega knjigo- 
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vodstva predlagati občinski skupščini v obravnavo in sklepanje. Dejansko gre za 
delovne organizacije, pri katerih so potrebni sanacijski ukrepi. 

5. Glede akumulativnosti pripominjam, da imamo podatke le za delovne 
organizacije s področja gospodarstva. Po podatkih SDK je v 18 samoupravni h 
sporazumih takih, ki določajo minimalno stopnjo akumulacije in kjer je bilo od 
663 zavezancev 84 takih, ki niso dosegli minimalne stopnje akumulacije. V 
ostalih 21 samoupravnih sporazumih s področja gospodarstva, kjer so omenjena 
le splošna načela akumulacije, so v večini delovnih organizacij presegli akumu- 
lacijo, v primerjavi z minimalno stopnjo po lastnih merilih. 

To je le nekaj prvih grobih podatkov o učinkovanju in delovanju samo- 
upravnih sporazumov in družbenih dogovorov. Meniimo, da je pot šla v smeri 
odpravljanja neskladij v sistemu nagrajevanja, da se torej približujemo načelu 
nagrajevanja po rezultatih dela in da ščitimo tudi akumulacijo. 

Tovariši in tovarišice poslanci! Kakšna je sedaj po<t za naprej? Dopolnje- 
vanje in spreminjanje samoupravnega sistema na področju delitve dohodka in 
osebnih dohodkov naj bi šli zlasti v treh smereh: 

1. V politiki samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja 
na področju delitve dohodka in osebnih dohodkov je treba nujno upoštevati 
izhodišča ekonomske politike, kakršna je začrtana v ustreznih aktih zvezne in 
republiške skupščine in ki bodo zagotavljala gibanja osebnih dohodkov v skladu 
z zahtevami ekonomske politike. Zato je nesporno ena najpomembnejših nalog, 
da se podpisniki družbenih dogovorov izrecno zavežejo-, da bodo vsak v svoji 
pristojnosti in prek svojih pooblaščencev v raznih organih zagotavljali reali- 
zacijo teh izhodišč, k čemur jih zavezuje tudi zakon o usmerjanju. Podpisniki 
samoupravnih sporazumov pa so dolžni z ustreznimi spremembami in dopol- 
nitvami uveljaviti delitvena merila, ki bodo omogočila le takšno delitev, ki bo 
realizacija omenjenih izhodišč. 

Poudarili smo že, da družbena lastnina proizvajalnih sredstev in družbeni 
značaj dohodka, ki ga ustvarijo posamezne delovne organizacije, delovni organi- 
zaciji ne dajeta pravice absolutnega razpolaganja z dohodkom oziroma izolira- 
nega obnašanja ob njegovi delitvi, ampak se mora pravica razpolaganja gibati 
v okviru družbeno dogovorjenih meril. Razumljivo pa je, da je pri sedanjih 
razmerjih ena prvih nalog družbe, da delovnim organizacijam zagotovi čim 
večjo stabilnost gospodarskega razvoja. Spremenjeni pogoji gospodarjenja in 
pridobivanja dohodka, ki nastajajo s spremenjenimi instrumenti gospodarskega 
sistema, pa so postavili zahteve, da bi bilo potrebno take primere po ustreznem 
postopku izjemoma obravnavati v sistemu delitve. 

2. Druga smer v dopolnjevanju spreminjanja sistema delitve dohodka in 
osebnih dohodkov je uskladitev zakona o samoupravnem sporazumevanju in 
družbenem dogovarjanju, družbenih dogovorov in tudi samoupravnih spora- 
zumov z ustavnimi amandmaji. Treba je opozoriti, da so bih ti akti v glavnem 
sprejeti pred ustavnimi amandmaji in da so posamezne določbe tako v zakonu 
kot v družbenem dogovoru in morda tudi v samoupravnih sporazumih take, 
da jih bo potrebno uskladiti z ustavnimi amandmaji. Poleg tega pa bo to 
materijo potrebno tudi dopolnjevati in spreminjati z zahtevami, ki jih poraja 
praksa. 

Tu bi še posebej omenil, da bo potrebno čimprej izdelati sistem in način 
vdelave minulega dela v sistem delitve dohodka in osebnih dohodkov. Treba je 
realizirati ustavno načelo, da gre vsakemu delavcu v organizaciji združenega 
dela osebni dohodke, ki je sorazmeren z uspehom njegovega dela in z njegovim 
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osebnim .prispevkom k uspehu in razvoju organizacije, ki ga je dal svojim 
skupnim sedanjim in minulim delom v njej. Z realizacijo tega načela se bo 
delavec povezal z rezultati svojega in družbenega dela ter zainteresiral za 
uresničevanje dolgoročnih interesov delovne organizacije, povečala se bo nje- 
gova socialna varnost in stabilnost med delovno dobo in tudi po preteku delovne 
dobe, s čimer bomo tudi prispevali k zmanjševanju socialnih razlik. Konkretna 
uresničitev tega principa razumljivo ni lahka, ker bo zahtevala napornega 
dela tako od teorije kot od prakse. 

Pri vgrajevanju v sistem družbenega dogovarjanja in samoupravnega spo- 
razumevanja ne gre prezreti tudi položaja temeljne organizacije združenega 
dela v samoupravnem sporazumevanju. Le delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela imajo pravico razpolagati s sredstvi družbene reprodukcije in 
kot taki vstopati v medsebojne samoupravne sporazume in družbene dogovore 
glede urejanja pravic, dolžnosti in odgovornosti v razpolaganju z dohodkom. 
Tako se bo onemogočilo kakršnokoli odtujevanje sredstev, ki bi bilo proti volji 
delavca, pa naj si gre za kakršnekoli dejavnike. Treba pa je takoj omeniti, 
da so možne in tudi nujne razne oblike koncentracije sredstev, vendar vedno 
samo s soglasjem delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela. 

Ko bomo spreminjali in dopolnjevali zakon o samoupravnem sporazume- 
vanju, bo potrebno uzakoniti tudi status komisij za sklepanje in izvajanje 
samoupravnih sporazumov, da bodo komisije nenehno dejavne. Republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije predlaga med drugim tudi odpravo tistih določil 
zakona o samoupravnem sporazumevanju, ki omogočajo preseganje dovoljenega 
obsega sredstev za osebno in skupno porabo s tem, da se plača prispevek v sklad 
skupnih rezerv gospodarskih organizacij. Za zadovoljevanje osebnih in skupnih 
potreb delavcev bi se lahko uporabila le sredstva do- višine, določene s samo- 
upravnimi sporazumi in družbenimi dogovori. Prekoračenje pa bi predstavljalo 
protipravno dejanje tako za odgovorno osebo kot za delovno organizacijo. 

Proučiti bo treba tudi ustreznost določb, ki urejajo postopek sprejemanja 
samoupravnih sporazumov. Ko pa bomo zakon o samoupravnem sporazume- 
vanju usklajevali z ustavnimi amandmaji, bomo morali preveriti tudi vse in- 
strumente1, ki bi v kakršnikoli obliki zadrževali mezdne odnose. 

3. Tretja smer dopolnjevanja sistema družbenega dogovarjanja in samo- 
upravnega sporazumevanja pa bi iskala nove rešitve. [Kritična analiza do- 
sedanjega delovanja samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov, zlasti 
njihovo delovanje v sami praksi, prav tako pa tudi nekatere raziskave zahtevajo, 
da izpopolnimo in dosledneje izvajamo postopek sporazumevanja in dogovar- 
janja, da izpolnimo priprave, ki so potrebne za večjo- konkretnost in zlasti tudi 
za večjo neposrednost. Tu ne gre samo za strokovno izpopolnjevanje rešitev, 
temveč tudi za ureditve, ki so s političnega vidika ustreznejše samoupravni 
naravi teh postokov. Na posameznih področjih medsebojnega sporazumevanja 
in družbenega dogovarjanja se bo treba bolj konkretno dogovarjati in se tudi 
sporazumeti. 

Na kratko bi nakazal nekatere probleme, ki jih bo treba konkretno reše- 
vati v naslednji smeri. 

1. V dosedanjem delovanju družbenih dogovorov in samoupravnih spora- 
zumov se je pokazalo, da bi bilo potrebno poiskati nov način določanja kal- 
kulativnih osebnih dohodkov in to s pomočjo tako imenovane nomenklature 
poklicev oziroma opravil. To je seveda strokovno delo, ki bo zahtevalo nekoliko 
daljše reševanje. Prav tako bi bila potreba čimprej urediti področje tako imeno- 
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vanih internih kvalifikacij. Uporabljali bi jih le v primeru, če bi samoupravni 
sporazumi vsebovali konkretne osnove in merila za tako razvrščanje. Določiti 
bi morali tudi stopnjo razvrščanja. 

Nadalje bi bilo potrebno odpraviti največje neusklajenosti pri razvrščanju 
delavcev v obračunske skupine in določbe glede na vrednotenje pogojev dela. 

2. Pri faktorju stimulacije je potrebno natančno opredeliti in poenotiti 
definicije posameznih elementov in meril, podpisnikom, ki dosegajo dohodek v 
izjemno ugodnih pogojih, pa omejiti rast osebnih dohodkov. Tržna proizvodnja 
daje nekaterim delovnim organizacijam določene privilegije mimo njihovega 
dela in jim celo omogoča prisvajanje tujega dela. Zato je treba v sistem sprejeti 
tudi ustrezne obrambne mehanizme, ki bodo take pojave preprečevali oziroma 
zmanjševali. 

3. V procesu dopolnjevanja sporazumov s področja družbenih dejavnosti 
bi bilo potrebno zagotoviti medsebojno sodelovanje teh služb z ustreznimi 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi in drugih, pri katerih se zagotavljajo 
sredstva za te dejavnosti. S tem bi se tudi realizirala načela, ki so vsebovana v 
ustavnih amandmajih. 

4. Poseben problem predstavljajo najvišji in najnižji osebni dohodki. Pri 
najvišjih osebnih dohodkih bi morali udeleženci v samoupravnih sporazumih 
uskladiti določbe, po katerih se ugotavljajo najvišji osebni dohodki, ter uskla- 
diti definicije in merila za normalni delovni učinek. Predlaga se tudi uveljav- 
ljanje načela javnosti najvišjih osebnih dohodkov. 

Pri najnižjih osebnih dohodkih bi bilo treba oceniti možnosti, da bi se s 
samoupravnimi sporazumi delovne organizacije začele počasi obvezovati, da 
ustvarijo tak dohodek, ki bo zagotavljal — tako kot pravijo ustavni amandmaji 
— vsaj tolikšen osebni dohodek in vsaj toliko drugih pravic, da sta delavcu 
zagotovljeni socialna varnost in stabilnost. Na tem področju nas nesporno čaka 
še veliko dela. Treba je uskladiti merila za najnižje in najvišje osebne dohodke 
na območju posameznih družbenopolitičnih skupnosti oziroma regij. Pri tem se 
bo treba ogibati raznih socialnih demagoških poenostavitev, ki lahko povzročijo 
samo nove težave v urejanju tega problema. 

5. Treba je pripomniti, da so določbe, ki se nanašajo na osebne prejemke, 
iz sklada skupne porabe v samoupravnih sporazumih, v glavnem usklajene. 
Predlaga se, da se prejemki sklada skupne porabe v letu 1972 ne bi povečevali, 
razen prejemkov za organizirano prehrano. 

6. Glede prejemkov, ki bremenijo materialne stroške — to so zlasti dnev- 
nice, kilometrina in stroški za ločeno življenje — se za leto 1972 ne predlagajo 
nobene spremembe. 

Končno še problematika glede usmerjanja delitve dohodka in osebnih 
dohodkov na podlagi samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja na 
območju cele države. 

Kakor je znano, so v letu 1971 vse republike v ta namen sprejele ustrezne 
zakone. S tem so bili položeni prvi zakonski temelji za ta razmeroma nov 
sistem. Uveljavljeni so v glavnem sistemi družbenega usmerjanja delitve 
dohodka in osebnih dohodkov, kakršni naj bi ustrezali našim slovenskim in 
jugoslovanskim razmeram in zahtevam, upoštevaje splošni družbeni pomen 
notranje delitve dohodka ter samoupravni status delavcev, ki dohodek s svo- 
jim in družbenim delom ustvarijo in z njim tudi razpolagajo. Toda zaradi 
temeljne enotnosti družbenoekonomskega položaja delovnega človeka in nje- 
govih organizacij združenega dela ter enotnih naporov za stabilizacijo in funk- 
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ciorrirajije enotnega tržišča je treba sistem urejanja delitve s samoupravnim 
sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem uveljaviti tudi v praksi na 
območju cele države. Temu ne nasprotuje temeljno načeto, da je zakonodajno' 
in samoupravno urejanje delitve dohodka in osebnih dohodkov v osnovi pri- 
stojnost republik in delovnih skupnosti. Neogibne so tudi nekatere razlike v 
sistemih usmerjanja delitve v postopkih sporazumevanja, v razmerjih med 
samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori. V konkretnosti so vendarle 
razlike v družbenoekonomski situaciji posameznih republik in pokrajin. 

Treba je doseči medrepubliški dogovor o samoupravnem sporazumevanju 
na področju delitve, ki naj bi omogočal usklajevati nekatera skupna izhodišča 
za to sporazumevanje na območju cele države in določal nekatera temeljna 
procesualna načela. 

Tovarišice in tovariši poslanci! V teh izvajanjih seveda nisem mogel na- 
nizati vse problematike s tega področja. Napravili smo prve korake; naloga ni 
lahka. Na tem področju imamo povsod v svetu konflikte. Tudi naša samo- 
upravna družba ne more in ne bo mogla mimo njih. V že navedeni knjigi navaja 
tovariš Kardelj med drugim tele misli: 

»Četudi je družbeni položaj dela v socializmu spremenjen, še vedno v 
delitvi osebnih dohodkov po rezultatih dela dalje delujejo taki faktorji, kot 
so razvoj proizvodnih sil, produktivnost dela, nivo racionalnega dohodka, so- 
cialna zavest v družbi. 

Ravno zaradi teh razlogov bodo družbena merila v delitvi dohodka po 
delu morala biti vedno stvar družbene konvencije, dogovarjanja in samo- 
upravnih sporazumov, pa tudi družbenih konfliktov. S tem ne želim reči, da je 
tak proces dogovarjanja in reševanja konfliktov v nasprotju z možnostjo ob- 
jektiviziranja odnosov v družbeni delitvi. Nasprotno, mislim, da je ravno tak 
proces lahko nosilec tega objektiviziranja, vendar ne v obliki statičnih formul 
in receptov, temveč v neprestani borbi proti skrajnostim, a za usklajevanje 
pravic in medsebojne odgovornosti delovnih ljudi v združenem delu. 

Končno bi še navedel, da bomo lahko dosegli nadaljnje uspehe v smeri 
samoupravnega urejanja delitve dohodka in osebnih dohodkov le, če se bodo 
vsi, tako družbenopolitični dejavniki kot delovne organizacije, z vso odgovor- 
nostjo zavedali, da z nadaljnjo izgradnjo samoupravljanja na tem področju 
razvijamo tudi naš samoupravni sistem.« 

Rrosil bi tovarišice in tovariše poslance, da predloženo gradivo', zlasti pa 
sklepe in predloge vseh treh podpisnikov družbenega dogovora, sprejmejo. 

Predsednik Miran G osi ar: Na skupni seji republiškega in enotnega 
zbora delovnih skupnosti bomo poslušali še en ekspoze in sicer k predlogu 
zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slo- 
venije (republiškega proračuna) za leto 1971. Besedo ima predstavnik izvršnega 
sveta Jože Florj ančič. 

Jože Florj ančič. : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
K predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične 
republike Slovenije za leto 1971 in glede na razpravo v zakonodajno^-pravni 
komisiji skupščine SR Slovenije in v pristojnem odboru republiškega zbora 
ter začasni komisiji enotnega zbora delovnih skupnosti želim zboroma pojas- 
niti stališča izvršnega sveta do predloga zakona in predlaganih amandmajev. 
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Ob tem se mi zdi, da vas moram opozoriti na nekatera dejstva. Izvršnemu 
svetu se očita, da ne ravna v skladu s proklamirano politiko stabilizacije, da ne 
vrača skladno s tem proračunskih presežkov gospodarstvu in da tako povečuje 
obseg splošne porabe nad predvideno raven. V zvezi s tem je nujno povedati 
naslednje: 

Izvršni svet je v tej skupščini predlagal vrsto ukrepov za izvajanje tu 
sprejete stabilizacijske politike. Tako smo tudi vse presežke proračuna dosledno 
prenesli v račun za izravnavo v gospodarstvu. Stopnje prispevkov in davkov 
za republiški proračun v letošnjem letu pa so določene v višini, ki zagotavlja 
po rezultatih prvih petih mesecev letošnjega leta zbiranje sredstev v repu- 
bliškem proračunu pod zahtevano dinamiko, kar pomeni, da v republiškem 
proračunu letos najbrž ne bomo presegli določenega limita. 

V okviru sprejetega proračuna so bile skladno z določilom največ 16%> 
povečanja proračunske porabe opravljene pomembne korekcije v obsegu po- 
sameznih vrst porabe pri pripravi proračuna SR Slovenije za letošnje leto. 
Obveznosti, katerih pokritje predlagamo z zakonom ©.zaključnem računu, so 
nove. To je, nastale so po sprejetju letošnjega proračuna. Zato je normalno, da 
se pokrijejo iz sredstev, ki so na razpolago in to ni dodatno obremenjevanje 
gospodarstva. 

Izvršni svet meni, da je tak pristop pravilen, da se troši, kar je ustvar- 
jeno, ne pa da se troši nekaj, kar šele bo ustvarjeno. 

Predlog, da se nekatere obveznosti krijejo z rebalansom proračuna, je 
sicer sprejemljiv, vendar najbrž ni smotrno, da bi revidirali rebalans repu- 
bliškega proračuna sedaj, zaradi približno 9 milijonov dinarjev, pač pa bo to 
morda potrebno opraviti ob drugih večjih spremembah, ki bodo nastale bodisi 
zaradi rebalansa zveznega proračuna bodisi zaradi prisotnosti nekaterih zako- 
nitih obveznosti, ki bodo izhajale iz stabilizacijskih in socialnih razmerij v 
letošnjem letu. 

Izvršni svet sprejema pripombo, da je potrebno krepiti račun za izravnave 
v gospodarstvu kot neposredno obliko vračanja preseženih sredstev gospo- 
darstva. To je v predlogu zakona upošteval in naj ob tej priliki povem, da 
neposredno poravnavanje določenih obveznosti do Narodne banke in jugo- 
slovanske investicijske banke iz naslova ustrezne dinarske protivrednosti sto- 
milijonskega dolarskega posojila pomeni konkretno sprostitev določenih sredstev 
na račun za posege v gospodarstvu za morebitne dodatne posege. 

Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za 
leto 1971 je skupaj z zaključnim računom sestavljen s formalno-pravne strani 
v skladu z vsemi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki so taksativno na- 
vedeni v uvodu obrazložitve. To potrjuje tudi poročilo službe 'družbenega knjigo- 
vodstva, ki je priloženo, kakor tudi poročilo zakonodajno-pravne komisije 
skupščine. 

Z vsebinske strani pa je predloženi predlog odsev vseh tistih družbenih, 
ekonomskih, socialnih pa tudi stabilizacijskih gibanj, ki so bila prisotna v letu 
1971 tako v republiki kot tudi v federaciji za tiste proračunske obveznosti 
oziroma intervencije, ki so se že v začetku leta prenesle na republike, kot na 
primer obveznosti do financiranja znanstveno-raziskovalnega dela, invalid sko- 
po ko j ninskega zavarovanja in varstva in dodatka za zaposlene borce po zvez- 
nih predpisih. V zadnjem četrtletju preteklega leta pa so na podlagi zakona o 
prenosu sredstev, pravic in obveznosti federacije za gospodarske investicije 
prešle na republike in avtonomne pokrajine, medtem ko so se obveznosti 
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federacije do invalidsko-pokojninskega zavarovanja in varstvenega dodatka 
za zaposlene borce na podlagi ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amand- 
majev prenesle v proračun federacije ob sočasni uvedbi kotizacije republik in 
avtonomnih pokrajin za pokritje potreb proračuna federacije. 

Nerazporejeni dohodki, ki jih po 3. členu predloga zakona predlaga izvršni 
svet SR Slovenije, da se dodelijo določenim nosilcem, ne izvirajo iz tistega dela 
več doseženih dohodkov, ki so podlegli določbam zakona o izločanju dela 
dohodkov od prispevkov iz osebnih dohodkov iz delovnega razmerja, pro- 
metnega davka in sodnih taks v letu 1971. Ti so bili namreč mesečno obraču- 
nani in dosledno odvedeni na poseben račun. 

Izvršni svet je po vsestranski ponovni proučitvi razdelitve nerazporejenih 
dohodkov prišel do sklepa, da vztraja pri svojem predlogu, razen da sprejema 
predlog odbora in komisije za 300 000 dinarjev, potrebnih za soudeležbo pri 
postavitvi mavzoleja Njegošu, in sicer da to zagotovimo iz sredstev proračunske 
rezerve za leto 1972, del pa morda še v letu 1973. 

Kljub temu, da so stališča izvršnega sveta do predlagane razdelitve pre- 
sežkov po zaključnem računu navedena na strani 29 obrazložitve k predlogu 
zakona, povzemam glavne misli k predlogu razdelitve: 

Republiški izobraževalni skupnosti se sredstva v višini 15 milijonov dinar- 
jev dodelujejo po tem predlogu zato, da ji bo mogoče zagotoviti sredstva za 
znanstvenoraziskovalno delo na področju vzgoje in izobraževanja, za štipendije, 
za financiranje diplomskega študija pedagoškega kadra, za kritje povečanih 
stroškov prevoza otrok v šolo in povečanih stroškov v dijaških in študentskih 
domovih. 

Izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije za financiranje stanovanjske 
gradnje 4 milijone dinarjev in ne 4 milijarde, kot je bilo po pomoti objavljeno v 
dnevnem časopisu. 

Skupna komisija za reševanje stanovanjskih vprašanj republiških kadrov, 
ki jo sestavljajo predstavniki skupščine, republiške konference SZDL in izvrš- 
nega sveta, ne more reševati stanovanjskih problemov s sredstvi tistega dela 
prispevka, ki je namenjen za financiranje gradnje stanovanj, ker je ta prispevek 
na primer pri organu, ki zaposluje 40 delavcev, na leto komaj tolikšen, da ne 
zadostuje niti za nakup enosobnega stanovanja. 

Potrebe po strokovnih kadrih v republiških upravnih organih pa spričo novo 
zastavljenih nalog narekujejo pritegnitev novih kadrov v republiško upravo, 
ki pa jih brez stanovanja ni mogoče dobiti. V letih 1972—1973 bi bilo potrebno 
zagotoviti po temeljito izdelanem predlogu 125 stanovanjskih enot samo za 
upravne organe, kar pomeni 45 milijonov dinarjev, dodeljeni znesek pa pred- 
stavlja komaj 8,8!% potrebnih sredstev. Zato je dodelitev teh sredstev usodno 
povezana z reševanjem kadrovskih vprašanj v upravnih, politično izvršilnih in 
skupščinskih organih. 

Za postavitev osnovne šole — spomenika NOB — v Cerknem je potrebno 
zagotoviti 500 000 dinarjev za kritje objektivnih podražitev stroškov gradnje, ki 
smo jo začeli leta 1969. Pokroviteljskemu odboru manjka sicer 1,1 milijona 
dinarjev, vendar predvideva, da mu bo 600 000 dinarjev uspelo zbrati še iz 
drugih virov. Z gradnjo in otvoritvijo te šole — spomenika so vezane mnoge 
naše skupne obveznosti prav v letošnjem letu, ko praznujemo 30-letnico parti- 
zanske vojske in 25-letnico priključitve Primorske Jugoslaviji. Izvršni svet 
meni, da je k skupnim naporom občine Idrija, republiške izobraževalne skup- 
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nositi in primorskih borcev upravičeno dodati ta znesek in. tako dokončno 
rešiti vprašanje gradnje te šole. 

Republiška konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi je ob sodelovanju 
Zveze združenj borcev NOV in drugih republiških družbenopolitičnih organi- 
zacij izdelala program proslav in akcij republiškega pomena. Ob sestavi 
programa so bili upoštevani le nujni stroški teh proslav, za katere pa je potrebno 
zagotoviti dodatnih 500 000 dinarjev. Najpomembnejše proslave so: proslava 
slovenske partizanske vojske, po poteh slovenske delegacije na drugo zasedanje 
AVNOJ, 30-letnica Zveze pionirjev, Kiuriirčkov festival in 400-letnica kmečkih 
pun tov. 

Naj poudarim, da smo z usklajevanjem prvotnih zahtev za te namene 
zahteve precej zmanjšali. Čeprav gre na videz še vedno za pomembna sredstva, 
pa ne kaže zanemariti dejstva, da so proslave zelo velikega političnega pomena, 
ki se ga materialno ne da vrednotiti. Za izvedbo teh proslav je formiran poseben 
odbor pri republiški konferenci Socialistične zveze, ki nima izvirnih sredstev, 
ampak koordinira napore za ustrezno vrednotenje posameznih proslav repu- 
bliškega pomena in zbira sredstva za njihovo financiranje. 

To se nam, tovarišice in tovariši poslanci, zdi nujno, da imate pred očmii, 
ko boste odločali o zakonu o zaključnem računu. Izvršni svet se zaveda svoje 
odgovornosti za izvajanje sprejetih načel stabilizacijske politike, hkrati pa ne 
more prevzeti odgovornosti za posledice, ki bodo nastale, če se sredstva za 
posamezne namene ne bodo odobrila v predlagani višini. 

Skladno s tem izvršni svet ne sprejema amandmaja odbora in komisije k 
3. členu in daje svoj amandma v besedilu, ki ste ga prejeli danes. Sprejemamo 
pa amandma zakonodajno-pravne komisije k 4. členu. 

Predsednik Miran Goslar: Skupna seja je končana. Cez približno 
pol ure bo enotni zbor nadaljeval sejo v tej dvorani, republiški zbor pa čez 
10 minut v mali dvorani. 

(Skupna seja je bila končana ob 10.05, seja republiškega zbora pa se je 
nadaljevala ob 11.25.) 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo sejo republiškega zbora in 
prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na predlog zakona o zaključ- 
nem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za 
leto 1971. 

Izvršni svet je — kot ste že obveščeni — predložil amandma k 3. členu 
predloga zakona. K predlogu zakona ste prejeli tudi poročilo o ugotovitvah 
službe družbenega knjigovodstva, centrala za SR Slovenijo, pri pregledu pred- 
loga zaključnega računa. Predlog zakona sta obravnavala odbor za finance in 
proračun in zakonodajno-pravna komisija ter predložila pismeni poročili in 
amandmaje. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Ivan Kireft. 

Ivan Ereft : Tovarišice in tovariši poslanci! Pripravil sem pismeno 
razpravo, ki pa je ne bom prebral zaradi opozorila tovariša Florjančiča, naj 
novinarji ne pišejo o vprašanjih, ki niso za javnost. Kljub temu pa je moja 
dolžnost, da opozorim predsednika, naj poskrbi, da bo moja razprava čez pol 
leta vendarle objavljena v skupščinskih sejnih zapiskih. Takrat bo morda neka- 
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terim že bolj jasno, da ima poslanec pravico zahtevati, da se vsi dogovori o 
stabilizaciji spoštujejo in da so dolžni jih spoštovati predvsem, tisti, ki odločajo 
na vrhu. Tako ne mislim samo jaz, temveč večina poslancev. Takšnega mnenja 
sta tudi odbora, saj sta opozorila, da je treba tolikokrat sklenjene dogovore 
dosledno uresničevati. 

Poslušal sem odgovor na poslansko vprašanje, ki ga je pred nekaj meseci 
postavil predsednik naše skupščine, tovariš dr. Brilej. V odgovoru nam je bilo 
jasno povedano, kolikšne so naše možnosti oziroma koliko lahko drugim 
pomagamo, da ne bi bili še sami krivci za gospodarske težave. V februarju je 
predsednik izvršnega sveta v precej dolgi razpravi na skupni seji ponovil te 
trditve. Navzlic temu se znova pojavljajo pritiski za sredstva. Prepričan sem, da 
izvršni svet pred tem ne bi klonil, če bi bdi dovolj močan. Zato z izjavo to- 
variša Florjančiča ne morem biti zadovoljen. 

Predlagam, da se v tretjem členu črta le 6. alinea. Takšna odločitev bi bila 
v skladu z vsemi našimi dogovori in sklepi. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Kolenc. 

Dušan Kolenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za finance in proračun republiškega zbora je pri obravnavi predloga 
zakona o zaključnem računu o izvršitvi republiškega proračuna posvetil pred- 
vsem razporeditev presežka. O stabilizaciji in o zaustavitvi inflacije že dolgo 
govorimo. O tem razpravljamo na vseh predstavniških, političnih in gospo- 
darskih ravneh. Sprejeta so bila številna stališča, poudarjajo', da mora tudi 
splošna poraba prispevati svoj delež k stabilizaciji. S predloženim zakonom raz- 
porejamo približno 35 milijonov dinarjev presežka, ki v primerjavi z vsemi 
sredstvi, ki jih potroši splošna poraba, ni velik. Vendar menim, da je pri tem 
pomemben naš načelni odnos do sprejetih sklepov, katere prepogosto kršimo. 

Odbor za finance predlaga samo dosledno spoštovanje sklepov. Ugotovil je, 
da predlog zakona ni v skladu s sprejetimi stališči in sklepi, kar povečuje 
splošno in kolektivno porabo v breme presežka republiškega proračuna iz pre- 
teklega obdobja. 

Menim, da pri tem ni bistveno vprašanje, za katere namene naj se porabi 
presežek. Zato bi bili neutemeljeni morebitni očitki odbora za finance, da je 
proti proslavam, ki jih organizira Socialistična zveza delovnega ljudstva, ali 
proti gradnji šole v Cerknem. Pri tem je bistven samo naš odnos do načela, 
da je treba presežke vrniti gospodarstvu:. Tudi s tem se zrcali naša zavzetost 
za stabilizacijo. 

Pri amandmaju sicer tudi odbor ni bil dosleden. Po daljši razpravi je od- 
stopil od prvotnega soglasnega sklepa, naj se da vseh 35 milijonov dinarjev na 
poseben račun za izravnavanje v gospodarstvu, ker naj bi bila ta sredstva repu- 
bliški izobraževalni skupnosti obljubljena že prej. Ponovno vprašujem, ali 
tej skupnosti ni mogoče zagotoviti sredstev iz letošnjih dohodkov? To bi omo- 
gočilo-, da bi ves presežek vrnili gospodarstvu prek sklada za izravnavanje. 
Poudarjam in opozarjam: Ce bo danes republiški zbor izglasoval predlog iz- 
vršnega sveta, naj se iz presežka dohodka republiškega proračuna zagotovijo 
sredstva republiški izobraževalni skupnosti, bo prevzel skupaj z izvršilnim 
svetom politično odgovornost pred vso slovensko javnostjo, saj se bo odločil za 
nekaj, kar ni v skladu s sprejetimi sklepi. 
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Ob kateremkoli kasnejšem priporočilu ali sklepu republiška skupščina ne 
more pričakovati primerne odgovornosti subjektov za njihovo izvajanje. Vsakdo 
bo lahko dejal, da izvršni svet in republiška skupščina ne spoštujeta niti lastnih 
sklepov. 

Glede na to predlagam zboru, da sprejme amandma odbora za finance in 
proračun. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Magda Mihelič. 

Magda Mihelič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Za današnjo razpravo si bom dovolila uporabiti izvlečke iz zapisnikov sej na- 
šega zbora in s tem podkrepiti amandma odbora za finance k predloženemu 
zakonu. Odbor je ta amandma sprejel le na podlagi v tem domu izrečenih in 
zapisanih stališč do splošne poraibe in do stabilizacije našega gospodarstva. 

Na seji republiškega zbora 4. decembra 1970 so 'bila sprejeta izhodišča za 
zbiranje ter porabo sredstev za kritje družbenih potreb za leto 1971, v katerih 
j e med drugim zapisano : 

»Morebitni presežki, ki bodo ugotovljeni med izvajanjem finančnih načrtov 
za leto 1971, bodo že med letom vrnjeni gospodarstvu, zato bo skupščina SR 
Slovenije v takih primerih med letom, znižala stopnje prispevka iz osebnega 
dohodka.« To ni bilo storjeno, čeprav smo presežke ugotovili že med letom 1971. 

Odbor za finance in proračun je ob razpravi o izhodiščih za opredelitev 
ekonomske politike v letu 1971 v svojem poročilu zapisal naslednje: »Načelo, 
da se vrnejo presežki republiškega proračuna gospodarstvu in da se onemo- 
goči njihova uporaba za splošno porabo, mora biti dosledno uresničeno.« 

Tovariš Tone Tribušon, podpredsednik izvršnega sveta skupščine SR Slo- 
venije, je na seji republiškega zbora 10. februarja letos v uvodnem referatu 
k predlogom ukrepov družbenoekonomske politike na področju splošne in 
kolektivne porabe v letu 1972 dejal: »Presežki, ki nastajajo iz dejanskih pre- 
sežkov in iz imobildziranih sredstev na podlagi omejevanja porabe po zveznem 
zakonu, so rezultat inflacijskih gibanj, zato se ne morejo rabiti za razširitev 
dejavnosti kateregakoli porabnika, pač pa je edino smotrno, da rabijo za 
kritje dolgov. Nedopustno bi bilo, da bi presežke v inflacijskem obdobju upo- 
rabljali za končno porabo, za pokrivanje dolgov pa dodatno obremenili gospo- 
darstvo, kar bi bilo v nasprotju z vsako ekonomsko logiko^ Spremenjeni odnosi 
med republiko in federacijo se v finančnem pogledu kažejo predvsem v iz- 
rednem povečanju obveznosti republike za različne intervencije v gospodarstvu 
in v prenosu dela starih obveznosti federacije na republike. Vse to povečano 
finančno poslovanje bo SR Slovenija vodila prek posebnega računa za izrav- 
navanja v gospodarstvu, prek katerega so se tudi doslej izvajale podobne naloge 
republike. Zaradi že omenjenega prenosa neproračunske bilance federacije in 
zaradi nekaterih novih potreb po usmerjanju gospodarskega razvoja, na pri- 
mer pri stimulaciji izvoza, stimulaciji naložb v kmetijstvu, turizmu, prometu in 
drugo, bo pomen tega posebnega računa precej povečan.« 

Ce bomo torej hoteli pokriti stare obveznosti, se morajo povečati sredstva 
na posebnem računu, kajti Velike obveznosti republike, ki jih predvideva 
izvršni svet v tekočem letu in ki se bodo morale pokrivati iz sredstev za posege 
v gospodarstvu, so nam bile znane tudi ob razpravi o delitvi dohodkov od 
prometnega davka na bencin. Vsi ti razlogi, predvsem pa ta, da se presežki 
oziroma inflacijska sredstva lahko'porabijo le za odplačilo že nastalih dolgov, ne 
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pa za novo splošno porabo, so bili vodilo odbora, da se je odločil predlagati, da 
se presežna proračunska sredstva iz leta 1971 prenesejo na poseben račun za 
izravnavanje v gospodarstvu, od koder se bodo poravnavali dolgovi. 

Na seji republiškega zbora dne 10. februarja 1972 je izvršni svet obljubil, 
da se bodo šolstvu dala dodatna sredstva. Zaradi te obljube je odbor odstopil 
od svojega prvotnega sklepa, da se presežena sredstva prenesejo na račun za 
izravnavanje v gospodarstvu. Sprejel je predlog izvršnega sveta o prenosu 
15 milijonov dinarjev na račun republiške izobraževalne skupnosti. 

Podpredsednik izvršnega sveta, tovariš dr. France Hočevar, je na seji 
zbora dne 10. 2. 1972 izjavil: »Če bi se pokazalo, da so dodatna sredstva ne- 
izbežno potrebna, da se na področju šolstva obdrži doseženi standard, bo 
izvršni svet predlagal skupščini, da se republiški izobraževalni skupnosti 
pomaga, da bi lahko nadaljevala politiko, ki ni samo njena, marveč je politika 
vse družbe na tem področju. Glede drugih vprašanj, ki jih maramo prav tako 
rešiti, se izvršni svet ne strinja z rešitvijo, kakršno predlaga prosvetno-kulturni 
zbor, in sicer z amandmaji k zakonu, o katerem sedaj razpravljamo, ali k 
zakonu, ki je predmet naslednje točke dnevnega reda. Mislimo, da je v obeh 
primerih želja po inflacijskih presežkih. Menimo, da to ni pot za reševanje 
situacije niti na področju izobraževanja niti na kateremkoli drugem področju. 
Izvršni svet meni, da se moramo o tem načelnem stališču enkrat za vselej 
dogovoriti, če hočemo prispevati k omejitvi inflacijskih gibanj. Ce bomo 
vsakokrat segali po presežkih, potem mislim, da ne stojimo na načelnih stališčih 
in da nam ni uspelo ostati pri izhodiščih, za katera smo se zavzeli tudi v tem 
domu tedaj, ko smo se dogovarjali, kaj vse bo treba storiti za uresničevanje 
programa za stabilizacijo gospodarskih gibanj.« 

Upoštevajoč torej obljubo izvršnega sveta, ki jo je dal na seji republiškega 
zbora, je odbor sprejel predlog, da se 15 milijonov dinarjev dodeli šolstvu. 
Preostala sredstva pa se -prenesejo na račun za izravnave v gospodarstvu — za 
poravnavo že obstoječih obveznosti. O dodelitvi sredstev šolstvu — na podlagi 
obljube izvršnega sveta pa je odbor mnenja, da je to zadnja izjema pri od- 
stopanju od sprejetih stališč. Sredstva se ne morejo dodeljevati na podlagi 
obljub, ki postanejo stalna praksa. Izvršnemu svetu je bila zahteva za dodatna 
sredstva znana že v začetku leta. Zato bi se lahko upoštevala ob obravnavi 
zakona o določitvi najvišjih zneskov prispevkov od osebnega dohodka iz de- 
lovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namene 
splošne in skupne porabe. Takšna rešitev bi bila sistemsko pravilna. Šolstvo 
ne bi bilo upravičeno do nobenega dodatnega zahtevka in hkrati ne bi bilo 
očitkov, da delamo izjeme. Vsa področja splošne porabe bi bila obravnavana 
enakopravno že v začetku leta, zavedajoč se, da nobeno ne more dobiti do- 
datnih sredstev. 

S takim načinom dela pa ustvarjamo prepričanje, da je za določena pod- 
ročja še vedno možno izsiliti dodatno rešitev med letom. 

Nie zanikam nujnosti financiranja vseh drugih potreb, katerih kritje je 
bilo predvideno iz presežkov proračuna iz leta 1971, vendar se morajo sredstva 
zanje zagotoviti iz tekočih, ne pa iz inflacijskih sredstev. 

O nujnosti gradnje stanovanj za potrebe predstavniških organov in repu- 
bliške uprave smo že nekajkrat razpravljali. Menim, da bi se lahko problem 
omilil tudi z doslednim izvajanjem načela, da se stanovanja dodelijo tistim 
članom predstavniških organov, ki so po svojem položaju podvrženi rotaciji le 
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za čas opravljanja funkcije. Hkrati naj bo funkcionarjem omogočen odkup 
stanovanja na podlagi nedavno sprejetega zakona. 

Tako bi imeli stalno na razpolago določeno število stanovanj za funkcio- 
narje, od prodaje stanovanj pa dodatna sredstva za nakup novih. Tak način 
dodeljevanja stanovanj pa ima svoje upravičilo tudi v kadrovski politiki, da se 
funkcionarji po prenehanju mandata vrnejo v svoj kraj, kjer imajo svoja 
stalna stanovanja. 

Ker se odbor strinja"® predlogom, da se republiški izobraževalni skupnosti 
odobri 15 milijonov dinarjev tudi za investicije v šolstvu, menim, da je dolžnost 
republiške izobraževalne skupnosti da s temi sredstvi sofinancira še šolo 
v Cerknem, zlasti zato, ker so zanjo večino sredstev prispevali občani in 
delovne organizacije iz vse Slovenije. 

Ne zanikam pomembnosti raznih proslav, zlasti če so to proslave, ki 
spominjajo na veličasten boj naših narodov. Ker pa je republiška konferenca 
SZDL za leto 1972 dobila iz proračuna 19,5 °/o ali 829 000 dinarjev več kot v 
letu 1971, posebej pa še 500 000 dinarjev za proslave republiškega pomena, ji 
bo s temi sredstvi morda le uspelo organizirati predvidene proslave, sicer 
v nekoliko skromnejši, a vendar v prisrčni tovariški obliki. Menim, da se tudi 
veličastne proslave lahko organizirajo ceneje, predvsem se opusti postavljanje 
velikih in dragih tribun, katere se uporabijo samo enkrat, ah če se zmanjšajo 
kakšni drugi zelo veliki stroški. 

Vse postavke, ki so navedene v 3. členu predloga zakona o zaključnem 
računu proračuna, so stvar politične odločitve. Ce so vsi ti zahtevki neodložljivi, 
naj se delno ah v celoti financirajo iz tekočih proračunskih sredstev po 
rebalansu proračuna,'ki ga bo treba kmalu sprejeti ali pa iz tekoče proračunske 
rezerve. 

V skladu z vsemi sprejetimi političnimi stališči o stabilizaciji gospodarstva 
moramo razporediti sredstva za splošno porabo za tekoče leto le v okviru 
proračuna za leto 1972. Ce pa tega ne moremo storiti, potem ne smemo v 
začetku leta- sprejemati stališč, odločitev, smernic in resolucij za stabilizacijo, 
za katere vemo, da jih ne bomo mogli uresničevati. 

Vse prej navedene izjave in izvlečke iz izhodišč sem navajala zato, ker so 
uradne izjave najodgovornejših članov izvršnega sveta. Ker je izhodišče za 
zbiranje ter porabo sredstev za kritje splošnih družbenih potreb za leto 1971 
sprejela skupščina, je dolžnost nas vseh, in tudi izvršnega sveta, da jih dosledno 
izvajamo. 

Prepričana sem, da določila 3. člena predloga zakona o zaključnem računu 
in o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1971 niso v skladu s programom 
stabilizacije gospodarskih gibanj. Ob vsem tem niso pomembni niti zneski niti 
število uporabnikov, ki naj bi dobili sredstva, marveč samo dosledno uresni- 
čevanje. Zato bom glasovala za amandma odbora za finance. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Tone Fajfar, predstavnik 
republiške konference SZDL. 

Tone Fajfar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ker je predsednica 
odbora za finance in proračun dala republiški konferenci nekaj sugestij, kako 
naj financira in organizira proslave, naj pojasnim, kakšna je bila praksa doslej. 

Prvič ni res, da je republiška konferenca dobila poleg rednih sredstev tudi 
sredstva za proslave, ki se jih dogovorno organizirajo različne organizacije. 
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Republiška konferenca financira iz svojih sredstev, samo proslavo 17. aprila, 
ki jo tudi sama organizira. Le ta proslava ima v svojem proračunu določena 
sredstva. Pri republiški konferenci je poseben koordinacijski odbor za proslavo, 
ki koordinira proslave in daje mnenja o njihovi potrebnosti in to za eno leto 
naprej. Ze jeseni smo se dogovorili z organizacijami o proslavah, ki naj bi bile 
v letošnjem letu, kakšne naj bi bile in s kolikšnimi minimalnimi sredstvi naj 
bi se izvedle. 

Predlog programa, ki ga je odobrilo predsedstvo republiške konference je 
dobil tudi izvršni svet. Ocenili smo, da bodo stroški za predvidene proslave 
znašali 110 milijonov starih dinarjev, edina večja proslava bo za »Dan borca« 
4. julija. Prek organizacij Zveze mladine in Zveze borcev, ki proslavo organi- 
zirajo, bo zajela vso Slovenijo. Miislimo, da je proslava potrebna, ker bo ob 
jubilejnem letu zgodovinskih dogodkov pri mladini poglobila razumevanje 
novejše zgodovine slovenskega naroda. Za izvedbo te proslave so prireditelji 
predlagali 50 milijonov starih dinarjev. V dogovoru z izvršnim svetom smo 
ta znesek znižali za 5 milijonov starih dinarjev, kar je povzročilo veliko ne- 
godovanje v pripravljalnem odboru proslave. Člani so menili, da so ta sredstva 
premajhna. 

Druga proslava, ki je že za nami, je 30-letnica Zveze pionirjev. Zveza 
prijateljev mladine je zanjo predlagala 15 milijonov starih dinarjev, vendar ji 
je bila odobrena tretjina manj sredstev. Zaradi tega je okrnila programi pro- 
slave s tem, da ni izdala publikacij. 

Obsežnejše so priprave na proslavo obletnice kmečkih uporov na Sloven- 
skem. Za letošnje priprave je odbor predvidel 30 milijonov starih dinarjev. 
S temi sredstvi bi financiral akcije muzejskih, znanstvenih, likovnih in drugih 
organizacij. Čeprav smo ocenili, da je zahtevek odbora upravičen, smo ga 
morali skrčiti na 25 milijonov starih dinarjev. 

Predvidena je še posebna mladinska akcija, to je potovanje posebne mla- 
dinske brigade po poteh »A;"VpSTOJ od Jajca do Bele krajine«. Podobnega 
potovanja v obratni smeri so se lani udeležili mladi aktivisti iz vseh slovenskih 
občin. Imelo je izreden političen odmev in izboljšalo narodno-obrambno uspo- 
sobljenost in družbenopolitično razgledanost udeležencev. To ima seveda širši 
pomen, ker ti mladinci v svojih krajih seznanjajo mladino z idejami naše 
revolucije. Zveza slovenske mladine potrebuje za to akcijo 5 milijonov starih 
dinarjev. Znesek smo odobrili. 

Naknadno je bila za letošnjo jesen predvidena skromna proslava 25-letnice 
priključitve Primorja in Istre k Jugoslaviji ob mirovni pogodbi z Italijo. Da 
bi proslavo poenostavili in pocenili, smo jo povezali z odkritjem spomenika — 
šole v Cerknem. 

O predlogih za pocenitev proslav naj povem, da že 3 leta skrbno varčujemo 
in potrjujemo sredstva le za najnujnejše izdatke. Proslava v Toplicah je stala 
18 milijonov starih dinarjev, v Črnomlju pa 22 milijonov starih dinarjev, ker je 
bila širšega obsega. Za letošnje proslave, ki bodo zajele vso Slovenijo pa 45 
milijonov starih dinarjev komaj zadošča. 

Odločili smo se za varčevanje. Zato ne trošimo sredstev za dekoracije ah 
za velike tribune, kakršna je bila na primer v Velenju. Od takrat so proslave 
veliko bolj skromne. 

Opozoril bi vas, da za te proslave ne prispeva sredstev samo republika, 
marveč tudi delovne in druge organizacije ter občine. Veliko dela opravijo 
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prireditelji in drugi brezplačno. Inflacija silno povečuje tudi stroške proslav,, 
tako da ne vem, kaj bi se še dalo storiti za njihovo pocenitev. 

Kio boste sklepali o amandmaju odbora, vas prosim, da razmislite tudi o 
posledicah. Ne spuščam se v tehniko financiranja proslav; sredstva se lahko 
zagotovijo tudi iz rezerve. V imenu SZDL vas prosim, da razmislite tudi o 
posledicah predlagane odločitve, ki bi nam letos napravile veliko politično 
škodo in blamažo. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Milo Vižintin. 

Milo Vižintin: Tovariši poslanci! Ne bom razpravljal o vprašanju, 
ali je predlog izvršnega sveta v skladu s prizadevanji za stabilizacijo našega 
gospodarstva. O tem smo slišali že dosti besed! Razpravljal bom samo o pozorilu 
tovariša Fajfarja glede izvedbe -proslave 25-letnice pridružitve Slovenskega, 
primorja k Sloveniji oziroma k Jugoslaviji. V ta namen bomo odkrili tudi 
spomenik — šolo v Cerknem. Večino sredstev so zanjo prispevali občani in 
delovne organizacije. Za dograditev šole potrebujemo še 500 000 dinarjev, če jih 
ne bomo dobili, ne bo proslave in ne otvoritve šole. Pokroviteljski odbor ima 
težave zlasti zaradi povečanja cen gradbenega materiala. Poudarim naj, da 
ima odkritje tega veličastnega spomenika v Cerknem za vso Primorsko in vso 
Slovenijo velik pomen, saj bo edinstveni spomenik našega narodnoosvobodilnega 
boja in revolucije. 

Treba je razumeti, da nujne potrebe segajo včasih prek načel in so zanje 
potrebne izjemne rešitve. Prosim tovariše poslance, da upoštevajo vsaj ta klic 
Primorske. Doslej so bile vse prošnje Primorske za finančno pomoč pri gradnji 
bolnice, ceste in podobnih objektov odklonjene. Ali naj bo zaradi neke načelne- 
politike tako odločeno-. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Franc Razdevšek. 

Franc Razdevšek: Tovariš -predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Dovolite, da se oglasim k-ot predsednik kadrovske komisije pri izvršnem 
svetu. Prosim vas, da glasujete za predlog izvršnega sveta, da bi 4 milijone 
dinarjev namenili za stanovanja naših sodelavcev v republiški upravi. Naj 
vam obrazložil, zakaj so potrebna stanovanja. Velika in stalna fluktuacija 
delavcev v republiški upravi je predvsem posledica nerešenih materialnih in 
seveda tudi stanovanjskih problemov. 

V naši upravi je sistematiziranih 2144 delovnih mest in to brez repu- 
bliškega sekretariata za notranje zadeve. Od teh je nezasedenih 370 delovnih 
mest. Lani je republiške organe zapustilo kair 544 delavcev. Tolikšna fluktuacija 
je -pereč problem. Poleg tega se upokoji vsako leto večje število upravnih 
sodelavcev. Lani je šlo v pokoj 176 delavcev, v prihodnjih dveh letih pa jih 
bo šlo še več. Vse to se dogaja v času, ko dobiva republika nove dolžnosti. Tudi 
skupščina nalaga upravi vse več nalog, ki jih brez sposobne in dobro organi- 
zirane uprave ne bomo mogli opraviti, zlasti ne nalog v zvezi z izvajanjem- 
ustavnih amandmajev. 

Zato je potrebno-, da ta problem resno obravnavamo. Ne predvidevamo 
samo stanovanja za funkcionarje. Strinjam se s stališčem tovarišice Magde 
Mihelič o ohranitvi stanovanjskega fonda za funkcionarje. Naša komisija je 
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obravnavala tudi to vprašanje in je že nekaj primerov, da so se funkcionarji 
po rotaciji vrnili v svoje kraje. Mislim, da bo teh primerov vedno več. 

Opozoril sem vas, da je treba zagotoviti stanovanja delavcem, ki bodo 
stalno delali v republiški upravi, da ne omenim stanovanjskih problemov naših 
delavcev v Beogradu, ki jih bomo najbrž morali reševati skupaj z zveznimi 
organi. 

Prejšnji teden je sekretariat centralnega komiteja Zveze komunistov Slo- 
venije razpravljal o kadrovski zastopanosti naše republike v zveznih organih. 
Ugotovil je, da je bil dosežen napredek v pariteitinih funkcijah, medtem ko je 
udeležba Slovencev v drugih organih še vedno šibka. Vzrok je ta, da zvezni 
organi njihovih stanovanjskih problemov ne rešujejo zadovoljivo. Zato bo 
morala republika skrbeti tudi za stanovanja teh delavcev, če bo hotela iz- 
boljšati udeležbo v zveznih organih. 

Da bi začeli reševati te probleme, smo se odločili, da zagotovimo 4 milijone 
dinarjev iz presežka proračuna. V letih 1972 in 1973 bi potrebovali 135 sta- 
novanj, za katera bomo morali zagotoviti iz proračuna precejšnja sredstva. 
Letos pa nujno potrebujemo 22 stanovanj. Stanovanjske potrebe pa niso samo 
v republiški upravi, marveč tudi v vrhovnem sodišču in v republiških forumih, 
političnih organizacijah. Vse te potrebe je treba pokrivati iz sredstev repu- 
bliškega proračuna. Komisija za volitve in imenovanja je hotela kandidate za 
sodnike vrhovnega sodišča dobiti tudi iz drugih krajev Slovenije, vendar je pri 
tem vedno trčila na stanovanjski problem. Izkušnje torej kažejo, da bo kadrov- 
sko politiko mogoče uresničevati le, če bomo resno reševali stanovanjske 
probleme. S predlaganimi sredstvi bomo letos rešili neodložljive probleme, za 
druge, ki jih bomo reševali v prihodnjem letu, pa bo treba pravočasno pripraviti 
finančno konstrukcijo. 

Tovariš Florjančič je povedal, da letos v proračunu ne bo pomembnih 
presežkov in da je vprašanje, ali bo potreben rebalans. Edina možna sredstva 
so torej presežki lanskega proračuna. Zato vas prosim, da z razumevanjem 
podprete predlog izvršnega sveta. 

Predsednik Miran Goslar: Leopold Krese. 

L e o p o ld Krese: Razprava je pokazala, da je skrajni čas, da pridemo 
na tak sistem proračunskega poslovanja, ki ne bo mogel povzročiti presežkov. 
Potrebno je, da preidemo od besed k dejanjem. Zunaj so se nekateri poslanci 
med ekspozejem tovariša Dolenca menili, češ kaj bi poslušali, saj samo po- 
navljamo besede; in res je tako! To je naša največja slabost. Skratka — porabe 
nismo zmožni omejiti. 

. Strinjam se z besedami tovariša Razdevška, da je treba upravnim delavcem 
zagotoviti stanovanja. To se da urediti, s pametno politiko, to je, da ne gradimo 
dragih stanovanj, da prispevajo del sredstev sami delavci itd. Tudi proslave bi 
bile lahko bolj skromne. 

Vendar je pri vsem tem bistveno nekaj drugega. Ali smo res s figo v žepu 
glasovali za proračun, ki naj bi nam pomagal prebroditi gospodarsko krizo? 
Dokler gospodarstvo ne bo povečalo svoje akumulativnosti, toliko časa tudi ne 
bi smeli trositi. Pri današnjem predlogu ni pomembna višina sredstev, marveč 
dejstvo, da bi z izglasovanjem prekršili lastna načela in se tako diskreditirali. 
Pogosto opozarjamo, da zlasti v drugih republikah ni pravilnega odnosa do 
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zakonov. Zato menim, da bi naša načelna odločitev imela v Jugoslaviji velik 
političen odmev. Vsaj enkrat bi lahko dokazali, da smo dosledni! 

Sredstva, o katerih razpravljamo, so majhna. Ce pomislim, da sedaj gospo- 
darstvo zbira milijardo in pol za ekonomsko fakulteto, bo gotovo poskrbelo tudi 
za šolo v Cerknem, saj manjkajoča sredstva niso velika. Zato predlagam, da 
glasujemo za amandma, ki ga je dal odbor za finance. Jaz bom glasoval za 
amandma! 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Mirko Zlender. 

Mirko Zlender: Tovarišice in tovariši! Naj najprej povem, da bom 
glasoval za amandma, ki ga je dal odbor za finance in proračun. 

Opravičevanje posameznih izdatkov s političnimi motivi ni primerno. Zato 
vprašujem, kaj so tovariši delali v začetku leta, ko so sestavljali proračun? 
Skupščini niso predložili predvidenih izdatkov, čeprav je stanovanjski pro- 
blem pereč vsako leto>. V začetku letošnjega leta je bila priložnost za ocenitev 
potreb. Kakšna pa bi bila danes razprava o teh potrebah, če presežka ne bi bilo? 
Kdo bi zagotovil sredstva za stanovanja, za proslave in za šolo? Ker pa presežek 
ni nastal po naši zaslugi, marveč zaradi inflacije, moramo biti dosledni in ga 
vrniti gospodarstvu, od koder je neupravičeno prišel. Zaradi teh razlogov bom 
glasoval za amandma odbora! 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Jože Florjančič. 

Jože Flor jančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pri tem problemu ne bom dvigal politične temperature. Želim odgovoriti samo 
na nekatera sporna vprašanja. 

Najprej majhna pripombo. V ekspozeju sem predlagal, da bi posebej 
razpravljali samo o financiranju slovenskih organizacij na Koroškem in v 
Italiji, ne pa tudi o drugih vprašanjih. 

Ponovno poudarjam, da je predlog zakona formalno-pravno v skladu s 
sprejetimi resolucijami, ki so bile danes omenjene. To je razvidno iz poročila 
SKD in iz poročila zakonodajno-pravne komisije. Ponovno poudarjam, da smo 
izločili vse proračunske presežke, kot so to zahtevali lani sprejeti sklepi in 
zakoni. Vse obveznosti iz tega naslova sproti izpolnjujmo. 

Presežek zagotavljajo tudi prihranki v proračunski potrošnji. Čeprav 
sestavljajo le manjši del presežka, so vendarle dokaz dobrega gospodarjenja 
z dohodki proračuna in s proračunskimi sredstvi v lanskem letu. Mislim, da je 
na to treba opozoriti. 

V načelu ne nasprotujem rešitvi, da bi te obveznosti pokrili iz rednih 
proračunskih sredstev. Opozorim naj le, da dinamika priliva dohodkov v repu- 
bliški proračun v prvih petih mesecih letošnjega leta ni bila zadovoljiva. Da 
boste razumeli, zakaj je nižja kot v samoupravnih interesnih skupnostih, naj 
povem, da je skupščina na predlog izvršnega sveta zvišala odstotek republiškega 
prispevka iz osebnega dohodka iz rednega delovnega razmerja od 1,46 na 0,73. 
Dohodek iz tega vira predstavlja samo 7'% republiškega proračuna. Dvig 
osebnih dohodkov torej ni povečal dohodkov republiškega proračuna. To 
pomeni, da tudi ne bo sredstev za pokritje navedenih potreb. Ker pa menim, 
da se izvršni svet ne bo odločil za dvig prispevne stopnje, se moramo jasno 
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dogovoriti, da teh obveznosti ne bomo pokrili iz sredstev letošnjega republiškega 
proračuna, ampak jih bomo odložili za prihodnje leto. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? Besedo ima tovariš 
Bencina. 

Drago Benčina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Menim, da bi bilo potrebno ob sprejemanju zaključnega računa republiškega 
proračuna opozoriti na vse predvidljive obveznosti republiškega proračuna. 
Izvršni svet naj odkrito pove, katere obveznosti so ostale nepokrite. Kdo bo 
na primer plačal stroške cepljenja proti črnim kozam? Z imobiliziranimi sredstvi 
je bilo plačano samo cepivo. 

Vsak dan poslušamo zahtevo izvršnega sveta in drugih, naj dolžniki svoje 
obveznosti čimprej plačajo. Tej obveznosti pa se izogibamo. Zdravstvene orga- 
nizacije so svoje storitve opravile že pred nekaj meseci, vendar jim do danes 
nihče še ni plačal stroškov. 'Nlihče tudi ne pove, kako bo to plačano. Nekateri 
mislijo, da jih morajo plačati skladi zdravstvenega zavarovanja. To pa bo 
mogoče le pod pogojem dodatne obremenitve gospodarstva. Skladi namreč 
nimajo sredstev, ker smo jim pobrali sredstva in že sedaj predvidevamo takšen 
uikrep tudi za morebitne letošnje presežke. Ali je še kakšna druga obveznost 
republike? Zdravstvene organizacije so v težki finančni situaciji. Klinične 
bolnice v Ljubljani imajo že letos približno 700 milijonov starih dinarjev izgube, 
zaradi neplačanih storitev in zaradi zamrznjenih cen. 

Zato vprašujem sekretariat za finance, ali bo republika to svojo obveznost 
poravnala, zlasti ker je prav ona izdala uredbo o obveznem cepljenju. Običajno 
je dolžan poravnati obveznost tisti organ, ki jo je povzročil s svojim predpisom. 
Na to vprašanje ne pričakujem takoj odgovora; rad bi le vedel, ali so bile 
navedene obveznosti upoštevane pri razporejanju presežka. Ce niso, moram 
izjaviti, da se strinjam s stališči tovariša Kreseta in Zlendra, da je treba začeti 
drugače gospodariti. Ce bomo sprejete sklepe res izvajali, bomo našli tudi 
nujno potrebna sredstva za stanovanja, za proslave in za druge potrebe. 

Predsednik Miran Goslar: Vlado Cerne. 

Vlado Crne: Tovarišice in tovariši! Delovnim kolektivom priporočamo, 
naj skrbno varčujejo in iščejo notranje rezerve. Ko pa bi jih morali poiskati 
v lastnem poslovanju, jih pa ne najdemo. Vendar so in bom opozoril na dve. 
Ko sem včeraj potoval v Beograd, je bil avion s 180 sedeži premajhen. Med 
romarji je bilo najbrž 50 %> takih, ki so potovali zaradi upravičenih razlogov, 
50 o/o pa je bilo na pol turistov. In če vsak na pol turist stane družbo 600 
dinarjev, lahko hitro izračunamo, koliko sredstev se potroši za te namene v 
enem letu. 

Danes zjutraj so me iz sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo 
obvestili, da je administrativna komisija izvršnega sveta dodelila Miru Cerarju 
stalno priznavalnino v višini tisoč dinarjev. Ne odrekam Miru Cerarju kot 
športniku zaslug za Slovenijo in Jugoslavijo, menim le, da naša družba še ni 
tako bogata, da bi mu lahko ob visokih dohodkih njega in njegove žene, ki 
jih zaslužita kot pravnika, dajala še priznavalnino. Ce je bila priznavalnina 
določena na njegovo željo, potem moram reči, da ni skromen, če pa jo je dobil 
na predlog komisije, pa mislim, da komisija ni bila skromna. 

9 
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Predsednik Miran Goslar: Ste za to, da glasujemo? Besedo ima 
Stane Kavčič. 

Stane Kavčič: K razpravi, iz katere bi bilo moč povzeti tudi sklep, da 
izvršni svet ruši politiko stabilizacije, naj povem, da takšne ocene ne moremo 
sprejeti. Ne vem, ali je pametno delati velike simbole iz tega, kdo je za, kdo je 
proti in tako dalje. Pri vsakdanjem operativnem delu je zelo težko uspešno 
delati v okviru splošnih načel. Življenje namreč vsak dan prinaša nove zahteve, 
nove kombinacije, ki jih je treba rešiti. 

Mislim, da imamo pred seboj zelo konkretno vprašanje, o katerem se je 
treba odločiti: Ali naj damo dodatna sredstva za gradnjo stanovanj za upravne 
delavce ali ne, zavedajoč se pri tem vseh posledic, ki jih bomo občutili zlasti 
prihodnjo spomlad. Kadrovsko stanje vam je znano. Če bi na primer imeli 
dobro kadrovsko usposobljen sekretariat za gospodarske odnose s tujino oziroma 
če bi imeli več sposobnih ekonomistov, ki bi znali konkretizirati in poglobiti že 
dosežene gospodarske odnose s tujino<, bi v enem ali dveh letih dobili 50 do 
70 milijard starih dinarjev naložb iz tega kapitala kreditov in tako dalje. 

Teh 4 milijonov dinarjev za stanovanja verjetno ne moremo vzeti iz rezerv, 
ki znašajo 7 milijonov dinarjev. Problem je v tem, da ne gre samo za stanovanja 
uradnikov. Prihodnjo pomlad bodo potrebna nova stanovanja za nove člane 
izvršnega sveta. Od funkcionarjev ne moremo zahtevati, da po preteku funkcije 
vrnejo stanovanje. Ljudje pridejo v Ljubljano z družino in ko se ustalijo, jih 
ni mogoče vreči iz stanovanja. Ker pa v Ljubljano ne pridejo na svojo željoi, 
postavljajo oni pogoje in ne mi. N:e navdušujejo se za našo idejo, da bi po 
štirih letih vrnili stanovanje in se vrnili v kraj, od koder so prišli. To bi bilo 
imenitno, če bi se dalo, a se ne da. 

In navsezadnje bi bih lahko manj zavzeti za odobritev teh sredstev in 
pustih reševanju problema tistim, ki nas bodo zamenjali prihodnjo pomlad. 
Ker pa čutimo, da smo za to odgovorni, smo predlagali, da zagotovite sredstva 
iz tega edinega možnega naslova. 

Prosim, da glede na povedano znova presodite skladnost naših dejanj in 
načel. Ce sprejmete amandmia odbora, se svet zaradi tega ne bo podrl. Mislim 
pa, da bomo sredstva za šolo v Cerknem dn za proslave zagotovili iz drugega 
vira. Poiskati moramo praktično rešitev, ker ta problem; ni takšen, da bi lahko 
ob njem presojali politiko izvršnega sveta. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Kavčič, predvidel si možnost 
za spremlembo predloga izvršnega sveta. Ajli bo izvršni svet predlagal amandma? 

Stane Kavčič (iz klopi): Dopolnitev amandmaja. 

Predsednik Miran Gioslar: Ga ni! Želite odmor ah da preidemo na 
glasovanje? Besedo ima Polde Maček. 

Polde Maček: Po obrazložitvi tovariša Florjančiča in odbora za fi- 
nance in proračun se je težko odločiti. Ze na seji odbora za finance sem ugotovil, 
da so se organi skupščine zavzeli za povečanje dotacije zamejskim Slovencem. 

Da se ti problemi ne bi pojavljali tudi v prihodnjih letih, bi morah z 
republiškim proračunom poslovati tako, kot je določeno s predpisi. Če jih 
dobro poznam, se proračun sprejema za tekoče leto. Presežki iz preteklega leta 
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so sestavni del dohodkov proračuna za naslednje leto, med letom, je možno 
za nepredvidene potrebe črpati sredstva samlo iz rezerve, ki mora biti primerno 
velika. Ce pa so potrebe večje, je moč zanje zagotoviti sredstva le na podlagi 
rebalansa proračuna. Ce bi delali tako, potem presežki najbrž ne bi bili 
problematični. Zato predlagam, da sprejmemo sklep, da je vsak presežek iz 
preteklega proračuna dohodek tekočega proračuna. 

Tekoči proračun pa je že tako limitiran na podlagi sklepa skupščine. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Jože Florjančič. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Glede intervencije predsednika republiškega zbora, da tovariš Kavčič ni pred- 
ložil amandmaja, predlagam, da se amandma izvršnega sveta spremeni tako, 
da se glasi: 

K 3. členu: »Nerazporejeni dohodki proračuna Socialistične republike 
Slovenije za leto 1971 v znesku 35 711 153,79 dinarja se dodelijo1: republiški 
izobraževalni skupnosti 15 000 000 dinarjev, računu za izravnave v gospodarstvu 
in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti 11 400 000 dinarjev, 
izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije za financiranje gradnje stanovanj za 
delavce republiških predistavniških organov in republiške uprave 4 000 000 
dinarjev in republiškemu proračunu za leto 1972 za dinarsko kritje za nakup 
deviz 4 411 153,79 dinarja.« 

Hkrati prosim, da republiški zbor odobri iz republiške proračunske rezerve 
za letošnje leto sredstva za šolo — spomenik v Cerknem — razen če tovariš 
Krese še enkrat zagotovi, da bo ta sredstva 'Oskrbelo gospodarstvo •—• in sredstva 
republiški konferenci SZDL za proslavo in akcije republiškega pomena, za 
oboje po 500 000 dinarjev. 

Tovariš Krese, ali bi ponovil? (Da.) Potem umikam pokroviteljstvo odbora 
za postavitev osnovne šole in predlagam, da se iz proračunske rezerve zagotovijo 
sredstva samo republiški konferenci SZDL. Opozarjam, da izvršni svet lahko 
odobri iz proračunske rezerve samo 300 000 dinarjev. 

Predsednik Miran Goslar: Ne vem, če je to res. Samo mislim, da 
uporaba proračunske rezerve iz letošnjega leta ne sodi k tej točki. To pred- 
lagajte posebej, če menite, da je potrebno. 

Zeli še kdo besedo ? Mirko Zlender. 

Mirko Zlender (iz klopi): Samo kratka intervencija. Ali bi tovariš 
sekretar pojasnil, kako je prišlo do številke 11 400 000 dinarjev? 

Predsednik Miran Goslar: Katera številka je prava? Besedo ima 
Jože Florjančič. 

Jože Florjančič: Izvršni svet umika amandma, ki ste ga dobili na 
klop in predlaga novega: 

»Nerazporejeni dohodki proračuna SR Slovenije za leto 1971 v znesku 
35 711 153,79 dinarja se dodelijo: republiški izobraževalni skupnosti 15 000 000 
dinarjev, v računu za izravnavanje v gospodarstvu in pospeševanje nekaterih 
gospodarskih dejavnosti 12 300 000 dinarjev, izvršnemu svetu skupščine SR 
Slovenije za financiranje gradnje stanovanj za delavce republiških predstav- 
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niških organov in republiške uprave 4 000 000 in republiškemu proračunu za 
leto 1972 za dinarsko kritje za nakup deviz 4 411 153,79 dinarja.« Mislim, da je 
amandma jasen. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne.) 
Najprej glasujemo o amandmaju odbora za finance k 3. členu. Kot vidite, 

naj bi po tem predlogu odpadle vse postavke razen prve in druge. Republiški 
izobraževalni skupnosti naj se dodeli 15 milijonov dinarjev, računu za izrav- 
navanje pa 20 711 153,79 dinarja. 

Najprej bomo ugotovili navzočnost poslancev. Prosim, da pritisnete na 
gumb glasovalne naprave! Ugotavljam, da je kvorum podan. 

Prehajamo na glasovanje o amandmaju. Kdor je za amandma odbora za 
finance in proračun, naj glasuje! (20 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? 
(22 poslancev.) Kdo se je vzdržal? (17 (poslancev.) 

Amandma ni sprejet. 
Glasujemo o amandmaju izvršnega sveta. Kdor je za amandma, naj glasuje! 

(31 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (15 poslancev.) Kdo se je vzdržal? (13 
poslancev.) 

Amandma je sprejet. 
Glasujemo o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 4. členu. Kdor je 

za, naj glasuje! (45 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (1 poslanec.) Kdo se je 
vzdržal? (10 poslancev.) 

Ugotavljam, da je amandma zakonodajno-pravne komisije sprejet. 
Sledi glasovanje o celotnem predlogu zakona o zaključnem računu o 

izvršitvi proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1971. Kdor 
je za, naj glasuje! (43 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (4 poslanci.) Kdo se 
je vzdržal? (10 poslancev.) 

Ugotavljam, da je zakon sprejet. 
Odrejam pol ure odmora. 
(Seja je bila prekinjena ob 12.45 in se je nadaljevala ob 13.20.) 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo sejo. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na oceno gospodar- 
skih razmer v Sloveniji in na predlog stališč o oceni gospodarskih razmer. 

Kot gradivo ste prejeli tudi stališče in predloge upravnega odbora gospo- 
darske zbornice. Gradivo so obravnavali odbor za proizvodnjo in blagovni 
promet in odbor za finance in proračun, ki sta dala skupno poročilo. Odbor za 
družbenoekonomske odnose je dal mnenje, prav tako tudi delegati občin. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne dosegli bi namena, 
če bi v razpravi o gibanju gospodarstva le ugotavljali, ah se uresničujeta sta- 
bilizacijski program, sprejet v zadnjem četrtletju leta 1970 in resolucija o 
temeljih družbenoekonomske politike za leto 1971. Morali bi namreč reči še 
besedo o tem, ali so bili tudi ukrepi, ki sta jih sprejeli zveza in republika, 
ustrezni in stabilizacijski. Za te ukrepe pa odgovarja tudi naša skupščina, saj 
je v temeljih ekonomske politike za leto 1971 na primer predvidela tudi 
krepitev vpliva trga in tržnih meril. Zahtevala je spoštovanje predpisov in 
bistveno spremembo ekonomske funkcije federacije, ki naj bi obdržala le tiste 
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funkcije, ki izvirajo iz enotnega jugoslovanskega trga, zagotavljajo družbeni in 
ekonomski sistem in podobno. Na enotnem jugoslovanskem trgu so se začele 
pojavljati celo nasprotne tendence, na primer tendence po zapiranju trga, ka- 
terim se zvezni organi niso dovolj dosledno upirali. 

Taki pojavi so zelo škodljivi, saj so med drugim zmanjšali — namesto da 
bi krepili — akumulativno in konkurenčno sposobnost gospodarstva, ki bi se 
hitreje moderniziralo v smislu predvidevanj v temeljih ekonomske politike za 
leto 1971. 

Tudi delitev dohodka na temelju krepitve samoupravnih odnosov v delovnih 
organizacijah ni bila dosežena, ker nismo zagotovili enakopravnih in objektivnih 
pogojev za gospodarjenje. Ti naj bi omogočili delovnim organizacijam ustvar- 
jati dohodek v skladu z uspehi dela, kar mora veljati v socialistični samo- 
upravni družbi kot pravilo>, ki bi ga moral vsakdo spoštovati. 

Vse to so med drugim razlogi, da nismo mogli zaustaviti inflacije in ustva- 
riti pogojev za to, da domače cene ne bi rastle hitreje, kot rastejo cene na 
svetovnem trgu. Le delno smo zmanjšali primanjkljaj v tekoči plačilni bilanci. 
Ohranili smo doseženi življenjski standard in povečali zaposlitev, čeprav smo 
nameravali v državnem merilu končno prepustiti usodi tudi tiste delovne 
organizacije, ki že leta in leta ustvarjajo velike izgube in jih ne morejo rešiti 
nobene injekcije in moratoriji. 

Ce bi rezultate še nadalje primerjali s predvidenji v resoluciji O' temeljih 
družbenoekonomske politike v letu 1971 in s stabilizacijskim programom, bi 
ugotovili, da smo zaradi nediscipline dosegli veliko manj kot bi lahko, če bi 
dogovore spoštovali vsi. 

Se vedno se v enotnem jugoslovanskem gospodarskem prostoru srečujemo 
z izgovorom, da kar je dobro za razvite, je v škodo nerazvitim,. Da ni tako, 
sem skušal že pred desetimi leti dokazati v zvezni skupščini. Za zgled sem vzel 
manj razviti murskosoboški okraj. V republiškem okviru pa bom to storil 
danes z zgledom manj razvite radgonske občine. Brez lastnih naporov ne- 
razvitosti ni moč odpraviti. Pomoč skupnosti pa mora imeti določene meje, 
zlasti kadar gre za kritje izgub zaradi nepremišljenih in nerentabilnih investicij. 

Tudi radgonska občina je morala v preteklosti reševati delovno organizacijo, 
ki je imela velike izgube, sedaj pa redno vrača sanacijski kredit in kljub 
spoštovanju stabilizacijskih ter reformskih ukrepov ustvarja tudi precejšnjo 
akumulacijo'. Te ukrepe pa delovne organizacije na manj razvitih območjih 
Jugoslavije le kritizirajo, namesto da bi jih izvajale. Govorim o kmetijskem 
kombinatu Radgona. Rezultati poslovanja tega kombinata so se izboljšali že 
v letu 1970, še bolj pa v preteklem letu in v prvih mesecih letošnjega leta. 
Z izgubo je kombinat posloval v letih 1966—1969. Zato je bila sredi leta 1968 
uvedena prisilna uprava. Konec leta 1970 pa je kombinat že ustvarjal precejšen 
dohodek in prav tako v preteklem letu. V strukturi delitve dohodka je po 
zaključnem računu za leto 1971 pozitivno to, da se je močno povečala udeležba 
poslovnega sklada. V vsem dohodku za delitev je poslovni sklad udeležen s 
15,4 °/». Njegova udeležba se je povečala za 11,08%. Za 0,28 % se je povečala 
tudi udeležba sklada skupne porabe. Dohodek na zaposlenega je v letu 1971 
znašal 32 699 dinarjev in se je povečal za 15%, v enakem odstotku pa tudi 
produktivnost. Družbeni proizvod se je povečal celo za 18%, rentabilnost 
poslovanja pa se je v letu 1971 izboljšala za 16%. 
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»Vinogradniško gospodarstvo Kapela«, ponavljam, ni ne ožji ne širši 
skupnosti nikoli povzročalo nobenih problemov, in je samo prebrodilo težave, 
značilne za vse naše kmetijstvo. Tako sedaj tudi K"K Radgona. 

Čeprav so se osebni dohodki v letu 1971 močno povečali, se je poslovni 
rezultat v primerjavi z letom 1970 zboljšal skoraj 4-krat. Nagrajevanje po delu 
je torej pozitivno vplivalo na delovni učinek. Lucerno so od pomladi do jeseni 
kosili noč in dan, tako da je dehidracija tekla neprekinjeno. Izredno močno 
sušo so omilili z namakanjem,. Manjši je pridelek sena, koruze, sadja in vina, 
pa tudi v živinoreji tega zmanjšanja niso mogli preprečiti v večjem obsegu. 

Uspeh bi bil še večji, če kombinat v nekaterih panogah proizvodnje 
tehnološko ne bi močno zaostajal. Iz leta v leto se zaostruje problem nadaljnje 
modernizacije proizvodnje, ki bi jo bilo možno uresničiti z razmeroma majhnimi 
finančnimi sredstvi. Največji zaostanek je v proizvodnji mleka, ker petstoglave 
črede molznic še ne molzejo s stroji, pa tudi hlevi so brez mehanizacije. Marsikje 
drugje imajo oboje, pa nimajo rezultatov kot ta kmetijski kombinat. 

Drugi primer: S povečanjem proizvodnje klasičnega šampanjca na 2 mi- 
lijona steklenic letno bi lahko z majhnimi dodatnimi investicijami zaposlili 
70 do 80 novih delavcev in povečali rentabilnost z delom v več izmenah. Ali ni 
bolj utemeljeno pomagati z majhnimi investicijami tistim delovnim organi- 
zacijam, ki lahko izredno izboljšajo poslovanje in celo presežejo predvidevanja 
sanacijskega programa, kot tistim, ki nenehno krivijo za svoje subjektivne 
slabosti pravilne in upravičene družbene ukrepe in jih celo nekaznovano izigra- 
vajo. 

Za drugo sanirano Radgonsko podjetje »Avtoremont« je služba družbenega 
knjigovodstva ugotovila, da se je njegov celotoi dohodek povečal za 46 °/o in 
da se je dohodek za razdelitev povečal za 55"/». Ce upoštevamo dejstvo, da je 
med porabljenimi sredstvi tudi amortizacija v znesku 4 600 000 dinarjev, kar 
je v primerjavi s preteklim letom za 2 600 000 dinarjev ali za 125 °/o več, potem 
lahko trdimo, da je bilo poslovanje te delovne organizacije kljub občasnim 
finančnim težavam zelo uspešno. Pri stroških poslovanja je značilno zmanjšanje 
izrednih izdatkov v enem letu za 32Pogodbene obveznosti so resda narasle 
za 184%, dohodek za razdelitev pa se je kljub temu povečal kar za 55®/». 
Udeležba poslovnega sklada v dohodku za razdelitev znaša 19,4 '°/o in se je 
nasproti prejšnjemu letu povečala za 1,11 %>. Tudi v sklad skupne porabe je 
bilo izločenih več sredstev kot prejšnje leto. Produktivnost se je v primerjavi 
z letom 1970 povečala za 25'%, družbeni proizvod za 69 %, rentabilnost pa za 
10°/o. 

»Elrad« sem že večkrat1 omenjal kot samorastnika, ki se je razvil iz 
majhne popravi j alnice radijskih aparatov v pomembno elektronsko industrijo, 
ki dela v nekaterih oddelkih v treh in štirih izmenah. Kljub temu pa ga tarejo 
velike težave, saj znašajo njegove terjatve iz poslovnega razmerja 13 800 000 di- 
narjev. Od tega zneska odpade na kupce v državi 11 700 000 dinarjev in na 
akontacije dobaviteljev 2 150 000 dinarjev. V primerjavi z letom 1970 so terjatve 
od kupcev narastle za več kot 2 500 000 dinarjev. Domači dobavitelji surovin, po- 
sebno bakra, pa tudi ne izpolnjujejo svojih obveznosti. Kljub takim nenor- 
malnim razmeram se je ekonomičnost poslovanja v primerjavi z letom 1970 
povečala za 1 %, saj je v letu 1970- ustvarila na 100 dinarjev porabljenih sred- 
stev 156 dinarjev celotnega dohodka, v letu 1971 pa 158 dinarjev celotnega 
dohodka na 100 dinarjev porabljenih sredstev. Produktivnost se je v tem 
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letu povečala za 8 %. Število zaposlenih se je povečalo na 49 ali za 13 "/o. De- 
litveno razmerje se je izboljšalo v korist skladov za 3 '°/o. 

Program investicijske dejavnosti je bil omejen za zmanjšanje finančnih 
sredstev, ki jih je podjetje moralo uporabljati kot obratna sredstva. Razširjenje 
kapacitet, v katere bi vložili 10 milijonov dinarjev, bi v letošnjem in pri- 
hodnjem letu omogočile zaposlitev za približno 200 novih delavcev. 

Samo še en primer: Kot sem s poslovanjem »Radenske« seznanil svoječasno 
tudi zvezno skupščino, da bi poslanci zvedeli, kdo zavira njen razvoj — čeprav 
je delovna organizacija na območju, ki je bilo takrat še močno nerazvito :— želim 
seznaniti tudi vas toliko let pozneje, ko je njen delovni kolektiv kljub umetno 
ustvarjenim težavam dosegal take uspehe, da sodi med 5 najbolj rentabilnih 
podjetij v Sloveniji. 

Iz podatkov izhaja, da se je obseg proizvodnje in storitev v primerjavi z 
letom 1970 povečal za 33,2%, hkrati pa je bil letni plan presežen za 10,1 °/o. 
Zaradi zapiranja trga in podobnih težav je bila realizacija obsega proizvodnje 
in storitev v primerjavi z letom 1970 nekoliko nižja, kot je bila v letu 1970 
v primerjavi z letom 1969. Najboljši rezultati so bili doseženi v proizvodnji, 
nato sledijo turizem, zdravstvo in nazadnje storitve stanovanjsko-komunalne 
dejavnosti. Proizvodnja se je povečala za 34,3 ®/o predvsem zaradi dobre 
prodaje brezalkoholne pijače »de:it«. Kot v vseh letih po osvoboditvi tudi 
lani potrebe kupcev niso bile v celoti pokrite zaradi zakasnitve gradnje nove 
polnilnice. Zaradi pomanjkanja mineralne vode v glavni sezoni so se preusmerili 
nekateri kupci drugam in je bila prodaja po sezoni zaradi tega nižja kot 
običajno. V letošnjem letu se predvideva postavitev nove polnilnice za pro- 
izvodnjo brezalkoholnih pijač ter mineralne vode, kar bo rešilo problem 
proizvodnje. 

Ob sklepu še to, radgonsko gospodarstvo izkazuje na koncu leta 1971 po- 
slovna sredstva v višini 343 492 000 dinarjev. V primerjavi s stanjem na koncu 
leta 1970 so poslovna sredstva višja za 46 fl/o. Obratna sredstva pa za 24 od- 
stotkov. Sklad skupne porabe se je v primerjavi s prejšnjim letom povečal za 
51 *°/(». Čeprav se je poslovni sklad gospodarskih organizacij leta 1971 povečal za 
132®/o, se radgonske gospodarske organizacije še zmeraj precej poslužujejo tujih 
virov sredstev, predvsem dolgoročnih kreditov. To bo trajalo vse dotlej, dokler 
gospodarstvo ne bo bolj razbremenjeno fiskalnih obveznosti do raznih prora- 
čunov in do zveznega sklada za manj razvite. Slednji predstavlja tretjino 
letno ustvarjenih skladov slovenskega gospodarstva oziroma njegove letne 
akumulacije. Ce bi delovne organizacije v naši občini samo tarnale in slabo 
delale, ne bi dosegle tolikšnih uspehov. Sedaj za njihov razvoj ni več ovir. Ker je 
večina delovnih organizacij rentabilna, banke ne tvegajo svojih vlaganj. Vza- 
jemno naj bi vsekakor skušale pokriti vsaj del letošnje škode, ki je nastala 
zaradi trikratne poplave Mure, Sčavnice in Globetke. O škodi pa danes ne bi 
govoril. 

) 
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Miro Gošnik, predstavnik 

republiške konference SZDL. 

Miro Gošnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Za razpravo o oceni 
gospodarskih razmer v Sloveniji s predlogi sklepov in ukrepov, ki jih je skup- 
ščini predložil izvršni svet, ste prejeli tudi poročilo in izvleček ugotovitev, 
zbranih na področnih posvetih gospodarsko-političnih aktivov. Posvete smo 
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organizirali v Socialistični zvezi skupno s sindikati v trinajstih regijah po 
Sloveniji, na njih pa je aktivno sodelovalo nad 400 udeležencev iz delovnih 
organizacij, samoupravnih in interesnih skupnostih, občinskih skupščin in 
družbenopolitičnih organizacij. 

Pobuda, da smo se v Socialistični zvezi odločili za to akcijo, ima svoje 
začetke že v oceni gospodarskih gibanj v prvih dveh mesecih letošnjega leta, ki 
sta jo opravila predsedstvo in izvršni odbor republiške konference SZDL Slove- 
nije na skupni seji 3. aprila letos. Objavljena stališča s seje so razmeroma 
močno odmevala v slovenski javnosti, poleg tega pa se je precej občinskih 
konferenc Socialistične zveze lotilo podobnih analiz in političnih akcij, s 
katerimi so stvari želele premakniti od ugotavljanja odnosov k spreminjanju 
razmerij in položaja. 

Zaradi celovitejše ocene sedanjega gospodarsko-političnega trenutka in 
ozračja, ki se zaradi tega razvija v javnem in političnem življenju na Sloven- 
skem, bi na kratko obnovil sklepe predsedstva in izvršnega odbora republiške 
konference Socialistične zveze. 

Na podlagi ocene rasiti razvoja in politične ocene njihovega delovanja smo 
ugotovili, da bo v tekočem letu posebno pomembno sprotno spremljanje gospo- 
darsko-političnih dogajanj in ustrezno ukrepanje, če hočemo v prihodnje 
s skupnimi napori doseči ustrezna razmerja in osnovne pogoje stabilnejšega 
in dinamičnejšega razvoja. Za tako družbenoekonomsko politiko smo se do- 
govorili in odločili tako z republiško kot zvezno resolucijo za leto 1972. 2e 
razvoj v prvih dveh mesecih je kazal, da ne obvladujemo osnovnih vzrokov 
težav in da je stabilizicija še vedno bolj politično geslo kot stvarnost. Poziv 
predsedstva in izvršnega odbora republiške konference Socialistične zveze, da 
je treba preiti od besed k dejanjem, in to vsi na vseh ravneh, vsak s svojim 
deležem odgovornosti in v skladu s svojimi pristojnostmi in možnostmi, je 
podkrepljen tudi z osnovnimi objektivnimi razmerji in pogoji ter nalogami, 
ki jih vsebujejo sprejeti stabilizacijski programi. 

Kljub oceni, da so v takšnem položaju izjemni ukrepi najbrž primerni, pa 
ne bi smeli prezreti dejstva, da sta njihova smer in obseg spričo naše globalne 
družbene usmeritve nekoliko omejena. Prekoračitev bi pomenila ogroženost 
samoupravnosti in ustavnosti, na drugi strani pa administrativna naravnanost 
ukrepov slabi pobude temeljnih samoupravnih nosilcev gospodarskih in drugih 
odločitev. Takrat smo še ocenili, da je tudi pripravljena in zamišljena smer 
delovanja vseh nosilcev odločitev premalo podprta z vzporedno akcijo in ak- 
tivnostjo organiziranih družbenopoiltičnih sil na vseh ravneh in da se politično 
ne podpira in ne deluje dovolj v smeri, da tudi organizirana družbena zavest 
spoznava in ukrepa v prid skupnim, objektivno pogojenim družbenim razvojnim 
zahtevam. 

Dosleden boj za spoštovanje reda in zakonitosti postaja vse bolj stvarna 
vsebina dela za to odgovornih organov in organizacij. Odločnost v boju proti 
tržnim ekscesom, ki jih doslej marsikdaj nismo dovolj uspešno odpravljali, 
je prav tako sestavni del boja za stabilizacijo. Toda odpravljanje ekscesov se 
mora izvajati nepretrgoma, nanj ne smejo vplivati nobene spremembe družbene 
klime ali stopnjevana politična zavzetost. Pri tem mora biti osnovno vodilo 
spoštovanje zakonitosti, ne pa ustvarjanje nemira, negotovosti, afer in sen- 
zacij. Takšno ravnanje terja predvsem spoštovanje človekove osebnosti, kakor 
tudi ugled tožilstev, sodišč, organov notranjih zadev, pa tudi sredstev ob- 
veščanja. 
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Toliko o sklepih predsedstva in izvršnega odbora republiške konference 
Socialistične zveze. 

Naslednji korak nam je v Socialistični zvezi omogočila celovita analiza 
gospodarskih razmer, o kateri razpravljamo danes. Akcijo smo nadaljevali na 
podlagi trimesečnih ocen in analiz, postavili pa smo jo širše kot v organih 
republiške konference. Z današnjim prispevkom' k razpravi v skupščini iz- 
polnjujemo del ustavne vloge in družbenega položaja Socialistične zveze, da se 
kot sredstvo občanov in delovnih ljudi, kot njihova najširša politična samo- 
upravna osnova pojavlja z njihovimi mnenji, ugotovitvami in predlogi na 
mestih odločanja. V luči tega položaja Socialistične zveze gre torej za dodatni 
vir mnenj, pobud, kritik in predlogov, izraženih na omenjenih posvetih in 
organih Socialistične zveze, ki naj skupščini služijo pri njenih splošno pri- 
čakovanih stališčih, ukrepih in sklepih. 

Da ne bi ponavljal ugotovitev iz poročila, ki ste ga prejeli, in objektivno 
delujočih vzrokov, tokov in posledic sedanjih gibanj, bi raje razširil poročilo 
z opažanji in vtisi, ki simo jih nabrali na regionalnih razpravah in na seji sveta 
za družbenoekonomske odnose v gospodarstvu pri republiški konferenci Socia- 
listične zveze in ki imajo izrazitejši politični prizvok. Poleg informiranja in 
fotografije stanja v širši bazi smo namreč s posvetovanji želeli potrditi tudi 
oceno trenutnih razmer in predlaganih ukrepov, spodbujali pa smo tudi kon- 
struktivno kritičnost in predloge, kako iziti iz težav in zadreg, v katerih 
smo. 

Na regionalnih posvetih in na seji sveta za družbenoekonomske odnose 
je bila dosežena enotnost v oceni, da je prikaz razmer realen. Pogled od te 
enotne ocene pa ni več enoten, zlasti v gledanjih na načine in pota, po katerih 
naj bi šli v prihodnje. Očitki neenotnosti in neusklajenosti med besedami in 
dejanji so bili namenjeni tako delovanju delovnih organizacij kot ravnanju 
družbenopolitičnih skupnosti in njihovih organov na vseh ravneh. Poudarjena 
je bila zlasti kritika, da politično enotne ocene ne najdejo mesta v celovitosti 
in skladnosti ukrepov, ki naj bi enotni politični oceni sledili v operativnem 
smislu. Zlasti gospodarstveniki so opozarjali, da v sedanjih sistemskih in 
zakonskih ureditvah v svojih poslovnih odločitvah ne morejo neposredno 
uresničevati svojih političnih odločitev, ker ni sprotne in pravočasne ustrezne 
regulative. Povedano z drugimi besedami, to v bistvu pomeni, da se načelna 
enotnost v pogledih prepočasi prevaja v operativno prakso. Kolikšne so pri tem 
ovire normativne regulative, kolikšen delež pa nosijo pomanjkanje pripravlje- 
nosti, izjemni položaj posameznih subjektov, lagodnost in druge znane slabosti 
tudi v navadah in ravnanju, ni popolnoma jasno. 

Zadrževanje nekaterih razmerij, ki se iz meseca v mesec zaostrujejo — na 
nekatere zaostrene dimenzije opozarjajo podatki za april in maj — in v svojem 
bistvu dolgoročneje delujejo proti stabilizaciji, je bilo splošno kritizirano. Na 
to nas je danes tovariš Dolenc ponovno opozoril. Usmeritev kritike na vplive, ki 
so izven moči in pristojnosti osnovnih gospodarskih subjektov, se je stopnjevala 
od občine prek republike do federacije. 

Iz podatkov v gradivu je razvidno, da tudi v Sloveniji nismo obvladali 
nekaterih nesorazmerij in da smo v podobnem položaju kot v drugih repu- 
blikah: nelikvidnost, število delovnih organizacij, ki niso prijavile obveznosti, 
prekoračevanje dogovorjene ravni nekaterih oblik porabe itd. Sele urejene 
razmere doma nam bodo dajale večjo moralno pravico, da bomo lahko dosledneje 
terjali enako intenzivnost in doslednost tudi od drugih in od federacije, ki jo 
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sestavljamo vsi skupaj in ki ne živi nekega ločenega življenja. Samozaverovanost 
nam lahko le škoduje ali vsaj ne koristi pri reševanju stvari. 

Znana nesorazmerja, povzročena zaradi neenakih pogojev gospodarjenja 
panog, vej, pa tudi posameznih delovnih organizacij ali območij Slovenije, so 
prišla ostro do izraza. Lahko ocenimo, da razpravljalci ne pričakujejo sprememb 
prek noči, da ne pričakujejo čarobne paličice, da pa so z določeno skepso oce- 
njevali nekatere ukrepe, ki zaostrujejo gospodarjenja (kompenzacija, zadrže- 
vanje cen končnih izdelkov in hkratno sproščanje cen — na primer surovin, 
energije, prevozov ipd., ki povečujejo poslovne stroške, povečanje neskladja na 
trgu in podobno). 

Razumevanje za skupne težave, potrpežljivost in zaupanje v skorajšnje 
skladnejše razmere so sicer prisotni elementi, vendar slabijo spričo počasnosti, 
načelnosti in dejstva, da so gibanja na videz dokaj avtonomna in da ni jasno, 
kaj se od koga pričakuje. Vprašanja o odgovornosti vsakega družbenega de- 
javnika, narodnogospodarski smotrnosti nekaterih odločitev, skladnosti celote 
predlaganih ukrepov, posluhu družbenopolitičnih skupnosti za težave v gospo- 
darstvu, predvsem pa skladnosti celotne ponaibe in vseh njenih oblik z 
dejansko razpoložljivimi sredstvi so bila povsod ostro postavljena. 

Ozračje v razpravah je podpiralo spodbudo znanja, pogumnost in odločnost 
v ukrepih. Te podpore pa se neposredno drži opozorilo, naj bo celota ukrepov 
taka, da bo krepila reproduktivno sposobnost gospodarstva in da se organi- 
zirajmo v družbi kot celoti tako, da bomo sposobni z ustvarjeno materialno 
osnovo na podlagi rezultatov dela realno in skladno razvijati z ekonomsko bazo 
tudi celotno družbeno nadstavbo. Prizvok tega opozorila je usmerjen na 
osnovne rešitve, ki v bistvu še dokaj neodvisno od dejanskih uspehov go- 
spodarjenja napajajo vse oblike porabe, z vsemi posledicami in vplivi na 
nestabilnost, nelikvidnost in inflacijo. Ob splošnem pomanjkanju denarja za 
redno gospodarsko aktivnost se na primer na drugi strani bere in sliši o velikih 
rezervah imobiliziranih sredstev in o presežkih, pri čemer moramo reči, da je 
bilo pogosto izraženo mnenje — izrazil ga je tudi predstavnik gospodarske 
zbornice — da je treba tekoče ukrepati in tekoče spreminjati prispevno stopnjo 
oziroma obremenitve gospodarstva in s tem pravočasno preprečiti ustvarjanje 
presežkov, ne pa jih kasneje vračati, ker je, kot smo videli — ponavljam tovariša 
Valentinčiča — ta proces zelo težak. 

Taki in podobni splošni in konkretni pogledi na stanje v tem času nas 
na drugi strani opozarjajo, da je prisotno dvoje skrajnih gledanj. Prvo bi lahko 
ponazorili s pobudo in akcijo delavcev Plamena iz Kirope. Njihova pobuda je 
bila omenjena skoraj na vseh razpravah. Ta akcija nas vendarle ohrabruje v 
oceni, da je ob pravilni presoji lastnega položaja, mobilizaciji lastnih sil, znanja 
in energije možno nešteto načinov, kako dati konkreten prispevek k stabiliza- 
ciji. Razmišljanje o nekaj odstotkih »žrtev«, ki so možna rešitev, je lahko 
eno izmed izhodišč konkretne akcije vsake temeljne družbene celice. 

Sedaj potekajo tudi intenzivne razprave in priprave za nadaljnje korake 
v uresničevanju tako imenovanih delavskih amandmajev. Hitrejše napredo- 
vanje v tej smeri je prav gotovo pot, po kateri bodo samoupravljanje in njegovi 
nosilci, delovni ljudje, z drugačno usmeritvijo, aktivnostjo in prizadevnostjo 
delovali za stabilizacijo. Ni še popolnoma odpravljena teza, da najprej stabilizi- 
rajmo gospodarstvo in družbo, nato pa uresničujmo -ustavna dopolnila. Premalo 
je prodrlo spoznanje, da je to sočasen in soodvisen proces, ki je za razvoj zdra- 
vih temeljev našega napredka prvobitnega pomena. Na čistih računih, ki bodo 
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sloneli na ustavno začrtanih samoupravnih odnosih, bomo hitreje napredovali 
tudi v potrebnih integracijskih procesih, v katere nas sili razvoj v svetu in 
doma. 

Dlrugi pogledi razpravljalcev na posvetih pa so bili bolj usmerjeni v pri- 
čakovanja, v rešitve zunaj lastnega kroga. Po občutku in vtisu, ki smo ga zaznali 
v razpravah, bi lahko ocenili, da tudi ta drugi, globalni pogled, ne pomeni nujno 
popolne pasivizacije in nepripravljenosti za akcijo. Bolj je prisotno mnenje, 
da so osnovna razmerja moči vendarle zunaj delovne organizacije, da je njihov 
položaj preveč odrejen, da imajo za uresničevanje svojih pobud premalo manevr- 
skega prostora itd. 

Pravilno usmerjena razmišljanja in širjenje prostora delovnih organizacij 
bi se seveda lahko spremenilo v mobilizatorja lastnih sil. Verjetno je prav ta 
korak, ki naj ga po pričakovanjih večine opravijo družbeni organi, sedaj 
vendarle pred nami. 

Zdi se mi pravilna ocena iz opravljenih razprav, da obstaja določeno 
pričakovanje, da bodo v republiki in federaciji, hkrati pa tudi v občini in 
potem v vsaki delovni skupnosti, sprejeti skladni, smotrni, hkratni in konkretni 
ukrepi za stabilizacijo, likvidnost in usklajen družbeni in gospodarski razvoj. 
Pričakovani ukrepi kot posledica dogovorov ne bodo obravnavani kot admi- 
nistrativni, saj jih za skladno delovanje družbeno usmerjenih tokov v gospo- 
darstvu in družbenih dejavnostih še kako potrebujemo. Tudi dogovori na zvezni 
ravni kot odraz jugoslovanske stvarnosti in ustavne vloge republik in po- 
krajin niso samo administrativni. Najbrž je kritika administrativne naravna- 
nosti nekaterih ukrepov v zadnjem času bolj izraz nekompleksnosti in premajhne 
odmevnosti teh ukrepov v celotnem jugoslovanskem! gospodarskem in druž- 
benem prostoru kot pa kritika objektivno potrebne regulative države in njenih 
organov. Drugo vprašanje je, če in za koliko časa so čisto administrativni 
uikrepi resnično potrebni, da bi se samoupravno in odgovorno ravnanje osnovnih 
nosilcev odločitev lahko zavestno usmerilo in uskladilo z novonastalimi raz- 
merami in odnosi . 

Razen našega poročila so znani tudi predlogi, stališča in sklepi organov 
Zveze komunistov, sindikatov in zbornice. V vseh je vrsta predlogov, ki pod- 
pirajo usmeritve, sprejete za tekoče leto. Poglavitna skupna značilnost vseh 
predlogov pa je vendarle ta, da so nujni hitrejši ukrepi za usklajevanje 
porabe z možnostmi, da se, skratka, povrnemo v okvire družbenoekonomskih 
gibanj, sprejetih za republiško in zvezno resolucijo za letošnje leto. 

Zato bi ponovno opozoril na vprašanje, kako to doseči. Razprave so pri- 
trdile tezi, da so brez vrednosti in učinka prepiri in dileme o tem, katera 
oblika porabe najbolj prispeva k nestabilnosti. Vsaka prispeva svoj delež, 
vsaka prispeva k skupnim težavam s svojimi učinki. Osebna, investicijska in 
splošna poraba presegajo naše objektivne možnosti, zato jih kaže obvladati 
vse skupaj in vsako posebej z ukrepi, ki bodo najbolj učinkovita, ki ne bodo 
izrinjali tržne in samoupravne naravnanosti nosilcev odločitev in ki ne bodo 
povzročali novih neskladij in težav jutri. 

Temeljni samoupravni subjekti prevzemajo vedno več ne le pravic, temveč 
tudi odgovornosti in poslovnega tveganja. Odnos med tržnimi kriteriji gospo- 
darjenja in samoupravljanjem, v katerega je ta čas vsajen sistem zadržanih cen, 
bo manj oviran, če se ob trenutnih doseženih razmerjih med uvozom in izvozom, 
ob ustvarjenih in razpoložljivih deviznih rezervah ustrezneje lotimo libera- 
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li za ci je cen in hkrati 'interveniramo z ekonomskimi ukrepi, ki bi preprečevali 
nadaljevanje obstoječih ali ustvarjanje novih nesorazmerij. 

V ta proces in druge procese je seveda vključeno tudi pričakovano ukre- 
panje vsakega posebej in vseh skupaj, saj bomo sicer .ponovno razglašali na- 
čela, ki naj splošno in dozdevno veljajo za vse, obenem pa za nikogar kon- 
kretno. Zato ponavljam večkrat postavljeno zahtevo razpravljalcev, da priča- 
kujejo konkretne in učinkovite ukrepe za stabilizacijo in umiritev gospodarskih 
tokov v okvirih, določenih za to gospodarsko leto. S tem, da smo opozorili 
na nekatera politično-gospodarska gledanja, smo želeli prikazati nekatere do- 
datne elemente ocene stanja in naravnanosti dela najodgovornejših nosilcev 
in organizatorjev ozračja ter odločitev in tvorcev javnega mnenja. Upam, da 
lahko ta opozorila koristijo skupaj s poročilom o oceni, kaj delovni ljudje 'pri- 
čakujejo od družbenih organov. Predlagateljem gradiva za današnjo sejo pa smo 
posredovali tudi vrsto konkretnih mnenj, opozoril in predlogov iz razprav 
na terenu. 

Na koncu bi rad seznanil skupščino še z ugotovitvijo z regionalnih posve- 
tovanj. Dotika se sicer predvsem delovanja Socialistične zveze in sindikatov, 
vendar posredno tudi celotne družbene organizacije in organiziranosti. 

Čeprav nismo nikjer slišali kritike zaradi organiziranja in izvajanja takih 
ali podobnih posvetovanj, smo bili vendarle opozorjeni, da se vpliv mnenj, 
kritik in predlogov baze s takih posvetov prepočasi in premalo uveljavlja na 
mestih odločanja. Kljub ustavnim dopolnitvam o položaju in vlogi sindikatov 
in Socialistične zveze se glas delovnega človeka sliši premalo, premalokrat. 
Pristnejše zveze in pretoki mnenj v vseh smereh, večja in popolnejša informi- 
ranost delovnih ljudi in njihov vidnejši delež v sprejemanju družbenih odločitev 
so skupne in odgovorne naloge tako družbenopolitičnih organizacij kot tudi od- 
bornikov in poslancev ter drugih delegatov in predstavnikov delovnih ljudi in 
občanov, ki so jih izvolili na odgovorne javne družbene funkcije. 

Predsednik Miran Goslar: Dušan Horjak. 

Dušan Horjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Iz ocene gospodarskih razmer v Sloveniji je razvidno, da se sprejeti cilji 
ekonomske politike za leto 1972 ne uresničujejo v celoti. Posledica tega so velike 
težave v našem gospodarstvu. Tu se kažejo predvsem v nadaljevanju inflacije 
in v negotovosti pri izvajanju stabilizacijske politike. Prepričan sem,, da bi 
lahko kljub mnogim še nerešenim problemom več prispevali k uresničevanju 
stabilizacije že samo s tem, če bi sprejete predp;se dosledno izvajali. 

Ne bi govoril o vseh problemih, ki so navedeni v gradivu. Pozornost bom 
skušal posvetiti samo dvema problemoma, ki sta pereča za panogo, v kateri 
delam, značilna pa tudi za vse druge panoge našega gospodarstva. 

Mislim, da je eden izmed osnovnih pogojev stabilizacije umiritev cen 
v gospodarstvu in v družbenih službah. Vse analize kažejo, da bomo na tem 
področju bitko izgubili, saj je že dokazano, da je limit zvezne skupščine o 
5,6-odstotnem dopustnem dvigu cen v letošnjem letu že presežen. Hkrati pa 
so tendence verižnega dviganja cen v vseh panogah gospodarstva. Verjetno tega 
tudi nova uredba o sporazumih za cene ne bo preprečila, kar nas vodi v še večjo 
inflacijo. 

Zaradi teh razlogov se prav nič ne čudim informacijam iz skupščine, da je 
potrebna nova valutna reforma — devalvacija dinarja. V priloženih gradivih 
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je med drugim napisano, da bi zmanjšano akumulacijo moralo nadomestiti pred- 
vsem gospodarstvo'. Zato naj poveča proizvodnjo, produktivnost dela in izvoz. 
Prepričan sem, da za reševanje problemov po tej poti ni zadosti zavzetosti, 
ker dokazujejo tudi stališča organov gospodarske zbornice in sindikata de- 
lavcev za panogo, v kateri delam. 

Zvezna gospodarska zbornica zahteva zaradi povečanja stroškov repro- 
dukcijskega materiala in zaradi spremembe paritet valute in cen na svetovnih 
tržiščih, ponoven dvig cen bombažni preji od že sprejetega povečanja za 11 % 
na 30 °/o in še več. Tolikšen dvig cene bombaža bo seveda sprožil verižno dviganje 
cen v vsej tekstilni industriji. Iz gradiva zbornice je razvidno, da znaša 
nepokrita razlika med novimi materialnimi stroški in. sprejetimi ukrepi zaradi 
eliminiranja dviga stroškov reprodukcijskega materiala kar 53,8 %. Podatek 
je zaskrbljujoč in nas opozarja na to, da sprejeti ukrepi problemov v tekstilni 
stroki še niso v celoti rešili. Vendar bi morali biti ob takšnih naporih za 
stabilizacijo pošteni sami do sebe. Pri reševanju problemov v tekočem letu 
pozabljamo na to, da smo imeli zaloge osnovnih surovin do maja letošnjega 
leta po cenah iz leta 1971. Nekatera podjetja pa imajo zaloge surovin skoraj 
za vse leto še po starih cenah. Nadalje naj bi prek bank vplivali na pocenitev 
stroškov pri uvozu bombaža in drugih surovin, tako da nakupa ne bi opravljala 
zvezna direkcija za surovine v Beogradu. 

In končno menim,, da je potrebno pri delitvi akumulacije v proizvodnji 
opozoriti tudi na razdelitev akumulacije med proizvodnjo in trgovino. Poglejmo 
samo, kakšne ugodnosti ima trgovina pri prodaji bombažnega blaga. Ne bi po- 
drobno našteval rabate, kasakonte, rizike rabatov in druge ugodnosti, ki jih 
daje industrija trgovini, na primer bombažna 20 "/o, volnarska 22%, težka 
konfekcija 28 °/o, lahka konfekcija 22 %. Trgovina pa zahteva še druge bonitete, 
s katerimi pobira v proizvodnji ustvarjeni dohodek. 

Industrija ne odreka trgovini pravice do primerne akumulacije, ker je 
zainteresirana za povečanje in izboljšanje trgovske mreže. Prepričan pa sem, 
da bi se morala akumulativnost in s tem sredstva za razšimjeno reprodukcijo in 
osebne dohodke med industrijo in trgovino bolj uskladiti. Mislim, da bi lahko 
v poprečju najmanj 3 °/o znižali plačilne pogoje trgovine, ne da bi to vplivalo 
na maloprodajno ceno. Tak ukrep bi lahko sprejel zvezni organ ali pa zvezna 
gospodarska zbornica na podlagi ustreznega dogovora. 

Drug problem, o katerem bi hotel govoriti, so zadnji ukrepi zveznih or- 
ganov za določitev globalne devizne kvote. Ker ne tare samo tekstilne indu- 
strije, temveč vse gospodarstvo Slovenije, se čudim, da mu pristojni republiški 
organi ne posvečajo posebne pozornosti. Posledice tega ukrepa so že prisotne, 
saj morajo podjetja zaradi pomanjkanja sredstev za uvoz osnovnih in drugih 
surovin zniževati proizvodnjo. 

Naj navedem podatke samo iz tekstilne stroke. V Uradnem listu št. 18 je 
objavljen odlok, po katerem so se v letu 1972 sredstva GDK za uvoz surovin 
in drugega reprodukcijskega materiala zmanjšala za 15 %. Ker je tekstilna 
industrija panoga, ki izvozi 70% surovin iz konvertibilnega gospodarskega 
območja, ta ukrep ob dvigu cen na svetovnem tržišču resno ovira proizvodnjo. 
Ze se je zmanjšala izkoriščenost kapacitet tkalnic in predelnic, posamezne pa 
so celo ustavile delo. 

Posledice znižanja GDK za 15% so v Sloveniji tele: Dodatni GDK bo 
138 milijonov dinarjev, od priliva proizvodnje 233 milijonov dinarjev, od 
priliva po poslih dodelave 66 milijonov dinarjev, skupno torej 448 milijonov 
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dinarjev. Vse potrebe uvoza s konvertibilnega področja pa znaša za leto 1972 
okrog 3 milijone dinarjev. Glede na to predstavlja restrikcija GDK izgubo 
47 dni proizvodnje. Pri tem pa naj pripomnim, da so izvozni in uvozni posli 
za letošnje leto že sklenjeni, vprašanje pa je, kako bo naslednje leto, čeprav 
predpisi predvidevajo, da mora biti vsaka sprememba v zunanjetrgovinskem 
režimu objavljena tri mesece prej, preden začne veljati. Obenem je za 1972. leto 
povečana retencijska kvota od 7 na 20'%', kar je nadaljnja možnost zmanjšanja 
uvoza surovin v vrednosti 263 milijonov dinarjev. To je približno enomesečna 
proizvodnja. Razen tega je problem tudi povečanje dopolnilnega zneska GDK 
zaradi povečanja cen na svetovnem, tržišču, kar je tekstilni industriji potrebno 
kompenzirati. 'Niavedena dejstva upravičujejo zahtevo tekstilne industrije, da 
se ji kot vezani panogi pusti prejšnja vsota vseh sredstev GDK. Mislim, da je 
izvoz bolj pereč problem kot uvoz, saj je znano, da je Jugoslavija po doseženem 
izvozu na prebivalca na repu lestvice evropskih držav. Mislim, da bi morali 
bolj stimulirati izvoz, predvsem na konvertibilno področje. Prepričan sem, da 
je velik izvoz eden izmed poglavitnih ukrepov za stabilizacijo našega gospo- 
darstva. Ali bo novi zakon o prometu blaga in storitev za tujino to zahtevo 
uresničil, bo pokazala šele, bližnja prihodnost. 

Ob koncu izvajanja o nekaterih problemih tekstilne industrije naj povem, 
da bi mnoge probleme rešila sama brez administracije, če bi zanjo veljal libera- 
liziran uvoz in izvoz. Seveda bi se morale tudi na domačem trgu cene svobodno 
oblikovati po tržnih zakonih. 

Tovarišice in tovariši poslanci! V svojo razpravo sem predvsem želel 
opozoriti pristojne gospodarske organe, da proučijo problematiko, ki sem jo 
nakazal v svojih izvajanjih. Izjavljam pa, da se v celoti strinjam s stališči in 
predlogi, ki jih je v zvezi z gospodarskim položajem dala gospodarska zbornica 
Slovenije. 

Predsednik Miran Gosi ar: Štefan Toth. 

Štefan Toth: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ne 
želim zmanjševati, še manj pa podcenjevati vložene napore in nekatere dosežke 
ter pozitivne premike, ki smo jih zabeležili v zadnjih mesecih. Toda dejstvo je, 
da vsi ti dosežki, premiki in rezultati ne zadoščajo in nas ne morejo zadovoljiti. 
Ugotavljam namreč, da žarišč težav nismo paralizirali, še manj odpravili. Niti 
nismo preusmerili, kaj šele zajezili nekatere najpomembnejše negativne pre- 
mike. Vznemirja me zlasti tole: naša dosedanja neučinkovitost, parcialnost 
naših ukrepov, prepočasnost in v nekem smislu tudi mlačnost pri lotevanju 
hitrejšega in učinkovitejšega odpravljanja vseh že evidentiranih težav in nji- 
hovih vzrokov. 

Ugotavljam tudi, da smo neštetokrat verbalno pripravljeni na določene pre- 
mike, medtem ko je naša dejanska .pripravljenost nekoliko manjša. Pogrešam 
tudi ustreznih sankcij, da bi jasne cilje, ki smo si jih v preteklosti postavili, 
tudi realizirah. Celo več, menim,, da smo tik pred novim valom težav. Do 
skrajnosti smo zaostrili tržne deformacije, vsaj nekatere. Ugotavljamo pritisk 
na dodatno emisijo, porast nelikvidnosti, pritisk za zvišanje cen — to zahteva 
več naših najpomembnejših grupacij. Raste ekonomska nesigurnost in v zvezi s 
tem tudi določena apatičnost najodgovornejših kadrov v delovnih organizacijah. 
Nobena skrivnost ni, da raste tudi nezaupanje določenih slojev v našo uspešnost. 
Ne želim stvari dramatizirati, ker menim, da ni razlogov za alarm, vendar bi 
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poudaril, da smo na naši razvojni poti dosegli določeno točko in da nimamo 
druge izbire, kot da prelomimo z dosedanjo prakso neučinkovitosti in da ne- 
mudoma izvedemo kvaliteten preobrat dogajanj in to za vsako ceno. Jasno je, 
da to terja mnogo bolj kot doslej zaostritev odgovornosti — poudarjam od- 
govornosti — vseh gospodarskih in družbenih nosilcev programa naše stabili- 
zacije. 

Poudarjam, da se ne strinjam S prakso pavšalnih ugotovitev. Zato pro^ 
sim in predlagam,, da bi bili v gradivu, ki ga bomo prejemali, jasni odgovori 
na naslednja vprašanja: zakaj sprejeti ukrepi niso realizirani, kdo jih ne izvaja 
in kdo jih zavira? Ne bom se spuščal v to, katere ukrepe bo treba sprejeti. M&- 
nim — upam, da se ne motim — da so nam instrumenti v tej smeri že dolgo 
znani, saj o njih kontinuirano razpravljamo že od leta 1965. Skratka ukrepi, 
razlogi in vzroki za nas niso neznanka. Poznamo tudi globalne probleme. Ce je 
ta ugotovitev točna, potem moramo nemudoma pristopiti k dosledni uveljavitvi 
sklepov in stališč, ki smo jih sprejeli oziroma o katerih smo se dogovorili. 

Imam nekaj konkretnih predlogov, seveda ne v smislu materializiranja teh 
predlogov, ampak za akcijski oziroma delovni program naše skupščine. Pred- 
vsem predlagam, da se v najkrajšem času opravi pregled vseh doslej sprejetih 
ukrepov ter ugotovi, kateri ukrepi se ne izvajajo, v katerih delovnih organi- 
zacijah in na katerih nivojih — v republiki in federaciji — zakaj se ne 
izvajajo in kdo je za to odgovoren. Nadalje, da se kvantificirajo tudi učinki 
že realiziranih ukrepov. 

Predlagam, naj naša skupščina, zlasti republiški in gospodarski zbor, stalno 
razpravljata o gospodarskih gibanjih v Sloveniji in Jugoslaviji in sproti ozi- 
roma kontinuirano zavzemata stališča in po potrebi tudi ukrepata. Nadalje 
predlagam, naj naša republika dosledno izvaja sprejete ukrepe in sklepe. 
Hkrati naj opozarja na morebitna odstopanja drugod v državi. Terja naj tudi 
dosledna uveljavitev tistega, o čemer smo se dogovorili in kar smo sprejeli. 

Vzporedno s tem je treba ustvarjati tudi ustrezno politično ozračje v 
Sloveniji, da bi naši delovni ljudje spoznali, da brez žrtev, brez samoodpovedi 
postavljenih ciljev ne bomo mogli doseči. Ne dovolj ujmo, da naši delovni 
ljudje in občani živijo v zmoti, da je strateške cilje mogoče doseči, ne da bi se 
odpovedali določenim ambicijam posameznikov, delovnih organizacij, skratka 
ambicijam baze in vrha. Menim, da to spoznanje še vedno ni dovolj prodrlo v 
zavest naših delovnih ljudi. Nadalje predlagam, da v okviru tega delovnega 
programa, izvršni svet skupščine SR Slovenije v najkrajšem času izdela kom- 
pleksen projekt vseh dodatnih ukrepov, ki bi jih morali zaradi realizacije 
osnovnih strateških ciljev sprejeti tako v Jugoslaviji kot v Sloveniji. Z njimi 
naj seznani izvršni svet ter od njega terja odgovor v zvezi s svojimi predlogi. 

Prizadeval sem si, da bi bil dokaj konkreten. SNe vem,, morda mi ni v celoti 
uspelo. Ne želim — ponovno poudarjam dramatizirati stvari, vendar se kot 
član tega doma čutim odgovornega za vsa gospodarska gibanja in za obstoječo 
gospodarsko situacijo, za katero lahko trdimo, da ni lahka. Prav zaradi tega sem 
za dosledno in nekompromisno borbo, da dosežemo zastavljene cilje. Pri tem pa 
se ne sprašujem, ali bodo potrebne določene žrtve, ker vem, da jih bomo morali 
dati, če hočemo doseči zastavljene cilje. 

Končno naj povem, da v celoti podpiram predložena stališča, hkrati pa za- 
htevam, da nemudoma sprejmemo ustrezne ukrepe, s katerimi bi ta stališča 
tudi oživili. 
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Predsednik Miran Goslar : Besedo ima Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Skrbno pri- 
pravljeno poročilo izvršnega sveta o gospodarskih razmerah Slovenije daje re- 
alno sliko gospodarskega položaja v naši republiki. Menim pa, da ne bi smeli 
mimo dejstva, da je slovensko gospodarstvo lani vložilo v poslovne sklade več 
kot 4 milijarde N dinarjev, v druge sklade pa več kot 1,1 milijarde N din. Ta 
akumulacija se bo lahko hitro porazgubila, če vse republike ne bodo izvajale 
stabilizacijske politike, če bo sprejeta realnejša politika na področju cen in 
če ne bomo odpravili absurdov, ki jih gospodarstvo doživlja na področju cen. 

Menim, da je najbolj vznemirljivo to, da v nekaterih republikah rastejo 
osebni dohodki z isto stopnjo, če ne celo z višjo, ne glede na storilnost in gospo- 
darski učinek. Naša republika bo morala odločneje zahtevati, da se tudi na pod- 
ročju delitve dohodka zagotovi red. Zato podpiram gospodarske zbornice, da 
federacija takoj sprejme zakon, bo omejil naraščanje osebnih dohodkov v vsej 
državi. Zakon bi moral veljati tako dolgo, dokler v vseh republikah ne bodo 
uveljavljeni družbeni dogovori in samoupravni sporazumi. Morali pa bi za- 
ščiti občane z nizkimi dohod,ki. Ce bomo čakali, da bodo v vseh republikah 
zagotovili red družbeni dogovori, ne da bi sprejeli poseben zakon za prehodno 
razdobje, bo stabilizacija propadla prav tako, kot je propadla gospodarska 
reforma. In kdo bo odgovoren za posledice? 

Nadalje želim razpravljati o drugih osebnih prejemkih v Sloveniji, ki so 
se zvišali od leta 1966 do letos za trikrat, tako da so v letu 1971 znašali že 
166 milijard S din. Polovico tega zneska odpade na čisti osebni dohodek, ki 
ni podvržen nobenim družbenim obveznostim. Tudi letos je ta postavka kljub 
samoupravnim sporazumom porasla za 41 %. V primerjavi z dohodkom kme- 
tov so se tudi ostali osebni prejemki zvišali od leta 1966, ko so znašali le 47 °/», 
leta 1971 pa so znašali že 83 °/o. V petih letih se je ta dohodek v primerjavi z 
dohodkom iz kmetijstva zvišal od 47 '°/o na 83 Vo. Letos bodo ostali osebni pre- 
jemki verjetno že dosegli višino bruto dinarskih dohodkov, ki jih bodo prejeli 
zasebni kmetovalci prek odkupa, ki bo znašal okoli 220 milijard S din. 

Kljub temu, da so se socialni prejemki v zadnjih letih precej zviševali, so 
se drugi osebni prejemki še bolj. Drugi osebni prejemki so v primerjavi s 
socialnimi prejemki v letu 1966 znašali le 41 °/o, lani pa že 49 %. Že ti skromni 
podatki terjajo, da bi se izvršni svet poglobil v ta problem- Gospodarsko raz- 
vite države imajo prav gotovo upravičene razloge za to, da njihovo gospo- 
darstvo ne pozna službenih dnevnic in da poravnavajo delavcem,, ki morajo tudi 
na potovanja, le dejanske stroške. Predlagam, da o tem problemu razmišljajo 
pristojni republiški sekretariati. 

Razlike v narodnem dohodku na prebivalca med revnimi in bogatimi v 
naši republiki še vedno rastejo. Tako je znašal najnižji osebni dohodek na pre- 
bivalca v letu 1970 v občini Lenart 3000 dinarjev, v občini Ljubljana-Center 
59 000 dinarjev, v občini Piran pa 23 000 dinarjev. Kljub temu pa morajo tudi 
najbolj nerazvita območja naše republike izpolnjevati v korist nerazvitih repu- 
blik in pokrajin prav take obveznosti kot najbogatejša območja naše republike. 

Ker ni logično, da bi moral v nekaterih primerih večji revež pomagati 
manjšemu revežu, menim;, da bi bilo spremeniti delitev bremena za nerazvite 
republike in pokrajine. Podpiram predloge gospodarske zbornice tako glede 
liberalizacije cen, omejevanja inflacije stroškov, selekcije gospodarstva s hitrejšo 
uvedbo konkurzov in predvsem likvidacije in glede omejitve vseh oblik porabe. 
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Glede investicijske porabe pa menim, da bi morala država poskrbeti, da se 
zanjo uporabijo le strogo namenska sredstva, ne pa tudi obratni krediti, in da 
se dosledno izvaja v mejah planiranih sredstev. Menim, da prihaja čas., ki za- 
hteva radikalnejše ukrepe, ki bi se morali brezpogojno in enotno izvajati v vseh 
republikah. To je primarna naloga našega izvršnega sveta, naše delegacije 
v zboru narodov in tudi naših dveh predstavnikov v predsedstvu Jugoslavije. 

Predsednik Miran G'oslar : Ker smo že poslušali ekspoze k 5. točki 
dnevnega reda, to je poročilo o učinkovitosti delovanja samoupravnih 
sporazumov in splošnih družbenih dogovorov o delitvi dohodka, predlagam:, 
da razpravljamo o obeh točkah skupaj, to se pravi o gospodarskih gibanjih 
in o naslednji točki. Med drugim tudi zaradi tega, ker je velik del predlaganih 
sklepov in stališč posvečen tej materiji. Opozoril bi vas, da ste z gradivom za 
sejo prejeli splošne ugotovitve o učinkovanju samoupravnih sporazumov in 
splošnih družbenih dogovorov po podatkih iz zaključnih računov za leto 1971, 
predloge in sklepe republiškega sveta zveze sindikatov Slovenije ter pismeno 
poročilo odbora za družbenoekonomske odnose. 

Besedo želi Jože Marolt. 

Jože Marolt: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! O 
izvajanju izhodišč družbenoekonomske politike v prvih treh mesecih letošnjega 
leta in o izpopolnjevanju sistema samoupravnega sporazumevanja za delitev 
dohodka in osebnih dohodkov smo v sindikatih razpravljali na več sejah. V 
naših organizacijah razpravljamo vsak dan in to na različnih ravneh. Na sejah 
smo med drugim, sprejeli tudi več ugotovitev in ocen, ki jih vsebujejo tudi 
drugi dokumenti. Zato se bom v razpravi omejil predvsem na vprašanja, ki 
zadevajo prihodnji razvoj in razreševanje ugotovljenih problemov. 

Kot je dejal že tovariš predsednik, ste z gradivom za današnjo sejo prejeli 
tudi naše predloge in sklepe o dograjevanju sistema družbenega in samouprav- 
nega usmerjanja delitve dohodka in osebnih dohodkov. Menim, da so ti pred- 
logi in sklepi dovolj jasni in predvsem uporabni v praksi, zato ni potreben 
daljši komentar. Rad bi le poudaril, da smo v svojih predlogih opredelili naše 
poglede ne le do kratkoročnih nalog v zvezi z dograjevanjem samoupravnega 
sporazumevanja, temVeč tudi do že danes znanih dopolnitev in smeri sistema 
sporazumevanja, ki izhaja iz lani sprejetih ustavnih dopolnil. Gre za realizacijo 
XXVII. ustavnega amandmaja k slovenski ustavi, zlasti njegove tretje in 
četrte točke. 

V sindikatih ugotavljamo, da so po sprejetju ustavnih dopolnil, programa 
stabilizacije in po zamrznitvi cen doseženi nekateri rezultati. Rešena so neka- 
tera bistvena vprašanja ekonomskih funkcij federacije. Ustvarjeno je ugod- 
nejše družbeno ozračje za izvajanje ustavnih dopolnil v delovnih organizacijah 
in interesnih skupnosti, čeprav je udeležba delovnih organizacij v delitvi 
dohodka le neznatno porasla, porasla je družbena produktivnost dela in skladi 
delovnih organizacij, izboljšala pa se je tudi izvozno-uvozna bilanca. Pri tem 
posebej poudarjamo, da se je izvozno-uvozna bilanca izboljšala predvsem za- 
radi finančno^administrativnih odločitev — devalvacije — in je nadaljevanje 
teh trendov najmanj dvomljivo!. Menimo, da je na vseh ravneh nujno treba 
izdelati oceno stabilizacijskih programov in stanja proračunske in splošne po- 
rabe družbenopolitičnih in interesnih skupnosti. Tega izvršni svet Socialistične 
republike Slovenije ni storil v predloženi oceni gospodarskih gibanj. Vse ele- 
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merite gospodarjenja in zunanje vplive na višino dohodkov v letošnjem letu je 
treba oceniti zlasti v delovnih organizacijah. Prav tako je treba nedvoumno 
ugotoviti stopnjo skladnosti gibanj s sprejeto politiko v letošnjem letu in se 
glede na pričakovana manj ugodna gibanja pripraviti in sprejeti ukrepe za 
premagovanje možnih ekonomskih, socialnih in političnih težav. 

Premiki cen bodo letos nujni in morajo temeljiti na že sprejetih načelih, 
saj ekonomskega ravnotežja ne bo mogoče obdržati s podaljševanjem in širje- 
njem administrativnih ukrepov, pa tudi administrativnih ukrepov ni mogoče 
kratko malo odpraviti z enkratno odločitvijo. Niso sprejemljive parcialne spro- 
stitve cen brez kriterijev, temveč ukrepi, ki bodo v skladu s sprejetimi izhodišči 
ekonomske politike. V nasprotnem primeru pa je potrebna ponovna razprava 
za spremembo izhodišč ekonomske politike za letošnje leto tako v zvezni kot v 
republiški skupščini. Ne gre le za realizacijo političnega dogovora, temveč 
smo glede na ustavne amandmaje dolžni ustvarjati tak položaj delavcev, da 
bodo le-ti odločilni dejavnik v razpolaganju z dohodkom. Delavci ne morajo 
biti le objekt odločanja, odvisni od dobre volje državnoadministrativnih odlo- 
čitev oziroma od odločitev neformalnih podjetniških struktur. Sindikati me- 
nimo, da je mogoče doseči trajna, stabilnejša gospodarska gibanja le s politiko 
in ekonomskimi ukrepi, ki zagotavljajo vrnitev odtujene moči odločanja o 
dohodku samoupravno organiziranim delavcem v združenem delu. 

Na področju investiranja je znana resnica, da je gospodarski in socialni na- 
predek vsake družbe odvisen od obsega in kvalitete investicijskih naložb. 
Cim manj je sredstev, tem bolj je nujno gospodarsko odločanje o razširjeni re- 
produkciji. Za naš sedanji gospodarski položaj lahko trdimo, da nas lahko prav 
smotrne investicijske naložbe odločilno izvlečejo iz sedanjih težav. Zato je 
nerazumljivo, da v poglavjih o investicijah za lansko in letošnje leto nimamo 
ocen o učinkovitosti investicij. Tudi ne poskušamo odgovoriti na vprašanje, ali 
smo v tem' času z investicijami odpravljali strukturne neskladnosti gospodar- 
skega razvoja ali pa smo jih morda še bolj povečali. Menim, da nas k odgovoru 
neposredno obvezujejo podatki o neugodnem razmerju med našim uvozom in 
izvozom, ki je značilno za čas po letu 1965. 

Lani je za splošno porabo veljala z zveznim zakonom določena imobiliza- 
cija sredstev nad 10,8 %. Nje vem, ali smo se vnaprej ustrašili rezultatov lan- 
skega ukrepa in zato razen kvantitativnih podatkov do danes nismo analizirali 
naše doslednosti. Ukrep je veljal lani in bi ga morale spoštovati vse družbeno- 
politične skupnosti, ki sicer opravičeno zahtevajo od vseh drugih spoštovanje 
zakonitosti in disciplino. 

Organi, ki so ukrep sprejeli, ne bi smeli odlašati z zahtevo, da dobijo od- 
govor na vprašanje, kakšna je bila usoda zakonskega predpisa v Jugoslaviji 
kot celoti in v posameznih republikah ter pokrajinah. V oceni letošnjih gibanj 
tudi ni ocen o gibanju splošne in proračunske porabe vseh družbenopolitičnih 
skupnosti in interesnih skupnosti, ker baje še ni zagotovljeno tekoče spremlja- 
nje te porabe. Menimo, da je to velika slabost, ki je ni mogoče politično od- 
praviti in tudi ne odlagati v nedogled. 

Ni dvoma, da so osebni dohodki občutljiva ekonomska kategorija ne le 
zaradi neposrednega vpliva na kupno moč, temveč predvsem zaradi tega, ker 
se iz prispevkov na osebne dohodke napaja velik del družbene porabe. Tudi 
zaradi tega spoznanja smo začeli graditi sistem samoupravnega sporazumevanja, 
ki je lani dobil svoj ustavni temelj in ga lahko danes prvič popolneje ocenju- 
jemo. Ko ocenjujemo uspešnost samoupravnih sporazumov, oziroma hočemo 
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realno oceniti to, kar je doseženo, moramo sedanje stanje primerjati s stanjem 
iz druge polovice leta 1970. Rad bi vas spomnil, da je bilo to obdobje, ko so 
na vseh sestankih sindikalnih organizacij in organov sindikata ostro kritizirah 
nesorazmerja vseh vrst: neupravičene razlike v osebnih dohodkih, neutemeljene 
razpone, absurdne razlike pri regresih itd. 

Niso bili le globalni odnosi v delitvi dohodka razlog za čedalje odločnejšo 
zahtevo, da je treba delitev dohodka in osebnih dohodkov družbeno usmerjati. 
Na mnenja, konflikte in negodovanja je v tistem času vplival skupek različnih 
pravic in možnosti, od razlik, ki vplivajo na možnost doseganja večjega ali 
manjšega dohodka delovne organizacije, do razlik v višini regresa za letni 
oddih. 

Dogajalo se je že, da so delavci začeli izgubljati zaupanje v zmožnost 
organizirane družbe, da bi obvladala vse te in druge razlike. Ce danes oce- 
njujemo že dosežene rezultate, potem ne moremo mimo ugotovitve, da celotna 
aktivnost v zvezi s sporazumevanjem in začetni rezultati večajo zaupanje de- 
lavcev v sposobnosti samoupravnega sistema, da na organiziran, samoupravni 
način in na podlagi medsebojne soodgovornosti delavci v združenem delu 
urejajo vprašanja, ki so tako občutljiva, kot je delitev dohodka in osebnih 
dohodkov. Seveda v oceni ne moremo mimo dejstva, da mora biti naša ambi- 
cija v dograjevanju sistema samoupravnega sporazumevanja, da moramo pod- 
pirati tiste rešitve, ki bodo v delitvi dohodka pomenile praktično realizacijo 
sprejete ekonomske politike. Nekoliko statično je to izraženo v oceni gospo- 
darskih razmer na 68. strani gradiva, kjer je govor o tem, da je še vedno treba 
določati družbeno tolerančne limite. Temu smo se upirali že v preteklem letu. 
Menimo, da je omejitev osebnih dohodkov na primer na višini 1400 dinarjev 
za pogojno nekvalificiranega delavca slaba rešitev. Sočasno pa odklanjamo 
tudi interpretacijo, da se sindikati zaradi nasprotovanja takšnemu limitu za- 
vzemamo za kakršnekoli osebne dohodke, tudi take, ki niso pokriti z rezultati 
dela in ki niso usklađeni z izhodišči ekonomske politike. Takšna interpretacija 
našega nasprotovanja limitu ni le poenostavljena, temveč celo nepravilna. Spre- 
jet limit na 1400 dinarjev bi pomenil ustvarjanje imaginarne pravice. Za neke 
proizvodne rezultate je tak osebni dohodek previsok, za druge pa prenizek. 
Nikoli nismo imeli o samoupravnih sporazumih toliko podatkov, kot jih imamo 
danes. Če je kak samoupravni sporazum nekvaliteten, ohlapen, če za majhne 
proizvodne rezultate daje velike pravice glede osebnih dohodkov, potem je za 
sistem sporazumevanja koristno1, da udeležencem takega samoupravnega spo- 
razuma na osnovi primerjalnih podatkov dokažemo, da je treba tak samo- 
upravni sporazum spremeniti in dopolniti v medsebojni javni razpravi. Ne 
upiramo se torej limitu zaradi višine limita — mimogrede rečeno, limit niti 
ni nizek, če upoštevamo, da 1400 dinarjev za pogojno nekvalificiranega de- 
lavca pri naši kvalifikacijski strukturi omogoča poprečni osebni dohodek v 
višini 2000 dinarjev — temveč zaradi tega, ker je to v bistvu linija najmanj- 
šega odpora, ki zanemarja notranjo logiko oblikovanja in delitve dohodka v 
delovnih organizacijah. 

Klar zadeva našo 12. točko predlogov, ki ste jih prejeli, pa samo tole: Vsi 
veste, da je samoupravni sporazum sprejet, če se z njim strinjajo pristojni or- 
gani sindikata. Lani, ko smo začeli sklepanje samoupravnih sporazumov, ko 
smo bili še povsem brez organizacijskih in vsebinskih izkušenj, ko smo začeli 
izgrajevati tak sistem urejanja medsebojnih pravic in obveznosti v delitvi 
dohodka, je bila taka funkcija sindikatov smotrna rešitev. Vprašanje pa je, 
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ali bo čez leta še logično, da v procesu samoupravnega sporazumevanja sodeluje 
sindikat s pravioo veta. Razmišljanja o spremembi pozicije sindikatov v spo- 
razumevanju ne smemo razumeti kot umik sindikatov iz sporazumevanja, 
temveč nasprotno-. Spremenjena funkcija sindikatov v dograjevanju samouprav- 
nih sporazumov mora prispevati k temu, da odnosi, ki jih konstituirajo samo- 
upravni sporazumi, ne bodo nastajali v senci možnega veta sindikatov, temveč 
v javnem, samoupravnem, demokratičnem dialogu, v katerem bodo enako- 
pravno sodelovali tudi sindikati. Spremembe vloge sindikatov v tej smeri si 
ne zamišljamo kot neposredno zahtevo po spremembi sedanjega zakona, temveč 
kot sestavni del dolgoročnejšega dograjevanja sistema, vezanega na uresni- 
čitev tudi druge faze ustavnih sprememb. 

Ko razmišljamo o tem, kaj spremeniti sedaj in v katero smer razvijati 
sistem, pa to ne pomeni, da smo nezadovoljni in da kritiziramo sedanje rešitve. 
To je le dokaz, da imamo aktiven odnos do tega samoupravnega instrumenta, ki 
ureja področje delitve dohodka. Za sindikate ni sprejemljiva ocena uspešnosti 
ali neuspešnosti samoupravnih sporazumov, prikazana le v kvantitativnih re- 
zultatih. V samoupravnem sporazumevanju zasledujemo družbeni odnos, na- 
stajanje novih samoupravnih norm, spreminjanje spoznanj o soodvisnosti de- 
lavcev v združenem delu, spreminjanje spoznanj o možnosti, da delavci v zdru- 
ženem delu utrjujejo pravico samoupravnega razpolaganja z novo ustvarjeno 
vrednostjo. Tako gledanje na sistem samoupravnega sporazumevanja ne pomeni 
podcenjevanja kvantitativnih primerjav, ne smemo pa dopustiti, da bi kvali- 
teto žrtvovali za kvantiteto, da bi zaradi kratkoročnih interesov ali težav za- 
nemarili naše dolgoročne cilje in hotenja. 

Podpredsednica Lojzka Stropnik: Besedo ima poslanec Martin 
Košir. 

Martin Košir: Tovarišica podpredsednica, poslanci in poslanke! 
Že na začetku svoje razprave poudarjam, da se strinjam s sklepi in pred- 

logi, ki jih predlaga izvršni svet in tudi drugi subjekti, ter predlagam, da jih 
danes sprejmemo kot sredstvo krepitve in usposabljanja naše družbe za učinko- 
vitejšo pot stabilizacije. 

Moram reči, da nisem poseben strokovnjak za ekonomsko problematiko, ki 
jo danes obravnavamo in o kateri smo prejeli številna gradiva, argumente in 
dokumentacijo', iz katerih je razvidno, v kakšni situaciji smo trenutno. Vendar 
bi vseeno izrazil nekaj lastnih občutkov. Nekateri pa — po mojem minenju — 
niso samo moji občutki, ampak so tudi občutki določenega dela slovenske 
javnosti. 

Ko prebiram podatke o sedanjih gospodarskih gibanjih ali poslušam 
poročila po televiziji in radiu, se mi nehote zastavljajo vprašanja, ali smo se 
resnično pripravljeni odločno zavzeti za sprejetje ustreznih ukrepov za hitrejše 
koordiniranje naših odnosov ali hočemo zagotoviti določen red in disciplino 
glede izvajanja naših ukrepov, ki naj pripeljejo do stabilizacije. Menim, da je 
pripravljenost naše javnosti zelo velika. To nam kažejo podatki iz predloženega 
gradiva, taka ocena pa izhaja tudi iz javnih in drugih razprav. Delavski raz- 
red, na katerega se često sklicujemo, je pripravljen na dodatne žrtve, tudi na 
določeno odrekanje, seveda pod pogojem, če bo zagotovljeno uresničevanje pro- 
grama stabilizacije. 
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V zadnjem času imamo številne iniciative, npr. iniciativa kroparskih ko- 
vačev, pa tudi drugih delovnih kolektivov, ki so pripravljeni odstopati del 
svojega dohodka samo zato, da bi se položaj izboljšal in da bi se —• če tako 
rečem — mučna situacija v javnosti vendarle popravila ter da bi se tokovi 
gospodarskih gibanj spravili na normalen tir. Menim, da te pripravljenosti 
ne bi smeh zanemariti in tudi ne podcenjevati. Obratno, morali bi jo podpreti 
in se tudi konkretno dogovoriti o ciljih in ukrepih ter o načinu uresničevanja. 

V razpravah o raznih dokumentih se izrekamo za stabilizacijske ukrepe, 
hkrati pa slišimo, da ni programa stabilizacije, da dosegamo cilje, ki smo si jih 
zastavili itd. Prepričan sem, da tak način razpravljanja in tak koncept pristopa 
k razreševanju ne more roditi pozitivnih rezultatov in mobilizirati širokih 
ljudskih množic za tako akcijo. Množice lahko mobiliziramo samo takrat, če 
so problemi in cilji jasno opredeljeni in če vemo-, kaj želimo z akcijo doseči. 

Opozoril bi na naslednje: Sprejeli smo resolucijo o družbenoekonomskem 
razvoju Slovenije, menda tudi o družbenoekonomskem razvoju Jugoslavije. V 
kratkem — čeprav z zamudo — bomo razpravljali tudi o petletnem planu. Gre 
za dokumente, ki so bili proučeni in obravnavani v javnosti, v skupščinah, v 
izvršilno-politionih organih in tako dalje. Torej so nekak družbeni dogovor, ki 
ga je treba spoštovati in ki terja tudi sprejetje ustreznih ukrepov in sankcij, 
ki bodo zagotavljale, da se bodo gibanja odvijala v predvideni smeri. Iz pred- 
loženega gradiva pa lahko ugotovimo, da to ni tako. Naredili smo pozitiven 
korak na področju deviznih rezerv, deviznega priliva, pozitiven korak tudi pri 
rasti industrijske proizvodnje — čeprav zdaj ugotavljamo, da le-ta že pomalem 
upada — pozitiven korak v smeri izvoza, omejili smo uvoz, povečali tudi mož- 
nost zaposlovanja itd. Toda hkrati se nam z vsemi drugimi podatki ti pozitivni 
ukrepi in .pozitivna gibanja zamegljujejo. Osebna poraba raste hitreje kot 
raste produktivnost dela, splošna poraba se giblje v širšem okviru, kot smo se 
dogovorili. 

Ali je to možno'? Danes smo slišali tovariša Dolenca, ki je govoril o emisiji, 
čeprav smo lani rekli, da emisije ne bomo povečali, oziroma da jo bomo pove- 
čali samo v skladu z novo ustvarjeno vrednostjo, torej s porastom nacionalnega 
dohodka, kar je normalno, srno že v prvih treh mesecih v bistvu dosegli tolikšno 
emisijo, kolikor bi jo morali vse leto. Ali lahko delavski razred pridobivamo za 
našo politiko s takimi dokazi in s takimi gibanji? Menim, da zelo težko. Tudi 
če mu obrazložimo, da gre za objektivne težave, ne bomo mogli odgnati ne- 
zaupanja. To pa je lahko najbolj nevarna zadeva za našo celotno konsolidacijo. 
Pri tem bi si morali pomagati z ukrepi. Tam, kjer je fronta prebita, je treba 
koncentrirati vso obrambo. Kajti, če tega ne narediš, imaš vse možnosti, da ti 
sovražnik pride za hrbet in te uniči. Menim, da smo v prav taki situaciji danes. 
Govorimo o gibanjih osebnih dohodkov in o cenah. Moram reči, da sem veliko 
razmišljal o teh problemih, pa mi stvari niso povsem jasne. Nerazumljivo mi 
je naslednje: cene smo zamrznili zato, da bi stabilizirali gospodarstvo, osebno 
in splošno porabo pa smo pustili odprto in se lahko razvijata v nedogled. Do 
kod? Iz informacij smo lahko prebrali, da so povsod, kjer so se odločno zavzeli 
za stabilizacijo, zamrznili eno in drugo, cene in tudi gibanje osebnih dohodkov. 
In med stabilizacijo so pripravili ustrezne instrumente, da so se potem lahko 
prilagodili novi situaciji. Razumljivo mi je, da obstajajo pri nas zelo različna 
mnenja glede reševanja problematike cen. Najbrž še nisem doživel, da v se- 
danjih komentarjih, razpravah itd. ne bi bilo napada na koncept zamrznjenja 
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cen. Napada ga tako tisti, ki je upravičen do konkreture cen, kot tisti, ki do nje 
ni upravičen. 

Pravzaprav so se pozitivni in negativni elementi znašli na istem imeno- 
valcu in pritiskajo na zvišanje. Skoraj vsi. Ali smo sposobni na vsej fronti 
ustvariti take pogoje, da bodo vsi tisti, ki so bili prizadeti, tisti, ki niso bili 
prizadeti, obdržali oziroma povečali akumulacijo do višine, ki si jo želijo ozi- 
roma so si jo zamislili? Menim, da je to nemogoče. Čeprav smo v tej situaciji 
lagodno živeli zelo in je standard hitro rastel, pa sedaj vsi hkrati menimo, da 
je zamrznitev cen negativen pojav in da jo je treba odpraviti oziroma sprostiti. 
Menim, da je to nemogoče. Postavlja se vprašanje, kam lahko pridemo po taki 
poti. Že od leta 1965 nenehno govorimo — in precej ljudi ima teh razprav že 
dovolj — da je treba stabilizirati, da je treba sprejeti ustrezne ukrepe in da 
bo jutri situacija še slabša in težavnejša. Če v?mo, da bo položaj jutri slabši, 
zakaj že danes ne ukrepamo? V praksi pa je prav obratno, lažje živimo, več 
ustvarjamo, več imamo. 

Ali je sploh možno, da bi hranilne vloge rasle, da bi ljudje več vlagali, če 
hktrati z vso zavzetostjo govorimo, da je treba cene sprostiti, da je treba cene 
dvigniti, da smo tik pred novo devalvacijo itd. Zakaj naj bi potem varčeval. Tako 
razmišlja preprost človek. Njega ne zanimajo naložbe v hranilne vloge, ampak ga 
zanima čimprejšnja poraba, čimvečja kupna moč, kajti z eventualno devalvacijo 
ali eventualnim povečanjem cen lahko samo pridobiva, s hranilnimi vlogami pa 
samo izgublja. Zakaj potem temu primerno ne ukrepamo? Tovariš Dolenc je da- 
nes v zvezi z investicijami dejal, da se obseg investicij v bistvu ni zmanjšal. Vsak 
hiti, ker je prav tako pod pritiskom zvišanja cen, stroškov itd. To vam povem iz 
lastnih izkušenj, kot predsednik odbora za gradnjo šol in vzgojnovarstvenih 
ustanov v Kranju. Od izvedbe referenduma pa do danes so se planirani stroški 
povečali za 80%>. To pomeni, da je dejansko vsak napor v tej smeri skoraj 
brezuspešen. 

Menim', da bi bilo v korist delavskega razreda in v skladu s pooblastili, ki 
jih ustava daje državi, prav, da enkrat do kraja realiziramo tiste funkcije 
države v nenormalnih razmerah, ki bi jih lahko izpeljala in da bi se tudi ta 
dom in ta skupščina o tem lahko začela pogovarjati, če resnično želimo stabili- 
zacijo. če pa je nočemo, potem to odkrito povejmo in se prepustimo toku; 
če se potopimo, se potopimo, če pa bomo ostali na površini, bo toliko boljše. 

Tovariš Dolenc je dejal, da je najbolj nedisciphnirana država, torej druž- 
benopolitične skupnosti, republike, občine itd. Občina je osnovna družbeno- 
politična in samoupravna skupnost, republika je samoupravna skupnost in 
država in se vede najbolj nedisciplinirano. Kdo je potem glavni faktor nestabil- 
nosti? Torej je naš dom prav tako odgovoren in se mora vprašati, kako je v 
občini. Nemogoče je pozivati občine, naj ne porabljajo proračunskih in drugih 
presežkov, saj že vsi, ki sedimo v teh klopeh, že vnaprej računamo, kako 
bomo porabili vse presežke. Če smo se za to odločili — in to resno odločili — 
in če hočemo biti disciplinirani, potem bi morali reči: Z resolucijo smo se do- 
govorili, da presežkov ne bomo potrošili in da se vsi presežki takoj imobili- 
zirajo in vrnejo gospodarstvu ali pa da takoj sprejmemo sklep o znižanju 
prispevnih stopenj. Kaj to pomeni? Če sredstev ne bomo imobilizirali, se 
bodo številni dejavniki vsako leto pojavili s svojimi zahtevami na višjem 
nivoju in s tem samo zaostrovali probleme. Nič drugega. To prav tako velja za 
dohodke, se pravi za ostalo porabo. Popolnoma razumem tako ravnanje, ker sem 
bil sam v takem položaju; če smo imeli več sredstev, smo jih čim hitreje 
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skušali spraviti pod streho-, ker smo že vnaprej vedeli, da jih bomo izgubili, 
če tega ne bomo storili. Toda če smo resnično pripravljeni in če je situacija 
resnično taka — včasih človek kar podvomi, ali so podatki točni in ali smo 
res na tekočem s podatki — potem je neobhodno ukrepanje. Če so predloženi 
podatki točni, potem bi se za to odločno zavzel. 

Vprašanje osebnih dohodkov. Nia posvetih smo slišali, da obstajajo samo 
tri različne možnosti za rešitev tega problema: 

1. izpopolnjevanje sistema samoupravnega sporazumevanja, saj smo danes 
slišali, da so bili razponi osebnih dohodkov preveliki. Samoupravne sporazume 
bi lahko uskladili do pomladi prihodnjega leta; 

2. radikalni ukrepi glavnih subjektov družbenega dogovora — gospodarske 
zbornice, izvršnega sveta in sindikatov; 

3. sprejetje zakona. Vemo pa, da ne želimo zakonov, da ne želimo admini- 
strativnih ukrepov, da ne želimo vmešavanja države itd. Toda vsi ti procesi 
nas bolj ali manj silijo v to. 

Kar zadeva samb gospodarstvo, bi dejal samo to: V okviru gospodarskih 
organizacij se često sliši, da imajo na zahodu tako urejen sistem, da poslujejo 
dobro in brezhibno in da ne poznajo ne nelikvidnosti ne nediscipline. Pri nas 
pa zaloge lahko rastejo in zato celo dobiš kredite; lahko čakaš na zvišanje 
cene, imaš pa hkrati velike zaloge, in dobiš kredite za pokrivanje osebnih 
dohodkov, obratnih sredstev itd. Če bi bili sami lastniki teh družbenih sred- 
stev, ne verjamem:, da bi tako ravnah. Tudi s tega stališča bi morali stvari 
analizirati in reči: V redu, če vam ustreza, da imate avtomobile na blatu, 
na dežju in nočete prodati, čeprav so v bistvu že vsi prodani, potem sami 
nosite riziko. Zakaj bi morala celotna družbena skupnost nositi riziko in po- 
krivati morebitne izgube? Take politike ne bi smeli sprejeti, kajti sicer ne 
vidim nobene možnosti, da bomo jutri živeli boljše. V resoluciji smo- zapisali, 
da bomo takoj sprejeli odločne ukrepe, če bodo gibanja drugačna od naših pred- 
videvanj v resoluciji. 

2e na začetku razprave sem se izrekel za take ukrepe. Toda ti ukrepi so 
prav takšni, kot smo jih nekajkrat sprejeli, pa niso dali želenih rezultatov. 
Menim, da včasih nismo dovolj resni. Poudarjam, da sem vestno prebral vse 
gradivo in nisem povsem prepričan, ali bomo v resnici realizirali tisto', o čemer 
smo se dogovorili na začetku leta. Menim, da bi bilo koristno', če bi izvršni svet 
in vse ostale odgovorne subjekte opozorili, da ne glede na bitko, ne moremo niti 
za milimeter odstopiti od začrtane politike, sicer ne bomo prišli nikamor ali pa 
bomo morali ponovno sprejeti zakon o planu, ki bo natančno določil vsa 
notranja giban ja in ki se jih bomo morali držati. Menim, da bi bilo to negativno 
za naš nadaljnji razvoj. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Besedo ima Franc Bart. 

Franc Bart: Pravzaprav govorniki niso povedali nič novega, saj vse 
samo ponavljamo in ponavljamo. Na podlagi ekspozeja tovariša Dolenca, ki je 
govoril o problematiki zamrznitve cen, osebnih dohodkov, investicij, monetarne 
politike, uvoza in drugih problemih gospodarstva, lahko ugotovimo — in tudi 
sam je ugotovil ■—■ da smo uspeh dosegli le pri plačilni bilanci. Tii se je torej 
že pokazala zelena luč, čeprav so se po moji oceni uspehi pokazali tudi drugje. 
Značilno za naše delo pa je, da smo že lani ugotovili vzroke in tudi kaj je 
treba napraviti. Sprašujem se, kaj sedaj še manjka, da ne gremo hitreje naprej. 
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To lahko primerjam s tem, kot če bi naš koroški ali gorenjski kmet pripeljal 
svoj voz s konji k hlodom, pa obstal. To se pravi, treba se je odločiti samo še 
za tisti horuk oziroma korak naprej. 

Akcija kroparskih delavcev kaže — ne vem, ali imajo kakšnega ekono- 
mista ali ne, verjetno ga nimajo — da so se odločili za preprosto delavsko 
politiko in so analizirali položaj družbe. Pri nas obstaja neravnovesje med 
blagovnim fondom na eni strani in kupno močjo na drugi strani, in to vpliva 
na porast cen, ker pa je to neugodno, smo cene zamrznili. Kroparski delavci so 
se odločili, da bodo prispevali v blagovne fonde, ne da bi za to kaj prejeli. Vsak 
bo delal 80 ur, ne da bi dobil plačilo. To je preprosta ekonomska politika, ki je 
pravilno zastavljena. Njihovemu zgledu naj bi sledili tudi drugi organi, od zveze, 
republike do organizacij spodaj. 

V zvezi z ekspozejem tovariša Dolenca bi opozoril, da se kritika nanaša 
predvsem na zvezne organe. Ker imamo enotno jugoslovansko tržišče, enotne 
cene, svobodni trg, ima napaka ene republike —• tržni kiks, ki ga naredi ali 
pa napaka zveze v emisiji — svoj odmev po vsej Jugoslaviji. O tem ne bi 
obširno razpravljal. V zvezi s tako imenovanimi strukturnimi investicijami bi 
poudaril, da imamo na splošno preveliko investicij, obenem pa ugotavljamo, da 
nam primanjkuje nekaterih izdelkov. Kje je vzrok za tako stanje? Menim, da 
globalne jugoslovanske politike ne morejo reševati niti podjetja niti delavci. 
Deloma smo tudi mi odgovorni. Govorniki so pravilno povedali, da je tudi ta 
dom odgovoren. Kaj sedaj narediti? Verjetno bo moral ta dom zahtevati od 
izvršnega sveta in naših voditeljev, delegatov v zvezi, da storijo vse, da se stanje 
popravi. Ker je tudi Slovenija odgovorna za jugoslovansko politiko, menim, 
da bi morali vedeti, kako stvari tečejo in se uravnavajo v jugoslovanskem me- 
rilu oziroma da primerjamo stanje v Sloveniji s stanjem v Jugoslaviji oziroma 
v Makedoniji, Srbiji, Hrvatski in Bosni. Ko .bomo te stvari razčistili, bomo 
najbrž našli vzroke in potem lahko ukrepali. Menim!, da je treba stvari raz- 
čistiti najprej v zvezi in sprejeti ustrezne ukrepe. Naša delegacija in tudi naša 
skupščina morata zahtevati, da se to čimprej uredi. Potem bo treba ukrepati v 
republiki. Ukrepi bodo prisilili tudi gospodarske organizacije, da bodo napravile 
korak naprej. Rešitev bo v tem, da bo na trgu več ponudbe kot povpraševanja. 

Druga stvar, ki zanjo menim, da ni pravilna, je naslednja: Upamo si 
zamrzniti cene jajc, krompirja, solate in podobnih proizvodov, ne glede na 
samoupravne pravice prizadetih kolektivov. Kot družba pa si zaradi sistema 
samoupravljanja ne upamo energično poseči v določene ekonomiske kategorije, 
ki bi lahko odločilno pomagale izboljšati položaj. Navedel bom nekaj primerov. 
Že 5 let ugotavljamo, da ni cementa, in ga uvažamo že 3 leta, pa ga spet ni. 
Ali ni v republiki noben organ zadolžen za to-, da planira in da ugotovi, da sta 
nam v letu 1973 potrebni dve takšni tovarni, 1975. leta ne vem koliko tovarn 
itd.? Prav tako ne bi smeli dovoliti, da 10 podjetij planira enako tovarno, 
končno pa ugotovimo, da potrebujemo samo dve takšni tovarni. Skratka repu- 
blika bo morala posvetiti večjo skrb investicijski politiki in jo tudi usmerjati. 
Pri tem ne mislim, da bi odločala do podrobnosti, pač pa naj bi jo globalno 
usmerjala. Zdaj, ko ni cementa, naj se ljubljanska banka dogovori z izvršnim 
svetom o gradnji tovarne. Kapacitete trboveljske tovarne so šele zdaj povečali. 
Zakaj pa smo čakali tri leta? Ali je to tako težak ekonomski izračun? Kroparski 
delavec bi takoj uganil, kje je rešitev. Potrebno je slovensko in jugoslovansko 
globalno ekonomsko investicijsko usmerjanje. Brez tega ne bo šlo. To delajo 
povsod po svetu in to tudi na Zahodu, kjer imajo čisto tržno gospodarstvo. 
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Treba je določiti, kje naj deluje tržni zakon, kje pa je potrebno družbeno 
usmerjanje. V tem smislu bi morali napraviti korak naprej. Tako se ne bi 
pojavili novi kroparski delavci, čeprav njihovo politiko podpiram, ker je po 
mojem modra. 

Podpredsednica Lojzka Stropnik: Se kdo želi besedo? Tovariš 
Zoran Lešnik. 

Zoran Lešnik: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci ! Nameraval sem razpravljati — točke imam tudi zapisane — prav o 
vprašanjih, o katerih je obsežno govoril že tovariš Martin Košir. 

Ker smo v zadnjem času iz časopisov ter radijskih in televizijskih poročil 
zvedeli za nekatere podatke s področja gospodarstva, vprašujem, ali so sploh 
kakšne možnosti — če smo se za resolucijo odločiti — da ne prekoračimo 
6-odstotnega povečanja življenjskih stroškov? »Delo« je namreč že pisalo, da 
smo v petih mesecih letos že dosegli planirano povečanje cen ali ga verjetno 
celo presegli. Ne držimo se torej tega, kar smo z resolucijo začrtali oziroma 
o čemer smo se dogovorili. 

Predvsem pa se oglašam zaradi ekspozeja tovariša Dolenca, v katerem je 
bilo omenjeno tudi kmetijstvo. Sicer ne vem, kdaj je bil ekspoze sestavljen, toda 
če je bil sestavljen v zadnjih 10 dnevih, se sprašujem, kdo je takšne informacije 
v tem trenutku lahko dal. Kmetijci namreč ugotavljamo, da letos ne moremo 
pričakovati kakšne posebne letine. Ne mislim zanikati pozitivnih ukrepov, ki 
so bili sprejeti in so vplivali na boljše gospodarske pogoje v kmetijstvu, kot so 
povečane odkupne cene živine, mleka itd. Vendar moram poudariti, da je 
nesmiselno napovedovati dobro letino, ko vemo, da jo je na Primorskem 
uničila toča, ko vemo, da smo s setvijo v nekaterih območjih zamudili za dober 
mesec, da ne bomo pridelali toliko kakovostne krme, kot ob normalni letini, 
ker nam preprečuje vreme, posledice pa se bodo čutile v živinorji in drugje. 

Na to opozarjam zlasti zaradi tega, ker menda »Delo« danes piše, da ne 
bomo omejevali izvoza živine in verjetno tudi ne mesa. Vsaj tako lahko 
sklepam že iz naslova, članka pa nisem prebral. Smo pred turistično sezono, 
hkrati pa ugotavljamo', da imamo kljub pozitivnim ukrepom — ki pa smo jih 
žal sprejeli prepozno — na pol prazne hleve. Zato se sprašujem podobno, kot so 
se spraševali tovariši, ki so razpravljali pri prejšnji točki dnevnega reda, ko 
smo govorili o razdelitvi presežkov proračuna, ali je smiselno, da sprejemamo 
nekaj, česar potem ali nismo sposobni ali pa nismo pripravljeni napraviti. 

V zadnjem času ugotavljamo, da nekaterega materiala ni mogoče dobiti. 
Ne trdim, da imam prav, ampak nehote imam občutek, da so vmes v nareko- 
vaju povedano — »sabotaže« — prosim, povedano v narekovaju, da me ne bi 
razumeli dobesedno — namreč v tem smislu, da nekateri z namenom, da bi 
izsiljevali, nočejo proizvajati, ali pa izdelkov nočejo dati na trg. Današnje »Delo« 
je objavilo članek o krizi cementa. Za primer bom povedal samo tole: V restav- 
raciji mi je med odmorom nekdo rekel, da delamo tako, da Hrvatska baje 
uvaža cement iz Madžarske, mi pa iz Grčije, vsi pa v en glas vpijemo, da naše 
cementarne delajo z izgubo — Anhovo je prav na meji rentabilnosti, čeprav 
je naš cement dražji, kot v Avstriji. Če ga v Avstriji kupim z dinarji, ga v 
trgovini dobim ceneje kot pri nas v tovarni. Ne vem, ali pri tem resnično ne 
gre — kot je povedal že tovariš Košir — za izsiljevanje z namenom, da bi ob 
odmrznitvi cen vsi zvišali cene, ne glede na to, ali je povišanje utemeljeno ali 
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ne. Seveda pa v tem primeru povečanje ne bo le 6% — saj smo že sedaj na 
meji povečanja — pač pa bo verjetno 20'°/o. 

Meni in verjetno tudi številnim občanom pa ni razumljivo, da nekatere 
cene najbolj povečujemo prav z republiškimi predpisi. Za primer naj navedem 
elektriko, ki se je sedaj ponovno podražila in sicer za 14°/o. Kaj elektrika ne 
vpliva na življenjske stroške? Verjetno vpliva. Poprečna družina namreč po- 
rabi od 15 000 do 20 000 S din za električno energijo in ta izdatek verjetno 
tudi delno vpliva na življenjske stroške. Glede na porast cen številnih izdelkov 
in storitev znaša povečanje 50 000 ali 100 000 S din — govorim na pamet. 
Skratka, na vsej črti odstopamo od naših predvidevanj. Zato bi se pridružil 
tistim, tudi na odboru sem o tem diskutiral — ki omenjajo varčevanje. Dvomim, 
da bi lahko predvidevali večje varčevanje, če za hranilne vloge ne bi bilo 
jamstva. Ce bi varčevanje razčlenili, bi ugotovili, da malo varčujemo in to prav 
zaradi tega, ker ne vemo, kaj bo jutri, in ker lahko zmeraj računamo, da bo 
treba jutri plačati 20% več kot danes. Menim, da so zlasti sklepi v tem 
materialu preveč splošni. V njih je preveč ugotavljanja. Morali bi sprejeti 
ostrejše ukrepe, vprašanje pa je, ali bodo pri tolikšnem nezaupanju slovenskega 
prebivalstva še tako ostri ukrepi — glede na dosedanje izkušnje — sploh kaj 
pomagali. Težko je sicer človeku, ki ga razglasijo za etatista, toda če želimo 
napraviti red in če nočemo>, da bi se ladja potopila — kot je dejal tovariš Košir 
— bo treba sprejeti ne samo ukrepe, ampak verjetno tudi take zakone, ki bodo 
brez lukenj. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariši poslanci, prosil bi vas, da se 
osredotočite predvsem na dokument, ki vam je predložen z amandmaji, in da se 
v razpravi omejite na najnujnejše pripombe, da stvari ne ponavljamo. Pred 
očmi imejte predvsem temeljni smoter te razprave, ki naj bi bil realiziran 
s sprejemom teh sklepov oziroma stališč. 

Prosim, da to upoštevate in da poleg tega upoštevate dejstvo-, da v zvezi 
s to točko dnevnega reda čaka na usklajevanje tudi enotni zbor delovnih 
skupnosti. 

Besedo ima poslanec tovariš Leopold Krese. 

Leopold Krese: Tovarišice in tovariši! Ne bom govoril o poročilu 
in o nekaterih šibkih točkah. Pri tem ne mislim toliko na ekspoze kot na 
osnovno poročilo. Nekatere ocene so preveč olepšane in ne pokažejo pravega 
bistva problemov. Nekateri navidezno pozitivni rezultati, ki so se pokazali 
v zadnjem razdobju, so nastali pod močnim vplivom administrativnih ukrepov. 
O tem je bil govor že v ekspozeju in tudi drugi so o tem govorili. Menim, da je 
sedaj bistveno, da skupščina sprejme konkretne ukrepe, ki bodo omogočili, da 
se bo položaj gospodarstva izboljšal. 

Čeprav nerad — vendar se temu ne morem izogniti — bom moral ponoviti 
nekatere stvari, o katerih že leta govorimo. Kot sem že dopoldne rekel, se 
človek počuti nemočnega in neučinkovitega v svojem delu prav zaradi tega, ker 
ugotavlja, da nekaterih bistvenih ukrepov, ki so za mnoge povsem jasni, ne 
moremo realizirati, čeprav je zanje glasovala vsa Jugoslavija. Zaradi tega bomo 
o njih govorili, dokler jih ne bomo realizirali. O teh stvareh je razpravljal tudi 
upravni odbor gospodarske zbornice. Njegova stališča ste prejeli. Objavljena 
so bila tudi v sobotni prilogi »Dela«. Morda bom nekatera stališča ponovil, 
kakor tudi nekatere ugotovitve, ki jih je povedal tovariš Dolenc, in sicer zato, 
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da jih podprem in da v tem zboru povem, za rešitev katerih problemov se 
zavzema celotno gospodarstvo iz Slovenije. Menimo, da bi morah v naših 
nadaljnjih prizadevanjih izhajati iz izhodišča, da moramo realizirati ustavne 
amandmaje, predvsem tiste, ki zadevajo pravice delavcev, pravice temeljnih or- 
ganizacij združenega dela in njihovo materialno osnovo. Ce ne bomo zagotovili, 
da bodo temeljne organizacije združenega dela samostojno razpolagale z 
dohodkom, bodo vsa naša lepa načela ostala samo na papirju. Nadalje se je treba 
bojevati za realizacijo tistih ustavnih amandmajev, ki dajejo več pravic repu- 
blikam in gospodarstvu, da bi v praksi lahko prišle do izraza specifičnosti 
posameznih predelov Jugoslavije, v konkretnem primeru Slovenije in da bi se 
lahko izkoristile vse možnosti, ki so specifične za posamezna območja. In 
končno menim — o tem ste vsi govorili in naj samo ponovim stališče — da je 
osnovni pogoj za stabilizacijo našega gospodarstva uresničitev reforme. Reforma 
je torej pogoj za stabilizacijo, brez reforme ni stabilizacije. Ne govorim nič 
novega. O tem je na tem mestu govoril že Boris Kraigher, prvi ustvarjalec 
reformskih načel. Poudaril je, da si ni mogoče zamisliti nadaljnjega razvoja 
in napredka slovenskega in jugoslovanskega gospodarstva, če reforme ne bomo 
izvedli. In če nam bo propadla, se moramo lotiti nove, ker drugega izhoda ni. 
Uresničitev ustavnih amandmajev je pogojena z uresničitvijo stabilizacijskega 
programa in narobe. 

Poskušal bom dati konkretne predloge za rešitev nekaterih osnovnih gospo- 
darskih problemov, katerih realizacijo bi omogočala večje angažiranje gospo- 
darstva za to, da bi uspešneje odpravljalo svoje slabosti in razvijalo vse tiste 
pozitivne lastnosti, ki so morda danes premalo izkoriščene. Predvsem se je 
upravni odbor gospodarske zbornice zavzel za povečanje akumulativnosti gospo- 
darstva in za redno obremenitev gospodarstva, kajti vse večje nalaganje bremen 
gospodarstvu zmanjšuje njegovo reprodukcijsko moč. O tem je govoril tudi 
tovariš Dolenc. Človek bi želel, da bi v naši republiki sprejeli vsaj najosnovnejše 
ukrepe, ki jih terjata reforma in stabilizacija in se hkrati zavzeli za njihovo 
realizacijo v vsej Jugoslaviji. Zoper pritiske na povečanje cen je treba ukrepati 
v dveh smereh. Prvič, z ukrepi v zunanjetrgovinskem režimu; treba je stimu- 
lirati izvoz in poskušati zavirati uvoz izdelkov, ki ne vplivajo na našo repro- 
dukcijo v smislu izvoza in ki niso neobhodno potrebni za našo domačo porabo. 
Seveda pa je pri tem treba upoštevati tudi naš tujski promet, ki je v Sloveniji 
kar velik. Tudi z ukrepi monetarno-kreditne politike bo potrebno spodbuditi 
izvoz, ker le tako lahko za krajše obdobje preprečimo večje padce v rasti 
proizvodnje. Gospodarska zbornica predlaga odpravo dela uvozne takse v višini 
6 '%>, kar bi zagotovilo potrebno konkurenčnost pri izvozu. 

Drugič, z energičnimi ukrepi v vsej državi je treba zavreti prehitro na- 
raščanje osebnih dohodkov in njihov pritisk na proizvodne stroške. Do tega 
vprašanja so stališča nekoliko različna. Eni trdijo, da so osebni dohodki eden 
glavnih virov inflacije in devalvacije, drugi pa pravijo, da to ni res, Menim — 
pa tudi upravni odbor gospodarske zbornice je sprejel tako stališče — da osebni 
dohodki vplivajo na devalvacijo oziroma inflacijo, -čeprav se strinjam, da niso 
njen glavni vzrok, da pa spričo pretirane obremenitve gospodarstva in znatnega 
administrativnega ukrepanja zlasti glede zunanjetrgovinske politike in tudi 
glede notranjega trga osebni dohodki izredno vplivajo na povećavanje stroškov 
proizvodnje. Zavedamo se, da plače, če jih primerjamo s sosednjimi deželami, 
niso visoke. Zavedamo se tudi, da bodo ljudje še iskali zaposlitev v tujini, če 
bodo naši osebni dohodki naraščali prepočasi. Ne smeli pa bi privoliti v to, 
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da bi osebni dohodki rastli hitreje kot produktivnost. Dokler ne prebrodimo teh 
težav, ni druge rešitve, kot da nekoliko zadržujemo gibanja osebnih dohodkov. 
To je še edina možnost, da gospodarstvo lahko vpliva na zniževanje stroškov. 

Zavzemamo se, da v vseh republikah čimprej sprejmejo učinkovite druž- 
bene dogovore in samoupravne sporazume. V teh sporazumih bi morali biti 
usmerjevalni mehanizmi tako določeni, da bi učinkovito in enotno preprečevali, 
da bi osebni dohodki rastli hitreje od produktivnosti dela. 

Naslednje bistveno vprašanje se nanaša na problematiko cen. Ce bi sprejeli 
odločnejše ukrepe za obvladovanje porabe in tako zmanjšali pritisk na povpra- 
ševanje, bi se po našem mnenju lahko odločneje lotili tudi postopne liberalizacije 
cen. Zato podpiramo predloge iz osnovnega gradiva in iz ekspozeja, da je treba 
cene nekaterih izdelkov in nekaterih dejavnosti hitreje odmrzniti, saj očitno 
zavirajo normalno gibanje gospodarstva, kot je na primer v turizmu, Navzlic 
kozam ni razloga, da bi letos naše turistično gospodarstvo imelo izgubo. Leta 
1970 v turizmu nismo imeli izgub in tudi sicer je naše celotno gospodarstvo 
imelo le nekaj milijard izgub in to v glavnem na dveh mestih. Zaradi prepo- 
časnega izvajanja načel ekonomike in zadrževanja administrativnih ukrepov — 
katerih namen je bil zaustaviti taka gibanja, dokler ne bi sprejeli ekonomskih 
ukrepov, tega pa nismo storili — pa danes naraščajo izgube v Jugoslaviji in 
skoraj enako hitro se pojavljajo izgube tudi v Sloveniji. Zato v prvi vrsti zelo 
podpiramo zahtevo, naj se sprostijo cene v turizmu in gostinstvu, še prav 
zaradi tega, ker smo tik pred turistično sezono in se nimamo česa bati. 

Druge cene naj se postopoma sproščajo do konca leta 1972 oziroma še dalj, 
pri čemer naj igra odločilno vlogo tudi kvaliteta ponudbe na domačem trgu in 
vpliv zunanjetrgovinske menjave. V tem procesu je treba zagotoviti posebno 
obravnavanje monopolnih izdelkov in storitev, glede katerih je družbena kon- 
trola cen dolgoročna, nujna in utemeljena. Sploh je treba vprašanje monopola 
v naši državi podobneje proučiti in na ravni federacije zagotoviti učinkovito 
protimonopolno politiko v smislu konkretnih ukrepov in nadzora, ki jih je 
gospodarska zbornica predlagala že pred enim letom. 

Predlagani ukrepi na področju osebnih dohodkov ter postopna sprostitev 
cen bodo umirili povpraševanje, ki izvira iz osebne porabe, hkrati pa zagotovili 
bolj racionalno strukturo osebne porabe;. Pritisk tistega dela osebne porabe, ki 
ne izvira iz osebnih dohodkov iz delovnega razmerja, pa je možno omejiti z 
linearnim začasnim zvišanjem vseh davkov občanov, katerih dohodek ne izvira 
iz delovnega razmerja, ter s pospešeno in z dosledno izterjavo. Ta ukrep bi bilo 
treba sprejeti takoj, in naj bi bil na podlagi medrepubliškega dogovora enoten 
v vsej državi. Poseben pribitek na davek bi veljal do trenutka, ko bi osebno 
porabo uskladili z blagovnimi fondi. Z monetarno-kreditno politiko pa bi bilo 
treba pospešiti varčevanje prebivalstva in povečati interes poslovnih bank za 
zbiranje hranilnih vlog. Zdaj hranilne vloge ne samo stagnirajo, temveč se naglo 
manjšajo, ker jih prebivalstvo, čakajoč, kaj se bo zgodilo po odmrznitvi cen, 
dviga in vlaga v blago. 

V proračunih in skladih se že nekaj let nabirajo znatni presežki, o čemer 
smo dopoldne že dosti govorili. Ker prav proračunski presežki porajajo nove 
apetite in vplivajo na porast proračunske porabe, ponovno poudarjam, da bi bilo 
treba še letos znižati obremenitev gospodarstva najmanj za te presežke in da se 
morebitni presežki v prihodnje dajejo samo gospodarstvu. 

Znižanje prispevnih stopenj od osebnih dohodkov bi bilo hkrati tudi uvod 
v davčno reformo, ki naj pretežni del dodatnih stroškovnih obremenitev osebnih 
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dohodkov prenese ne obdavčitev dobička. Reforma bi morala biti izvedena po 
enotnem sistemu in hkrati v vsej državi, drugače ne bo učinkovala. Taka 
reforma bi dolgoročno razbremenila pritisk na stroške, hkrati pa tudi zavrla 
nenadzorovano rast splošne porabe, ker jo bo spravila v neposredno odvisnost 
od gibanja poslovnih rezultatov gospodarstva. 

.Na področju investicijske porabe že sedaj razpolagamo z vsemi potrebnimi 
instrumenti za preprečitev nekontrolirane' rasti, pa vendar tega ne delamo. 
Zato se zavzemam za takojšen in odločen poseg inšpekcijskih služb v vsej 
državi, ki naj ustavijo vse tiste investicije, ki ne izpolnjujejo predpisanih 
pogojev, to so zagotovljena sredstva, učinkovitost, smotrnost itd. Takšen ukrep 
pa bo lahko vplival tudi na strukturo investicij. 

Najnovejše spremembe monetarne politike narodne banke — znižanje de- 
narne mase — bodo zelo negativno in neenakomerno vplivale na kreditni 
potencial poslovnih bank in likvidnost gospodarstva. Denarna masa je visoko 
narasla zaradi prenagle rasti sredstev prebivalstva in še zlasti zaradi mone- 
tarnih transakcij narodne banke in federacije, ki so bile povsem v nasprotju 
z dogovorjeno in sprejeto monetarno politiko, ali pa pomenijo poravnavo ob- 
veznosti nekaterih republik in bank. Ukrepi za omejitev rasti denarne mase 
bodo prizadeli predvsem banke, ki so vložile veliko truda in stroškov za 
zbiranje deviznih depozitov in hranilnih vlog. Predlagani ukrepi bi v določeni 
meri olajšali tudi položaj gospodarstva glede likvidnosti. Ker je največji del 
sedanje nelikvidnosti rezultat nakopičenih težav dolgega, preteklega obdobja 
in ni pričakovati, da bi se težave razrešile same po sebi, je treba radikalno 
odpraviti obstoječa žarišča nelikvidnosti. Ukrepati je treba zoper negospo- 
darstvo, ki še ni poravnalo svojih obveznosti ter s skladi skupnih rezerv in 
s proračunskimi presežki učinkovito sanirati različne nelikvidnosti v gospo- 
darstvu, kot so izgube in podobno. Ker pa taka sanacija ne vsebuje nobenih 
jamstev zoper ponovno zaostritev nelikvidnosti, je treba hkrati z rigoroznimi 
ukrepi zagotoviti plačilno disciplino vseh porabnikov družbenih sredstev, 
spoštovanje zakonitosti in enotno izvajanje predpisov na vsem območju države. 
V zvezi s tem še predlagam, da se sredstva, zbrana od denarnih kazni podjetij, 
ki so obtožene carinskih in drugih prekrškov, stekajo v poseben fond za 
likvidacijo nelikvidnosti. Ce bomo po vsej državi ukrepali tako', kot ukrepajo 
ponekod v Sloveniji, teh sredstev ne bo tako malo, posebej še, če bomo pogledali 
tudi nekoliko za nazaj. 

V ta namen je nedvomno treba tudi organizirati na ravni federacije enotno, 
učinkovito in od lokalnih dejavnikov povsem neodvisno inšpekcijsko službo. 
Spričo izredno težavnega položaja, v katerem se je po pomanjkljivo kontrolirani 
medsebojni kompenzaciji znašla večina sicer nelikvidnih gospodarskih organi- 
zacij, ki je spoštovala sprejete predpise, naj narodna banka za nekaj tednov 
odloži napovedane ukrepe monetarne restrikcije, služba družbenega knjigo- 
vodstva pa v tem času z najrazličnejšimi in enotnimi sankcijami na vsem 
območju države ukrepa zoper organizacije, ki so se kompenzaciji izmaknile. 
Sekretariat za finance bi moral biti odgovoren za vse službe SDK v tem smislu, 
da vsepovsod dosledno opravijo svojo nalogo. Predlagamo uvedbo ostrejših 
sankcij zoper neodgovorne osebe, ki povzročajo take prekrške. Razen vseh 
navedenih ukrepov v smislu reševanja nelikvidnosti pa bo treba plačati tudi 
dolgove, in to v prvi vrsti dolgove družbenopolitičnih skupnosti, ki so žarišče 
nelikvidnosti. Menim, da je mogoče iz prej naštetih virov in z varčevanjem — 
ker se da tudi kaj prihraniti — dobiti sredstva in jih uporabiti za odpravljanje 
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žarišč nelikvidnosti. Ce vse to ne bi zadoščalo, ni nobena nesreča, če se v ta 
namen — toda izključno v ta namen — nekaj denarja tudi emitira, ker emisija 
ni nevarna, če je namenska in kontrolirana. Nevarna je takrat, kadar ni kontro- 
lirana ali pa namenjena za reševanje tistih potreb, ki niso najbolj pereče. S po- 
večanjem produktivnosti in uvajanjem sodobne tehnologije in racionalnejše 
organizacije bo treba doseči zmanjševanje stroškov proizvodnje — to so pa 
naloge znotraj podjetja in s tem povečati konkurenčnost na tujih trgih. Nujno 
bomo morali uskladiti osebne dohodke in produktivnost dela ter zmanjšati 
materialne stroške, preveriti zaloge reprodukcijskega materiala, proizvodov in 
polproizvodov, krepiti lastna obratna sredstva, ustaviti dobavo stalno nesolid- 
nim plačnikom, sestaviti tako imenovano črno listo, odločno preprečevati vse 
vrste nesolidnega ali celo nezakonitega poslovanja. Nadalje bo treba dosledno 
izvajati odločitve samoupravnih organov in krepiti vpliv progresivnih sil ne 
samo na stabilizacijo1, temveč tudi na nadaljnji razvoj in napredek materialne 
baze našega samoupravnega sistema, upoštevajoč odgovornost do družbene 
lastnine in spoštovanje tržnih zakonitosti našega sistema. Dosledna izpeljava 
samoupravnega podjetniškega tveganja z vsemi logičnimi posledicami lahko 
veliko pripomore k bolj tržnemu in finančno discipliniranemu ravnanju gospo- 
darskih subjektov. Pripomniti pa je treba, da je uveljavitev načel samouprav- 
nega podjetniškega rizika možna samo v pogojih dolgoročne, stabilne ekonomske 
politike ter s pravočasno pripravo in objavo ekonomskopolitičnih ukrepov. Le 
v takih pogojih bodo gospodarski subjekti lahko dolgoročno načrtovali razvojno 
in poslovno politiko ter se pravočasno prilagajali razmeram na domačem in na 
tujem trgu. 

Predsednik Miran Goslar: Koliko vas še želi razpravljati? (Se dva 
poslanca.) Besedo ima Polde Maček. 

Polde Maček: Iz predloženega gradiva ni razvidno, kako se občine 
držijo sprejetega sklepa v tej skupščini, da omejijo porabo na 16 %. To vpra- 
šujem zaradi tega, ker je v gradivu zasedanja delegatov občin v sklepih rečeno, 
da se nekatere občine ne držijo tega limita. Tudi v časopisu sem bral, da je 
na Koprskem proračunska poraba porasla za 24 "/». Zato predlagam — če se to 
da — da sekretariat za gospodarstvo ali za finance za vsako občino v Sloveniji 
in tudi za samoupravne skupnosti konkretno ugotovi porast porabe. To še 
posebej zaradi tega, ker smo ob sprejemanju politike rekli, naj bi limit za 
občine znašal 12,71"/», iz gradiva pa izhaja, da je porast 13,57 ®/o. Za zdravstveno 
zavarovanje smo predvidevali, da bo stopnja 7,42 °/o, v gradivu pa piše, da znaša 
8,33 o/o. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Maček, oprosti, da te prekinem. 
Na strani 7 stališč izvršnega sveta je med drugim naloga, da bomo dobili 
analizo polletnih podatkov in da bo izvršni svet konkretne ukrepe predlagal 
takrat. 

Polde Maček: Predlagam, da o mojem predlogu razpravlja zasedanje 
delegatov občin, ki naj bo s temi podatki seznanjeno in naj ugotovi, ali so' 
podatki točni in ali izvajamo politiko, ki smo jo sprejeli v tej skupščini in v 
izvršnem svetu. Nadalje bi predlagal, da dobimo podatke, o katerih je govoril 
tovariš Krese, to je, da se presežki ne vračajo in da bi bilo treba sprejeti zakon. 
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Sami lahko zelo hitro ugotovimo, katere občine so odvajale presežke v sklade 
skupnih rezerv. Menim, da se to da ugotoviti za tri leta nazaj in da bomo 
zadevo hitro razčistili. Potem ne bomo le pavšalno govorili, kdo je dal in koliko, 
kdo pa je izigral oziroma kdo izigrava. Tisti, ki je že do sedaj izigraval 
predpise, jih bo najbrž tudi v prihodnje, to se pravi tudi letos. To je moj drugi 
predlog. 

Na koncu bi rekel samo še tole: Ce bi o tem odločali zavarovanci, potem 
stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje najbrž ne bi bila tako visoka 
kot je, ne glede na tiste investicije. Iz časopisov pa ugotoviš, da se skupnost 
vedno obrača na izvršni svet, da kritizira republiške organe, če nima sredstev, 
nas pa nihče ne vpraša, kaj menimo o slabih storitvah. Menim, da je za storitve, 
ki smo jih deležni danes, stopnja celo previsoka.. 

Predsednik Miran Goslar: O iniciativi za razpravo na zasedanju 
delegatov lahko razpravljamo. Menim, da jo podpiramo. 

Tovariš Svetelj ima besedo. 

Franc Svetelj: Imam konkretne predloge v zvezi s tem, kar je govoril 
tovariš Maček. Prvi stavek prvega poglavja naj bi se glasil: »Ce hočemo doseči 
večje uspehe v stabilizacijski politiki, se morajo vanjo vključiti vsi dejavniki 
naše družbe, predvsem pa vse organizacije združenega dela in družbenopolitične 
skupnosti.« 

Na 7. strani bi morali posebej poudariti: »upoštevajoč pri tem prizadevanja 
posameznih gospodarskih dejavnosti oziroma gospodarskih organizacij.« 

Na 9. strani v začetku V. poglavja bi namesto »realna pariteta dinarja in 
.. . režim uvoza« rekli »spremenjena pariteta dinarja«. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Had bi ugotovil, da je o gibanju osebnih dohodkov 
govoril samo predstavnik sindikata. Če bi vedel, da bomo prišli v časovno 
stisko, ne bi govoril o oceni gibanja gospodarstva, ker je bil ekspoze tovariša 
Dolenca dovolj jasen in zadovoljiv za vse, temveč bi govoril o gibanju osebnih 
dohodkov, ki so gibalo vsega sindikalnega gibanja. To je dokazala zgodovina in 
če bomo temu vprašanju posvečali prem,alo pozornosti, potem nimamo priča- 
kovati nič drugega kakor to, kar se je zgodilo januarja leta 1958 v Trbovljah 
in kar se bo potem verjetno preneslo tudi v druga industrijska in delavska 
središča. Zato si ne morem pomagati, da ne bi predlagal, da damo ta vprašanja 
ponovno na dnevni red, tako da bomo tudi o najpomembnejšem vprašanju 
naše krizne dobe govorili tako, da bo iz tega nekaj nastalo. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Besedo ima Rado 
Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Rad bi ugotovil, da je nevzdržno, da so delovne 
organizacije prekoračile limit 6000 dinarjev in da so to storile predvsem manjše 
organizacije. Tovariši, javnost in mi smo zaradi tega razočarani, ker smo 
pričakovali, da bodo odgovori in sporazumi stvar nekoliko rešili. S tega mesta 
protestiram proti vsem tistim, ki niso preprečili anarhije in omogočali, da bi 
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se socialno razlikovanje zmanjševalo, v smislu sklepov naših političnih fo- 
rumov. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Marjan Dolenc ima besedo. 

Marjan Dolenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zdi se mi, da moram pojasniti nekaj zadev, ki so bile omenjene v razpravi. 
Skušal bom biti čimbolj kratek. 

Predvsem bi opozoril, da sem v svojem ekspozeju na kratko omenil oceno 
o predvideni kmetijski letini. Rekel sem, da se manjšajo obeti za dobro letino. 
Zdi se mi, da se s tovarišem Lešnikom strinjava. Torej gre le za nesporazum. 

S tem, o čemer je govoril tovariš Maček, me je seznanil sekretar za finance 
Jože Florjančič. Povedal je, da je sekretariat prosil občinske skupščine, da bi 
posredovale te podatke. 40 občinskih skupščin je podatke dalo, ostale pa ne, 
saj jih niso dolžne dati, ker zakonske osnove za zahtevo nimamo. Kot sem 
obljubil v ekspozeju in v sklepih, bomo v skupščini predlagali zakon, po 
katerem bi samoupravne interesne skupnosti in družbenopolitične skupnosti 
morale predlagati te račune, tako da bi bila vidna poraba teh sredstev. Upam, 
da nas boste takrat podprli. 

Olede pripomb bi se rad omejil predvsem na bistvene stvari, zato se bom 
zadržal predvsem pri vprašanju osebnih dohodkov. 2e v razpravi je bila 
nekajkrat omenjena vloga osebnih dohodkov kot inflacijskega faktorja. Osebni 
dohodki so nedvoumno eden izmed faktorjev inflacije, če rastejo tako naglo, 
kot rastejo pri nas. V prvih treh mesecih tega leta so se znatno povečali. Zal 
so se povečali predvsem po svojih nominalnih denarnih zneskih, ni pa se v 
enaki meri povečala kupna moč. Skupni znesek izplačanih letnih osebnih do- 
hodkov se je povečal za 25 ,0/o-, zaposlenost pa za 5°/o, tako da znaša povečanje 
na zaposlenega 20 °/w. Poprečna slovenska plača v marcu leta 1970 je znašala 
1250 din, 1971. leta 1599 din in marca letos 1853 din. 

Čeprav najbrž ni nikogar med nami, ki bi trdil, da je 185 000 starih din 
velika plača, še zlasti ne, če jo primerjamo s tem,, kar se zasluži v sosednjih 
deželah — in mi smo vedno bolj pod vplivom evropskega trga delovne sile — 
ne moremo prezreti dejstva, da je ob velikem porastu osebnih dohodkov kupna 
moč plače dejansko rasla približno tako, kot je rasla družbena produktivnost, 
to je po 5 ®/o. Nominalno povečanje osebnih dohodkov pa je pravzaprav deval- 
viralo povečevanje cen. 

Mislim, da je zato tako povečevanje povsem nesmiselno in delovnemu 
človeku tudi ne koristi. Največje breme je ravno na tistih, ki delajo, in to 
predvsem tudi na tistih, ki delajo fizično in imajo nižje osebne dohodke. Zato 
sem prepričan, da si moramo prav zaradi njih prizadevati, da se gospodarstvo 
stabilizira, da cene v svojem porastu ostanejo v razumnih mejah in da se 
nominalni osebni dohodki zmanjšujejo po manjših stopnjah. 

Zato mislim, da bi morali razpravo v vlogi osebnih dohodkov ločiti cd 
razprave o tem, kdo je za življenjski standard delavca. 

Drugo vprašanje je, kakšen vpliv na družbo in gospodarstvo ima preveliko 
preraščanje nominalnih osebnih dohodkov. 

To se mi zdi bistveno tudi zaradi tega, ker se nam je ravno ob družbeno- 
ekonomski reformi leta 1965 zgodilo, da so realni osebni dohodki celo padli. 
S to žrtvijo smo dosegli stabilizacijo in potem hitreje napredovali v stabilnih 
pogojih, ki smo jih takrat dejansko ustvarili, pa žal kasneje zapravili. 
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Zato mislim, da lahko z izpopolnjevanjem sistema in smotrno ekonomsko 
politiko ponovno ustvarimo take pogoje in potem na tej osnovi gospodarimo 
naprej. Zato sem tudi prepričan, da to lahko dosežemo, če bomo zmanjševali 
razliko med nominalnimi in realnimi osebnimi dohodki. 

Ponovno pa poudarjam, da tako izvršni svet v vseh svojih predlogih, kot 
jaz osebno v vseh svojih današnjih izvajanjih stojimo na stališču, da so osebni 
dohodki eden izmed faktorjev, ki vplivajo na inflacijo. 

Pomembni in prisotni so tudi mnogi drugi elementi, to so kreditno- 
monetarna politika, obnašanje drugih subjektov in tako dalje. 

V zvezi z osebnimi dohodki bi rad pojasnil samo še eno stvar. Večkrat je 
bilo omenjeno, kako malo pomenijo osebni dohodki v kupni moči. Gre za 
osebne dohodke iz rednega delovnega razmerja. Moram reči, da se po mojem 
mnenju uporabljata dva različna vira informacij. Eno so podatki, ki jih je 
zbrala služba družbenega knjigovodstva, ki zasleduje finančne tokove z opombo, 
da so to podatki, ki se komajda lahko konsekventno uporabijo za presojo 
kupne moči. Po našem mnenju odgovorijo na to vprašanje veliko bolje podatki, 
ki jih dobimo z rednimi anketiranji gospodinjstev v Sloveniji. Povedo nam, 
kako se porabljena sredstva razdelijo za razne izdatke, kot je hrana, obleka, 
najemnina, plačila posojil, prihranki itd. Ce pogledamo-, kako se ta poraba 
formira pa ugotovimo, da se 84 °/o sredstev za 4-člansko družino pridobi iz 
rednega delovnega razmerja, zunaj delovnega razmerja 2,6 odstotka, ostalo 
pa od socialnega zavarovanja. 

Mislim, da podatki nazorno kažejo, kako pomembni so odnosi, nagrajevanje 
in način plačevanja na delovnem mestu. Zaradi tega se mi zdi prav, da o tem 
toliko razpravljamo. 

Na to temo samo še o formulaciji, ki je v zvezi z amandmaji obeh odborov 
k našim predlogom,. Orientacija v teh amandmajih je po našem mnenju v 
skladu z našimi prizadevanji. Pomislek imamo le glede amandmaja k strani 
4, ki pravi, naj se na koncu prve alinee napravi podpičje in doda ».. . to je 
največ 18®/»«. 

Tudi to je v skladu z našimi prizadevanji, vendar mislim, da bi bilo morda 
potrebno upoštevati širše vidike, to je ne samo merilo, izraženo z 18'°/o, ampak 
tudi to, da nominalni osebni dohodki ne smejo rasti hitreje od nominalnega 
družbenega proizvoda. Poleg tega smo rekli, da realna poraba ne sme prerasti 
družbene produktivnosti. Ker danes težko rečemo, ali bo družbeni proizvod 
porasel za več kot 20 °/o ali manj, je tudi težko presoditi, ali je 18 °/o oster 
limit, ali je restriktiven, ali pa je celo nekaj, kar bi tudi sicer ne bilo doseženo 
glede na gibanja v gospodarstvu. Zaradi tega smo bili mnenja, da je treba 
upoštevati vse kriterije, ki smo jih po razpravi o ekonomski politiki na tem 
področju zapisali v dokumentih. 

Predsednik Miran G o si ar: Tovariš Dolenc, kaj to pomeni? Ali 
amandma sprejemate ali ne ali pa dajete morda novo formulacijo? 

Marjan Dolenc: Predlagamo, da alinea ostane takšna, kot je za- 
pisana. Glede preostalih pripomb in amandmajev pa sporočam, da amandmaje 
sprejemamo. 

Predsednik Miran Goslar: Ali lahko zdaj preidemo na obravnavo 
teh dokumentov? Tovariš Borjak je poročevalec odbora; izvoli, tovariš Horjak! 
Ni treba, da bereš vse, ker imamo pred seboj poročilo. 

li 
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Dušan Horjak: Tovarišice in tovariši poslanci, opoz-oriti moram na 
napako v poročilu. .Na tretji strani je izpuščen amandma k strani 8 in sicer se — 
začetek besedila na tej strani spremeni v alineo, ki se glasi: »Izvršni svet naj 
pospeši delo pri graditvi sodobnejšega in ekonomsko smotrnejšega davčnega 
sistema v skladu z mnenji in stališči, ki so bila dana v razpravi ob sprejemu 
predloga za izdajo zakona o prispevkih, davkih in taksah občanov in organi- 
zacij združenega dela.« 

Predsednik Miran Goslar: Odbor oziroma tovariša Horjaka bi rad 
vprašal še glede besedila uvoda. Po mojem ga je treba spremeniti tako, da se 
glasi: »Ocenjujoč gospodarsko gibanje v prvih mesecih letos republiški in 
gospodarski zbor skupščine SR Slovenije ugotavljata itd.« 

Imam še pripombo k predlogom tovariša Svetelja in sicer v zvezi s pri- 
pombo k rimski I. Mnenja sem, da se prva stran iz tega dela nanaša samo na 
delovne organizacije v gospodarstvu. Zaradi tega semkaj ne spadajo družbeno- 
politične skupnosti. O njih govorimo pozneje. Prosim, če se odbor izreče glede 
pripombe, ki jo je dal tovariš Dolenc in ki se nanaša na drugo stran poročila. 
Tovariš Dolenc je namreč predlagal, da bi izpustih določbo o največ 18- 
odstotnem porastu osebnih dohodkov. 

Besedo ima tovariš Gregor Klančnik. 

Gregor Klančnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! O tem problemu smo že precej diskutirali. Mišljenja so bila sicer nekoliko 
različna, vendar smo se na koncu zedinili, da je prav, če čisto določno povemo, 
naj se osebni dohodki zadržijo na ravni, ki jo za letošnje leto predvideva reso- 
lucija. Nima smisla ovinkariti in govoriti, ampak je treba kratko in malo 
napisati 18 '°/a. Tovariš Dolenc kot predstavnik predlagatelja je imel verjetno 
pod vtisom, podatka, da smo v prvem četrtletju letošnjega leta globale osebnih 
dohodkov povečali za 26 °/o, sicer pomislek, da je odstotek nekoliko prenizek. 
Mislim pa, da bi bilo treba vendarle upoštevati, da so osebni dohodki v drugem 
polletju lani precej narasli in da gre za celoletni porast povprečja. Zato 
predlagam, naj bo teh 18 '°/o obveznost, ki jo moramo letos v zvezi s stabilizacijo 
našega gospodarstva izpolniti. 

Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Lahko glasujemo? (Da.) Najprej glasujemo o amandmajih tovariša Svetelja 
in sicer o amandmaju k strani 7. Kdor je za, naj glasuje! (38 poslancev glasuje 
za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal (8 poslancev.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
Sledi glasovanje o amandmaju tovariša Svetelja k besedilu na strani 9. 

Kdor je za, naj glasuje! (39 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (4 poslanci.) 
Kdo se je vzdržal? (4 poslanci.) 

Ugotavljam, da je tudi ta amandma sprejet. 
Ali lahko glasujemo o vseh amandmajih odbora, razen o amandmaju, 

ki je sporen, ker ga izvršni svet ni sprejel? 
Tovarišica Tomičeva ima besedo. 

Zora Tomič: Rada bi vprašala, kje je odbor dobil podatke o gibanju 
dohodkov v zdrastvu. Sodim, da lahko podatki o takšnem gibanju ustvarijo 
v naši javnosti nerazpoloženje do zdravstva, ki od tega gibanja pravzaprav 
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ničesar nima, ker se družbeni dogovor, ki ga je republika podpisala za to 
področje, v zdravstvu ni realiziral. To je prvo vprašanje. Rada pa bi tudi 
povedala, da v stališčih ne moremo govoriti o »zdravstvenih pogojih«, ampak 
samo o »zdravstvenem varstvu«. Zato predlagam, da se to spremeni. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Glasujemo o vseh amandmajih, ki jih je dal zbor, razen o spornem besedilu 

na 2. strani. Pri tem moramo upoštevati, da je sestavni del tega predloga tudi 
amandma tovariša Horjaka, da se na 8. strani spremeni stavek »zbora podpirata 
delo in napore ...«. Stavek naj bi se glasil: »Izvršni svet naj pospeši delo pri 
graditvi sodobnejšega in ekonomsko smotrnejšega davčnega sistema z mnenji 
in stališči.« Je jasno? (Da.) 

Kdor je za te amandmaje, naj glasuje! 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, jaz nisem dobila pojasnila. 

Predsednik Miran Goslar: Res je. Pozabil sem na to in se oproščam. 
Prosim odbor za pojasnilo1. Gjre za tekst na 3. strani poročila. Prosim, tovariš 
Gregor Klančnik. 

Gregor Klančnik: Ne vem, ali bom lahko odgovoril na to vpra- 
šanje. Verjetno bodo laže odgovorili tisti, ki se ukvarjajo s to problematiko. 
Podatkov ne morem zagovarjati, lahko samo povem, da smo take pač dobili. 
Koliko odstopajo, pa najbrž lahko ugotovimo. Po vsej verjetnosti bodo dohodki 
v zdravstvu toliko višji, kolikor bo višji prispevek. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Zora Ttomič. 

Zora Tomič: Glede na to, da tovariš predsednik odbora ne more 
dokumentirati tega podatka, predlagam, da se stavek »dohodki zdravstvenega 
zavarovanja pa bodo glede na porast stopnje za približno 1 °/o od bruto osebnih 
dohodkov za okoli 30 % višji kot v prvem četrtletju 1971. leta« izpusti. 

Predsednik Miran Goslar: Glasujmo o amandmajih odbora za pro- 
izvodnjo in blagovni promet, iztočimo pa spornega. Kdor je za, naj glasuje! (40 
poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Dva poslanca.) Se je kdo vzdržal? (5 
poslancev.) Amandmaji so sprejeti. 

Glasujemo o spornem amandmaju odbora za proizvodnjo in blagovni 
promet, naj se na koncu prve alinee podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo 
»to je največ 18-odstotni porast osebnih dohodkov.« 

Kdor je za amandma, naj glasuje! (32 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (14 poslancev.) Amandma je sprejet. 

Sledi glasovanje o amandmaju tovarišice Zore Tomičeve. Odbor vztraja 
pri svojem predlogu? (Da.) Kdor je za, naj glasuje! (30 poslancev glasuje za.) 
Je kdo proti? (5 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (13 poslancev.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. S tem smo izčrpali vse amandmaje. 
Izglasovali smo tudi redakcijske pripombe k uvodu. 
Sedaj glasujemo o stališčih v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (44 poslancev 

glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci.) 
Ugotavljam, da so stališča sprejeta. 
li* 
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5. točka dnevnega reda je poročilo o učinkovitosti delovanja samo- 
upravnih sporazumov in splošnih družbenih dogovorov. Ker je razprava tekla 
že pri prejšnji točki, predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

Učinkovitost delovanja samoupravnih sporazumov in splošnih družbenih 
dogovorov o delitvi dohodka in osebnih dohodkov je eden bistvenih elementov, 
ki vplivajo na tekoča gospodarska gibanja. Zato sta republiški in gospodarski 
zbor že v okviru stališč o gospodarskih gibanjih v drugem poglavju opredelila 
bistvena izhodišča bodoče politike na tem področju in določila naloge tako za 
podpisnike družbenih dogovorov kakor tudi za podpisnike samoupravnih spora- 
zumov. To seveda ne izčrpava vseh drugih pobud in rešitev, ki so potrebne 
v nadaljnjem izgrajevanju sistema samoupravnega in družbenega dogovarjanja 
o dohodku. Razprava na tej seji torej še ni končana in jo bomo na eni prihodnjih 
sej zopet uvrstili na dnevni red. 

Republiški in gospodarski zbor v zvezi s tem sprejemata naslednji sklep: 
Podpisniki družbenih dogovorov oziroma njihova komisija za družbeno 

dogovarjanje kot posebni družbeni organ v smislu zakona o samoupravnem 
sporazumevanju in družbenem dogovarjanju in o merilih za usmerjanje delitve 
dohodka in osebnih dohodkov so dolžni v smislu stališč o gospodarskih gibanjih, 
sprejetih na seji republiškega in gospodarskega zbora dne 8. 6. 1972, pripraviti 
konkretne predloge za izpopolnitev sistema družbenega in samoupravnega do- 
govarjanja o delitvi dohodka in osebnih dohodkov, tako da bodo lahko predlogi 
za spremembe, kot element splošnih prizadevanj za uresničitev stabilizacije, 
učinkovali v drugem polletju 1972. 

Pri tem si je treba prizadevati, da se med podpisniki družbenih dogovorov 
doseže večja stopnja soglasnosti, tako da bodo skupščini SR Slovenije lahko 
predložili dokumente z usklajenimi stališči. 

Organizacije združenega dela in podpisniki samoupravnih sporazumov 
naj v okviru svojih pravic in dolžnosti takoj pristopijo k oblikovanju takšnih 
sprememb in dopolnitev v samoupravnih sporazumih, ki bodo v celoti zagotovile 
uresničenje sprejetih stališč. 

Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Sklep je izglasovan. 
Usklajevanje 3. točke. 
Obveščam vas, da je enotni zbor sporočil, da ni sprejel nobenega amand- 

maja in je izglasoval zakon o zaključnem1 računu o izvršitvi proračuna SR 
Slovenije v prvotnem besedilu izvršnega sveta. Sprejel je tudi amandma, ki je 
bil poslan z uradnim dopisom izvršnega sveta, ne pa tistega, ki ga je izvršni svet 
predlagal pozneje. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Glasujemo torej 
o tem, ali smo za takšno rešitev, kakršno je sprejel enotni zbor. 

Sekretar zbora Janez Zaje: V enotnem zboru so sprejeli prvotno 
besedilo. 

Predsednik Miran Goslar: Glasovali bomo torej o tem, ali smo tudi 
mi za takšno rešitev, kakršno je sprejel enotni zbor. Kdor je za, naj glasuje! 
(22 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (16 poslancev.) Se je kdo vzdržal? 
(8 poslancev.) Amandma ni sprejet, zato smo še vedno neusklajeni z enotnim 
zborom. Predlagajte tričlansko komisijo za usklajevanje. Predlog je, da se 
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izvolijo Ivan Ahlin, Magda Kočar in Marjan Jenko. Ali se strinjate? (Poslanci 
se strinjajo.) Ugotavljam., da se strinjate. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na predlog zakona o 
vračanju, oprostitvi plačevanja in o uporabi depozita pri investicijskih vlaganjih 
v nove negospodarske in neproizvodne investicije. 

Predlagatelj je izvršni svet. Zakon je predlagan v skladu z določili zakona 
o polaganju depozita pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in ne- 
proizvodne investicije in zakona o dopolnitvah zakona o polaganju depozita. 
Zato izvršni svet predlaga, da ga obravnavamo po skrajšanem postopku kot 
predlog zakona. Ali se strinjate s predlogom? Ugotavljam, da se, zato bomo 
zakon obravnavali kot predlog zakona. 

Odbor za finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija sta dala 
pismeni poročili, imamo pa tudi mnenje odbora soeialno-zdravstvenega zbora za 
zdravstvo in zdravstveno zavarovanje. Ali želi kdo razpravljati? Ivan Kreft 
ima besedo. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Na skupni seji občin- 
skega zbora in zbora delovnih skupnosti dne 1. junija 1972 v Gornji Rad- 
goni so odborniki z vso prepričljivostjo utemeljevali, naj bi k predlogu zakona 
o oprostitvi plačevanja in o uporabi depozita pri investicijskih vlaganjih v nove 
negospodarske in neproizvodne investicije upoštevali tudi specifičnost v neka- 
terih manj razvitih območjih, kot je npr. radgonsko. Taka območja naj bi 
oprostili plačevanja depozita za gradnjo trgovinskih objektov. Čeprav sem 
načelno proti temu, da bi manj razvitim območjem v preveč primerih pri- 
znavali izjemne pogoje, sem se vendar dal prepričati, da bi bilo tudi v splošno 
korist, če ne bi ovirali razvoja trgovine v krajih, oddaljenih od središč. V kapita- 
lističnem sistemu so za trgovino v takih krajih skrbeli zasebni trgovci, in 
ni jim šlo slabo. Kupci so raje nekaj več plačali, kot da bi hodili v trgovine, 
ki so bile oddaljene tudi več kot 10 km. V petletnem programu radgonske 
občine v razvoju trgovine predvidevajo gradnjo nekaterih večjih trgovinskih 
objektov in sicer v Radgoni in Radencih in dveh manjših na podeželju. Glede 
na to, da smo po dragi gradnji brez konkurence, bo treba tudi za objekt 
v Apačah zagotoviti 2 000 000 N dinarjev in še 600 000 za depozit. Ker ni 
nobene možnosti, da bi zagotovili poleg običajnega 10°/o depozita še dopolnilni 
30% depozit, bo ostala apaška dolina toliko časa brez sodobnega trgovinskega 
lokala, dokler bo veljalo določilo o depozitu. Manj težav bo pri objektu v hri- 
bovskih Bigovcih, ki ga bodo zgradili pretežno s prispevki vaščanov, tako da 
depozita najbrž ne bo treba plačati. O problemu plačevanja depozita za gradnjo 
trgovin na manj razvitem območju bo prav gotovo treba razmisliti. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Gregor Klančnik. 

Gregor Klančnik: Zanima me, zakaj smo lani depozite predpisali, 
sedaj pa jih spet ukinjamo. Verjetno so bili predpisi sprejeti zaradi stabilizacij- 
skega prizadevanja in zoževanja naložb na področju negospodarskega življenja. 
Zaradi pritiska pa smo kapitulirali in sedaj spet hočemo spremembe. Prosil 
bi, da se mi to razloži. 
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Predsednik Miran Goslar: Prosim, tovariš Dolenc, če obrazložiš še 
amandma izvršnega sveta in sicer zakaj ste upravne zgradbe oprostili plače- 
vanja. Vprašanje postavljam kot poslanec. 

Marjan Dolenc: Glede upravnih zgradb je nastala sprememba na 
predlog zakonodajne komisije. 

Glede pripombe tovariša Klančnika bi omenil, da je to vprašanje eko- 
nomske politike, instrumentarija, ki ga uporabljamo za ogledovanje raznih 
situacij. Ko je bil predlog sprejet v federaciji, je bila investicijska poraba 
izredno velika in v takih situacijah se navadno odločimo zavreti investicijske 
naložbe. To je rutinski ukrep, ki je bil že večkrat uporabljen. Kot veste, letos 
te investicije niso velike, stopnja je okrog 10 l0/o nominalno, realni obseg investicij 
pa je manjši od lanskega. Zaradi tega mislimo, da lahko ukrep sedaj odpade. 

Naj ob tej priložnosti omenim še to, da je pri izvajanju ukrepa prihajalo 
do deformacij. Poleg tega, da smo z depozitom obremenili šole, smo obremenili 
tudi izdatke za knjige, za nekatere laboratorijske naprave in podobno, kar 
je bilo v nasprotju z namenom ukrepa. 

Po nekaterih neuradnih, ne povsem preverjenih podatkih, je bilo zlasti 
v Sloveniji veliko depozitov, manj pa v drugih republikah. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Dolenc, ne bo držalo, da bi 
spremembo predlagala zakonodajno-pravna komisija. Kot vidim iz poročila, 
je samo postavila vprašanje, ali ne bo morda nastal spor zaradi dikcije, kaj je 
to upravna zgradba. To ni bil predlog zakonodajno-pravne komisije, temveč 
gre za vaš amandma. 

Besedo ima Zvonko Draksler. 

Zvonko Draksler: ZakonodajncK-pravna komisija je postavila vpra- 
šanje, ah v praksi ne bo težko realizirati določbe, kaj so to upravne zgradbe, 
zlasti v primeru, če se v stavbi gradijo tudi prostori za učitelje, za ravnatelje 
ali administrativni prostori. In da v praksi ne bi prišlo do teh razlikovanj, se je 
izvršni svet odločil za amandma, naj se to določilo črta. To se pravi, da tudi 
v takem primeru odpade obveznost pologa. V praksi pa, kot vemo, takih investi- 
cij skoraj ni. Da bi recimo šola ali zdravstvena -ustanova sama zgradila svojo 
upravno palačo, tega v praksi sploh ni, tako da taka določba sploh ne bi bila 
izvedljiva. Piri tem gre samo za upravne zgradbe v teh dejavnostih, ne pa za 
upravne zgradbe, ki bi jih recimo postavila družbenopolitična skupnost. Tukaj 
pa je depozit obvezen, ker lahko oprostimo depozita samo skupino 9, to je 
šolstvo', kulturo, zdravstvo, prosveto in socialo. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Nihče.) Glasujemo 
najprej o amandmaju zakonodajno^pravne komisije, da se dopolni 2. člen. Kdor 
je za amandma, naj glasuje! (42 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (3 poslanci.) 
Kdo se je vzdržal? (En poslanec.) 

Amandma za ko nod a j no-pr a vne komisije je sprejet. 
Sledi glasovanje o amandmaju izvršnega sveta k 2. členu. Kdor je za 

amandma, naj glasuje! (42 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (6 poslancev.) 
Kdo se je vzdržal? (En poslanec.) 

Amandma izvršnega sveta je sprejet. 
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Glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj 
glasuje! (46 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (Nihče.) Kdo se je vzdržal? 
(Dva poslanca.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet. Sledi poročilo o usklajevanju 
3. členu predloga zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slove- 
nije za leto 1971 z enotnim zborom. Besedo ima Martin Košir. 

Martin Košir: Tovarišioe in tovariši! Komisija našega in enotnega 
zbora se je sestala. Prišli smo do naslednjih stališč: 

Razprava v našem in v enotnem zboru je izhajala iz načelnega izhodišča, 
da bi se morah dosledno držati načel stabilizacije. Ker pa gre vendarle za 
nekatere zadeve, ki bi jih pokrivali z lanskimi presežki, se je komisija 
z večino glasov odločila, da predlaga sprejem zakona, kakršen je bil prvotno 
predložen skupščini. 

Enotni zbor sedaj čaka na rezultate glasovanja republiškega zbora. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo želi besedo? (Nihče.) Lahko glasu- 
jemo? (Da.) Ce ste za predlog, ki ga je obrazložil tovariš Košir, prosim, da 
glasujete! (27 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (12 poslancev.) Se je kdo 
vzdržal? (10 poslancev.) 

S tem smo predlog uskladili z enotnim zborom. 
Tovarišica podpredsednica me opozarja, da sem pri 6. točki dnevnega 

reda pozabil opozoriti na predlog odbora za finance in proračun, da bi zvezni 
skupščini poslali predlog za spremembo 5. člena zakona o polaganju depozita 
pri investicijskih vlaganjih, in sicer v tem smislu, da se depozita oprostijo tudi 
trgovinske dejavnosti. Kdor je za ta sklep, naj glasuje! (26 poslancev glasuje 
za.) Je kdo proti? (5 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (16 poslancev.) 

Predlog je sprejet in bomo ustrezno besedilo v smislu tega sklepa posredo- 
vali zvezni skupščini. 

Na vrsti je 7. točka dnevne g a reda, to je predlog sklepa o najetju 
posojila pri Narodni banki Jugoslavije v znesku 244 221 000 din. 

Predlog sklepa je predložil izvršni svet s predlogom, da ga obravnavamo po 
hitrem postopku in sicer zato, ker je, upoštevajoč sklep izvršnega sveta o 
razdelitvi dinarske protivrednosti kredita 100 milijonov dolarjev na socialistične 
republike in avtonomni pokrajini ter prednostni uporabi tega posojila, potreben 
takojšen podpis pogodbe z Narodno banko Jugoslavije za tisti del dinarske 
protivrednosti tega posojila, ki odpade na Slovenijo. Kdo nasprotuje hitremu 
postopku? (Nihče.) 

Odbor za finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija sta sklep 
obravnavala in prosim, da povesta svoji mnenji. 

Magda Mihelič: Odbor za finance in proračun predlaga, da se pred- 
loženi dokument preimenuje iz sklepa v odlok in da se temu primerno popravi 
tudi besedilo. 

Predsednik Miran Goslar: Ali je tega mnenja tudi zakonodajno- 
pravna komisija? (Tudi.) Kaj pa izvršni svet? (Izvršni svet sprejema.) Se kdo 
želi besedo? (Nihče.) Glasujemo o odloku v celoti, vključno s predlogom odbora, 
ki je redakcijskega značaja. 
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Kdor je za odlok, naj glasuje! (46 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, na predlog odloka o 
spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije. 

Predlagatelj je skupna komisija vseh zborov .skupščine za spremembe in 
dopolnitve poslovnika. Zakonodajno-pravna komisija je dala poročilo, ki ste 
ga prejeli na klop. Amandma je dal poslanec Ivan Kreft in sicer k 86. členu. 
Amandma ste dobili. Izvršni svet je dal pozitivno mnenje. Kdo želi razpravljati? 
Tovariš Marjan Jenko. 

Marjan Jenko: Tovarišice in tovariši poslanci! Ze osnutek odloka 
o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije je bil izčrpno 
in podrobno obrazložen. Prav tako smo predstavniki skupne komisije vseh 
zborov skupščine pred obravnavo osnutka tega in ostalih dveh poslovniških 
odlokov posameznih zborov v uvodni besedi našteli poglavitne značilnosti pred- 
loženih sprememb in dopolnitev. Tudi predlog odloka o spremembah in dopol- 
nitvah poslovnika skupščine SR Slovenije z dne 3. maja 1972 je bil obrazložen. 
Obrazložitev pojasnjuje predvsem določbe, glede katerih se predlog razlikuje 
od prvotnega osnutka, hkrati pa podaja in utemeljuje stališča komisije do 
vseh pripomb in predlogov, danih k besedilu osnutka odloka. Zaradi tega ni 
nobene potrebe, da bi v današnji uvodni besedi obširneje pojasnjeval pomen 
in vsebino predloženih poslovniških odlokov ter posebej utemeljeval posa- 
mezne predlagane spremembe in dopolnitve. 

Dovolite pa mi, da na kratko omenim nekatere bistvene značilnosti priprav 
predloženih aktov v zadnji delovni fazi. 

Osnutki odlokov so bili konec aprila in v začetku maja v obravnavi v vseh 
zborih skupščine. Zbori so sprejeli sklepe, s katerimi so bili osnutki sprejeti, 
skupni komisiji vseh zborov za spremembe in dopolnitve poslovnika pa je bilo 
naloženo, da pripravi predloge ustreznih odlokov in pri tem upošteva pripombe, 
dane k osnutkom. K osnutku odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika 
sta dala svoje pripombe in predloge zakonodajno-pravna komisija naše skupščine 
in republiški svet Zveze sindikatov Slovenije. Komisija je med pripravo predloga 
odloka proučila vse pripombe in predloge v zvezi z njimi in v končnem besedilu 
predloga odloka ustrezno spremenila oziroma dopolnila nekatere odločbe prvot- 
nega osnutka. Komisija je sprejela večino pripomb zakonodajno-pravne komi- 
sije, ki so bile skoraj v celoti redakcijskega značaja in so prispevale k temu, 
da je besedilo predloga odloka na ustreznih mlestih bolj jasno in precizno. Upo- 
števane pa so bile nekatere pripombe vsebinskega značaja. Nekaterih vsebinskih 
pripomb zakonodajno-pravne komisije pa skupna komisija vseh zborov za 
spremembe in dopolnitve poslovnika ni sprejela in so razlogi za tako odločitev 
natančneje pojasnjeni v pismeni obrazložitvi odloka. Naj dodam, da je zakono- 
dajno-pravna komisija na svoji seji že obravnavala zadnje besedilo odloka 
o spremembah in dopolnitvah poslovnika in k predloženemu odloku ni dala 
nobenih novih predlogov za spremembe ali dopolnitve predloženega besedila. 

V primerjavi z osnutkom pa je pod vplivom pripomb in predlogov repu- 
bliškega sveta Zveze sindikatov Slovenije obsežnejše spremembe doživelo bese- 
dilo poslovnika, ki se nanaša na postopek v zvezi s pobudami za izdajo zakona 
in drugih skupščinskih aktov. Tako se na novo posebej ureja postopek na 
podlagi pobude za izdajo zakona, ki jo vložijo najpomembnejše družbeno- 
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politične organizacije, gospodarska zbornica in najvišji pravosodni organi. Po 
dosedanjem poslovniku so se vse pobude za izdajo zakona pošiljale komisiji za 
vloge in pritožbe, ki jih je obravnavala, in če je ugotovila, da je pobuda uteme- 
ljena, je sama izdelala in predložila skupščini predlog za izdajo zakona. 

V ustavnih amandmajih na novo opredeljeni vlogi Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva Slovenije in sindikatov pa ne ustreza več ureditev, po kateri 
naj bi se pobude teh organizacij najprej preizkušale pri skupščinski komisiji za 
vloge in pritožbe. Zato je predlagano, da se pobude neposredno pošljejo v obrav- 
navo pristojnim skupščinskim zborom. Glede na značaj in pomen drugih družbe- 
nopolitičnih organizacij na ravni republike pa naj bi enaka ureditev veljala tudi 
za zvezo združenj borcev NOV in Zvezo mladine Slovenije. Prav tako ne bi 
bilo primerno in potrebno, da komisija za vloge in pritožbe prva ugotavlja, ali 
so pobude ustavnega sodišča Slovenije, vrhovnega sodišča Slovenije, višjega 
gospodarskega sodišča itn gospodarske zbornice Slovenije utemeljene in upra- 
vičene. Neposredno pristojnim žborom se pošiljajo tudi predlogi, mnenja in 
pripombe teh organizacij in organov k predlogom za izdajo zakonov ter osnut- 
kom in predlogom zakonov ali drugih aktov, ki so predloženi skupščini. Svoje 
predloge, mnenja in pripombe k omenjenim aktom lahko organizacije in organi 
dajejo tudi na sejah vseh skupščinskih teles. Tako je vsem omenjenim organi- 
zacijam in organom omogočeno, da dejavno sodelujejo v vseh fazah zakono- 
dajnega postopka. To pa pomeni bistveno novo' kvaliteto v primerjavi z 
dosedanjo ureditvijo. Skupna komisija vseh zborov za spremembe in dopolnitve 
poslovnika meni, da so bile tako ustrezno in v največji možni mleri upoštevane 
pripombe k osnutku odloka o spremtembah in dopolnitvah poslovnika skup- 
ščine SR Slovenije ter na tej podlagi daje predlog tega odloka kot tudi ostalih 
dveh poslovniških odlokov, ki jih je treba čimprej sprejeti, da se tudi obstoječi 
poslovnik skupščine SR Slovenije ter na tej podlagi njeno poslovanje uskladi 
z ustavnimi amandmaji. 

Komisija je na svoji seji dne 7. junija obravnavala še amandma Ivana 
Krefta, poslanca republiškega zbora, o predlogu odloka o spremembah in dopol- 
nitvah poslovnika skupščine SR Slovenije, ki se nanaša na ugovor poslanca zoper 
odvzem besede na skupni seji in na odločanje o takem ugovoru. Komisija je bila 
sicer mnenja, da predlagana dopolnitev odstopa od sprejetega načelnega stališča 
o restriktivnem pristopu k spremembam poslovnika v tej fazi — kajti spremem^ 
be glede vloge pravic in dolžnosti poslancev oziroma delegatov bodo stvar nasled- 
nje faze ustavnih in poslovniških sprememb — vendar je amandma kljub temu 
sprejela, ker meni, da povečuje odgovornost poslanca pri njegovem nastopanju 
v razpravah in obenem krepi demokratičnost odločanja o tako pomembni 
zadevi, kot je odvzem besede 'poslancu. Zato komisija predlaga zboru, da 
amandma poslanca Ivana Krefta obravnava in sprejme kot sestavni del bese- 
dila predloga odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR 
Slovenije. 

Ob koncu želim opozoriti še na naslednje: predložene spremembe in do- 
polnitve so razmeroma obsežne, vendar predstavljajo le najnujnejšo uskladitev 
sedanjih poslovniških določb s sprejetimi ustavnimi amandmaji, z nekaterimi 
potrebami dosedanje prakse izvajanja poslovnika in spremenjeno zakonodajo. 
Kot je bilo že pri pripravi osnutka odlokov posebej poudarjeno, priprava in 
sprejem celotnega novega poslovnika skupščine v tem času ne bi bila primerna, 
ker je pričakovati, da bodo v drugi fazi ustavnih sprememb ustavna dopolnila 
bistveno spremenila zlasti skupščinski sistem in s tem celotno organizacijo ter 
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strukturo teles skupščine, kar bo terjalo obsežno in vsebinsko še globljo spre- 
membo poslovnika. Pred nami so torej na tem področju še obsežne naloge; od- 
loki, ki jih danes sprejemamo, pa predstavljajo v določenem smislu le nujno 
predhodno fazo bodoče kompleksne naloge. 

Predsednik Miran Goslar : Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker 
nihče, prehajamo na glasovanje. Kdor je za amandma tovariša Krefta k 86. členu 
predloga odloka, naj glasuje! (35 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (2 po- 
slanca.) Kdo se je vzdržal? (9 poslancev.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
Sledi glasovanje o predlogu odloka. Kdor je za, naj glasuje! (45 poslancev 

glasuje za.) Kdo je proti? (2 poslanca.) Kdo se je vzdržal? (1 poslanec.) 
Ugotavljam, da je odlok sprejet. 

Sledi 9. točka dnevnega reda, to je predlog odloka o dopolnitvi 
odloka o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede 
katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v skupščini SR Slove- 
nije, in o razmerjih med zbori skupščine pri njihovem delu. 

Predlagatelj je prav tako skupna komisija vseh zborov za spremembe 
in dopolnitve poslovnika. Zakonodajno-pravna komisija je dala pismeno poro- 
čilo. Izvršni svet se strinja. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 

Glasujemlo! Kdor je za odlok, naj glasuje! (43 poslancev glasuje za.) Kdo je 
proti? (Nihče.) Kdo se je vzdržal? (3 poslanci.) 

Ugotavljam,, da je odlok sprejet. 

Sledi 10. točka dnevnega reda, to je predlog odloka o dopolnitvi 
odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in 
zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije. 

Predlagatelj je prav tako skupna komisija za spremembe in dopolnitve 
poslovnika. Zakonodajno-pravna komisija je dala pismeno poročilo, izvršni 
svet se strinja. Ali želi kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Če ne, glasujemo! 
Kdor je za, naj glasuje! (44 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (1 poslanec.) 
Kdo se je vzdržal? (3 poslanci.) 

Ugotavljam, da je odlok sprejet. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na sklep o soglasju 
k spremembam in dopolnitvam družbenega dogovora o osnovah za nadomestila 
odbornikom, poslancem in. voljenim ter imenovanim funkcionarjem. 

Republiška koordinacijska komisija podpisnikov družbenega dogovora o 
osnovah za nadomestila odbornikom, poslancem in voljenim ter imenovanim 
funkcionarjem je predložila v soglasje predlog sprememb in dopolnitev družbe- 
nega dogovora o osnovah za nadomestila odbornikom, poslancem in funkcio- 
narjem. 

Administrativna komisija je predlog sprememb in dopolnitev obravnavala 
in dala pismeno poročilo. 

Besedo ima Ivan Renko. 

Ivan Renko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pred- 
log bi rad še na kratko obrazložil. Lansko jesen je republiški zbor na predlog 
administrativne komisije sprejel družbeni dogovor o osnovah za nadomestila 
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odbornikom, poslancem in voljenim ter imenovanim funkcionarjem. Ker je 
vseh podpisnikov tega družbenega dogovora nad 450, je imela koordinacijska 
komisija precej problemov z usklajevanjem in zato je šele sedaj pripravila 
končno besedilo. Največ težav so povzročila določila 3. člena, do česar je prišlo 
zaradi tolmačenja, da je najvišji osebni dohodek v SR Sloveniji lahko samo tisti, 
ki je določen v splošnem družbenem dogovoru. Na osnovi tega se je izoblikovalo 
mnenje, da 3. člen ni v skladu s splošnim družbenim dogovorom in da pomeni 
odstopanje od dogovora. Čeprav določila niso povsem natančna, kar je zadevo 
še bolj zapletlo, je bila končno koordinacija mnenja, da je treba najvišji osebni 
dohodek urediti enotno za vse družbene dogovore v Sloveniji. V tem smislu 
smo danes tudi sprejeli stališče izvršnega sveta, ki je bilo izraženo v skupnih 
predlogih. 

Pripominjam še, da je koordinacijska komisija takoj, ko je dobila pripombe, 
nanje opozorila vse podpisnike in jih zaprosila oziroma jim priporočila, naj bi 
ne šli nad 6000, dokler ni to vprašanje dokončno rešeno in dogovorjeno. Zato 
sprememba ne bo imela nobenih posledic. Prosim, da zbor to sprejme. 

Ostala določila niso toliko pomembna in mislim, da so dovolj obrazložena v 
obrazložitvi. 

Predsednik Miran Gosi ar : Zeli še kdo razpravljati? (Ne želi.) Gla- 
sujmo! Kdor je za sklep, naj glasuje! (45 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Sklep je sprejet. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, na volitve in imeno- 
vanja. 

Imamo več podtočk. Najprej imamo predlog odloka o imenovanju repu- 
bliškega javnega pravobranilca. 

V vseh primerih je predlagatelj komisija za volitve in imenovanja. Zeli 
kdo razpravljati o tem predlogu odloka? (Ne želi.) Ce ne, glasujmlo o predlogu 
odloka! Kdor je za, naj glasuje! (47 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet in je za republiškega javnega pravo- 
branilca imenovan dr. Viktor Damjan. 

Sledi predlog odloka o razrešitvi sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije. 
Ce ste za, glasujte! (46 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nfihče.) 

Odlok je sprejet in je s tem Stane Markič razrešen dolžnosti sodnika vrhov- 
nega sodišča SR Slovenije. 

Sledi predlog odloka o izvolitvi člana komisije skupščine SR Slovenije 
za volitve in imenovanja in o izvolitvi člana komisije skupščine SR Slovenije 
za državno varnost. Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Glasujemo! Kdor 
je za, naj glasuje! (47 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok sprejet in je s tem Stane Markič izvoljen za člana 
komisije za volitve in imenovanja in za člana komisije za državno varnost. 

Sledi še predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi članov sveta SR 
Slovenije za narodno obrambo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Kdor je za pred- 
log odloka, naj glasuje! (48 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Tudi ta odlok je sprejet in so v svet za narodno obrambo izvoljeni za 
predsednika Stane Kavčič, za tajnika Franc Kočevar, za člane Marjan Dolenc, 
Vinko Hafner, Apbert Jakopič, Miha Kbšak, Tone Kropušek, Marjan Orožen, 
Bojan Polak, Stane Piotočar, 2'ivko Pregl, Franc Tavčar, Zora Tomič in Janez 
Vipotnik. 

Sledi zadnja točka dnevnega reda, to so poslanska vprašanja. 
Francu Gerbcu odgovarja Marjan Ekart, pomočnik republiškega sekretarja 

za finance. 

Marjan Ekart: Poslanec republiškega zbora postavlja izvršnemu 
svetu naslednje poslansko vprašanje: Kako se izvaja določilo zakona o organi- 
zaciji davčnih služb iz leta 1968, ki govori o obvezni pridobitvi izobrazbe delav- 
cev davčnih uprav, in kakšne ukrepe predvideva izvršni svet za dokončno 
izvršitev in uveljavitev tega določila. 

Odgovor: Izvršni svet skupščine SR Slovenije je na podlagi pooblastila iz 
13. člena zakona o organizaciji, davčne službe v SR Sloveniji izdal uredbo o 
minimalni strokovni izobrazbi delavcev v upravnih organih davčne službe. 
Navedena uredba opredeljuje minimalne strokovne pogoje, ki jih mora izpolnje- 
vati delavec za izvajanje določenih opravil o davčni službi. Glede na to, da so 
bili z uredbo bistveno zaostreni pogoji za večino delovnih mest, v primerjavi 
s takratnimi sistematizacijami, še posebej pa s takratno kadrovsko zasedbo, je 
bilo v uredbi določeno 4-letno prehodno obdobje, v katerem, naj bi si delavci 
pridobili manjkajočo strokovno izobrazbo. Rok poteče konec letošnjega leta. Ob 
uveljavitvi uredbe, to je konec leta 1968, je bilo v občinskih davčnih upravah 
zaposlenih 706 delavcev, od tega glede na strokovno izobrazbo 17 z visoko, 
72 z višjo, 367 s srednjo, 241 z osnovno in 9 z nepopolno osnovno izobrazbo. V 
zvezi z izvajanjem uredbe neposredno po njeni uveljavitvi naj omenimo zlasti 
naslednje ukrepe: 

1. V vseh občinah so bile sprejete nove sistemizacije delovnih mest v 
davčnih upravah. Pri tem so bila glede zahtevane strokovne izobrazbe dosledno 
spoštovana določila uredbe. 

2. Del delavcev, ki kljub prehodnemu obdobju ni izpolnjeval strokovnih 
pogojev za dotedanja delovna mesta, je bil razporejen na druga delovna mesta, 
bodisi v davčnih upravah ali pa v drugih občinskih upravnih organih. 

3. Za del delavcev, ki so izpolnjevali z uredbo določene pogoje za spregled 
pomanjkljive izobrazbe, je bil tak spregled izvršen. 

Hkrati s tem je bilo občinskim skupščinam priporočeno, naj zagotovijo, da 
bodo na novo sprejeti delavci izpolnjevali pogoje, predpisane z uredbo, kakor 
tudi, da bodo v prihodnjem štiriletnem obdobju poskrbele za ukrepe, ki bodo 
prispevali k pospešeni številčni in strokovni krepitvi službe od sprejemanja 
pripravnikov, štipendiranja, še posebej pa, da delavce z manjkajočo strokovno 
izobrazbo usmerijo k izrednemu študiju. 

V obdobju zadnjih treh let in pol je bila sprejeta vrsta ukrepov. Tako je 
bilo v marcu letošnjega leta v občinskih davčnih upravah zaposlenih skupno 
891 delavcev, od tega glede na strokovno izobrazbo 22 z visoko, 176 z višjo, 
423 s srednjo, 257 z osnovno in 13 z nepopolno osnovno šolo. K temu naj dodamo 
še to, da se v študijskem letu 1971—1972 na visokih, višjih in srednjih šolah 
izredno šola 137 delavcev ali vsak šesti, zaposlen v občinskih davčnih upravah. 
Kljub doseženim premikom, na katere je pozitivno vplivala tudi obravnavana 
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uredba, pa izvršni svet glede n,a obseg in zahtevnost dela, ki ga poverjamo 
davčni službi, in rezultate, ki jih od njenega delovanja pričakujemo, z zaskrb- 
ljenostjo ocenjuje sedanji kadrovski položaj v tej službi. 

Izvršni svet namreč ugotavlja, da so pristojni organi v večjem številu občin 
premalo odločno in premalo dosledno pristopih k uresničevanju sprejetih stališč 
o nujnosti intenzivne kadrovske preobrazbe te službe. 

N,i potrebno posebej poudarjati, da nedosledno izvajanje davčne politike 
poraja materialno in politično zelo škodljive posledice in da je premalo 
učinkovito izvajanje davčne politike eden pomembnih virov nastajanja ne- 
upravičene socialne diferenciacije. Glede na to, da je prav v številčno nezadostni 
in strokovno prešibki sestavi davčnih uprav še vedno poglavitno žarišče pre- 
majhne učinkovitosti davčne službe, izvršni svet sodi, da je s skupno akcijo 
vseh odgovornih in zainteresiranih dejavnikov tako v republiki, še zlasti pa v 
občinah, nujno nadaljevati, če hočemo službo usposobiti za učinkovito delovanje. 

Zlasti pa je treba takoj poskrbeti za odločne ukrepe za zboljšanje kadrov- 
skega stanja in v sistemizacijah delovnih mest predvideti takšen obseg in 
strokovnost kadra, ki bosta zagotavljala učinkovito izvajanje nalog te službe. 
Posebej maloštevilna je davčna inšpekcija, ki bi jo morali čimprej vsaj podvo- 
jiti. Napore za kadrovsko konsolidacijo te službe v veliki meri preprečuje 
razmeroma velika fluktuacija sposobnih strokovnih kadrov. Potrebno je resno 
in odgovorno odpravljati vzroke, zaradi katerih odhajajo kadri, s čimer bomo 
hkrati ustvarili tudi solidnejšo osnovo za uspešnejše pritegovanje novih spo- 
sobnih kadrov. 

Pri tem bi morali napore usmeriti predvsem v to, da se sestava delavcev 
izpopolni zlasti z visoko in višjo strokovno izobrazbo. Zlasti bo potrebno 
širše odpreti vrata sprejemanju pripravnikov. Vzporedno z odločnim reševanjem 
trenutno odprtih problemov pa bo potrebno predvideti ukrepe, ki bodo zago- 
tavljali trajno izpopolnjevanje te službe in njeno strokovno rast in med drugim 
iskati tudi stimulativnejše ukrepe nagrajevanja. 

Omenim naj še, da se višja upravna šola pripravlja na specializirano šola- 
nje kadrov za potrebe davčne službe, ki bo po sedanjih predvidevanjih steklo 
v študijskem letu 1972—1973. Uredba, katere izvajanje omenja tovariš poslanec 
Gerbec, je samo eden izmed ukrepov, ki naj bi zagotovili pospešeno kadrovsko 
krepitev te službe. Izvršni svet bo problematiko v zvezi z uresničevanjem uredbe 
obravnaval jeseni, to je pred potekom štiriletnega prehodnega obdobja. 

Glede na večje število delavcev davčnih uprav, ki se izredno šolajo, kakor 
tudi na predvideno uvedbo sp*ecializiranega šolanja za potrebe davčne službe 
pa bo izvršni svet proučil možnosti, da pod določenimi pogoji prehodno obdobje 
za določen čas podaljša. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariši poslanci. Predsednik gospodar- 
skega zbora tovariš Bole me je obvestil, da utegne priti do manjših redakcijskih 
razlik med besedilom stališč, ki bodo sprejeta v gospodarskem zboru in pri nas. 
To ne bi usklajevali, pač pa bi izvolili komisijo in jo pooblastili, da te 
razlike odpravi. Predlagam, da določimo štiri člane našega zbora, in sicer po- 
slance Gregorja Klančnika, Dušana Horjaka, Franca Svetelja in Jožeta Der- 
novška. Se strinjate? Ugotavljam, da se. Sestavo komisije bom sporočil pred- 
sedniku gospodarskega zbora. 
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Vrnimo se k poslanskim vprašanjem. Ivanu Kreftu odgovarja Zvonko Drak- 
sler, pomočnik republiškega sekretarja za finance. 

Zvonko Draksler: Tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš Kreft, 
poslanec tega zbora, je postavil vprašanje, kako je mogoče, da se tako počasi 
rešuje spor med zavarovalnico Jugoslavijo in komisijo za likvidacijo obveznosti 
bivše Jugoslovanske zavarovalne skupnosti. Ali ne gre za očitno podcenjevanje 
tudi najvišjih samoupravnih organov naše republike? 

N;a vprašanje odgovarjamo: Podatki, ki jih poslanec navaja v svojem vpra- 
šanju, so točni. Kar zadeva sodni postopek, pa je treba opozoriti še na naslednja 
dejstva. Vrhovno gospodarsko sodišče je 21. marca 1972 izdalo sodbo, s katero 
je. sodbo višjega gospodarskega sodišča v Beogradu spremenilo v tistem delu, 
v katerem je bila odložena izvršitev revizijske odločbe glavne centrale SDK, in 
zavrnilo zahtevek zavarovalnice Jugoslavije, da se odloži izvršitev revizijske 
odločbe glavne centrale SDK. Tako je ta odločba pravnomočna in se lahko izvrši. 
Sodbo višjega gospodarskega sodišča v Beogradu pa je delno razveljavilo in 
vrnilo zadevo sodišču prve stopnje v ponovni postopek. Na podlagi potrjenega 
dela sodbe je glavna centrala SDK 11. aprila letos dala nalog SDK Srbije, da 
revizijsko odločbo izvrši v petih dneh, znesek okrog 75 milijonov dinarjev od 
zavarovalnice Jugoslavija pa prenese na komisijo za likvidacijo obveznosti bivše 
Jugoslovanske zavarovalne skupnosti. 

Po telefonskem obvestilu združenja Jugoslovanskih zavarovalnih organi- 
zacij zavarovalnici Sava z dne 2. junija letos so računi zavarovalnice blokirani 
in doslej doseženi znesek znaša okrog 9 600 000 dinarjev. Gilede na razveljavljene 
sodbe pa je višje gospodarsko sodišče v Beogradu po novi obravnavi dne 10. 5. 
1972 izdalo sodbo, s katero je delno ugodilo zahtevku komisije za likvidacijo 
obveznosti bivše Jugoslovanske zavarovalne skupnosti, delno pa je upoštevalo 
pohotne zahtevke zavarovalnice Jugoslavije, tako da mona komisija za likvi- 
dacijo obveznosti vrniti zavarovalnici Jugoslavija preveč prejete akontacije. 

Glede na navedeno najbrž ni mogoče trditi, da bi reševanje zadeve, o ka- 
teri sta večkrat razpravljala tudi izvršni svet in ta zbor, pomenilo podcenje- 
vanje najvišjih samoupravnih organov v naši republiki. 

Na drugo vprašanje, kako naj zavarovalnica Sava ukrepa, da bo prišla do 
sredstev iz naslova preveč vplačanega prispevka za potresni sklad, ki je zaradi 
inflacije vsak dan manj vredno, odgovarjamo: 

Sodni spor glede preveč vplačanega prispevka za potresni sklad še ni 
končan. Vrhovno gospodarsko sodišče še ni rešilo pritožbe zavarovalnice Jugo- 
slavija, ki jo je vložila zoper sodbo višjega gospodarskega sodišča v Beogradu 
z dne 12. maja letos. Ne glede na to pa lahko zavarovalnica Sava uveljavi ozi- 
roma ponovi ustrezne ukrepe, kot je na primer nadzorstvena pritožba pred- 
sedniku vrhovnega gospodarskega sodišča in podobno. 

Predsednik Miran Gosi ar: Tovariš Draksler, Dušanu Hor jaku ni 
treba odgovarjati, ker bo zadovoljen s pismenim odgovorom. 

Zoran Lešnik bo dobil pismeni odgovor, ker ni navzoč. Radu Pušenjaku od- 
govarja Boris Mikoš. 

Boris Mikoš: Tovariš Rado Pušenjak je v zvezi z letošnjimi popla- 
vami v Prekmurju vprašal izvršni svet, ali in kaj namerava ukreniti, da se 
čimprej zgradi oziroma rekonstruira okoli 20 km potrebnih nasipov in da pred- 
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vsem pove, v kakšni fazi so razgovori z avstrijsko vlado, ker je menda stališče 
Avstrije vzrok, da se ni začela gradnja nasipov na obmiejnem delu Mure. 
Odgovor je takle : 

V večjem obsegu kot doslej smo s sredstvi vodnega gospodarstva začeli ob- 
navljati, dograjevati in na novo graditi nasipe ob Muri v Prekmurju zlasti po 
velikih vodah, ki so te kraje prizadele v letih 1965 in 1966. V glavnem je to 
delo uspešno končano. Dograditi pa je treba še okrog 20 km nasipov in to na 
levem bregu reke. Za opravljena dela je bilo po tekočih cenah porabljeno 
6 milijonov dinarjev. Dela, ki jih moramo še dokončati, pa imajo dvojni značaj. 
Del nasipov načrtujemo in gradimo sami, to so nasipi ob Muri nizvodm> od 
Gornje Radgone. Za gradnjo teh nasipov je v srednjeročnem načrtu vodnega 
sklada SR Slovenije, ki ga je obravnavala in potrdila tudi ta skupščina, pred- 
videno 5 milijonov dinarjev. Visokovodni nasipi v Gornji Radgoni in nad njo 
pa ležijo v coni, kjer je treba načrte in gradnjo usklajevati z Avstrijo. Gre 
namreč tudi za zavarovanje Radgone na avstrijski strani in za določitev maksi- 
malnih vodnih količin, ki jih narasla Mura lahko vali skozi rečni profil pri 
mostu med Gornjo Radgono in Radgono. 

Izdelava načrtov za ta del obrambnih nasipov je terjala več časa kot sicer, 
ker je bilo precej usklajevanja z avstrijsko stranjo. Projekti so sedaj končani 
in poslani avstrijski strani v pregled. Te dni zaseda v Gradcu podkomisija 
stalne jugoslovansko-avstrijske komisije za Muro, ki med drugimi vprašanji 
obravnava tudi predloženi projekt za jugoslovansko in avstrijsko obalo reke 
Mure. Kolikor vemo, imajo Avstrijci nekatere spreminjevalne predloge. Pred- 
sednika avstrijske delegacije v stalni jugoslo vansko-avstri jski komisiji za Muro 
smo seznanili z našim izrazitim interesom, da se projekti čimprej potrdijo. Ker 
je v soglasju z avstrijsko stranjo sklicano izredno zasedanje jugoslovansko- 
avstrijske komisije za Muro, ki naj potrdi projektno rešitev za obe strani obale 
Mure, upravičeno računamo, da z avstrijske strani ne gre za takšne pripombe 
na projektne rešitve, ki bi lahko zadržale uspešen potek sedanjih razgovorov. 
Naj povemi, da sem danes klical šefa naše delegacije na pogajanjih v Gradcu, 
vendar nisem imel te sreče, da bi ga dobil in da bi dal novejši in natančnejši 
odgovor, kako potekajo razgovori v Gradcu. Če bodo razgovori v jugoslovansko- 
avstrijski komisiji, ki se začno v ponedeljek v Radgoni, uspešni, potem bo 
mogoče dela v Gornji Radgoni začeti še letos. Sredstva so zagotovljena. Vendar 
pa moramo računati s tem, da bo tudi dela na obeh straneh Mure treba izvajati 
skladno, da ob' visokih vodah ne bi bila prizadeta katera od obeh strani. Z rezul- 
tati zasedanja jugoslovansko-avstrijske komisije za Muro se bo javnost seznai- 
nila v sredo na posebni tiskovni konferenci. 

Predsednik Miran Goslar : Stanetu Jenku odgovarja dr. Kostja Kon- 
valinka. 

Tovariš Konvalinka, opravičujem se. Tovariša Jenka ni in najboljše bo, 
da mu pošljete pismeni odgovor. 

Pismeno bodo poslani odgovori tudi Mihi Prosenu, Radu Pušenjaku na 
vprašanje dne 16. 5. 1972 in Ivanu Kreftu na vprašanje z dne 16. 5. 1972. 

Ima kdo kakšno novo poslansko vprašanje? Tovariš Napotnik, prosim! 

Alojz Napotnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Vprašanje je čisto kratko. Morda imam srečo ali pa smlolo, da večkrat sodelu- 
jem pri razpravah in raznih posvetovanjih o izvedbi multilateralne kompen- 
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zacije. Kopica nerešenih vprašanj se čedalje bolj veča, na drugi strani pa se 
množijo tudi vprašanja, na katera ne vem in ne poznam odgovorov. Kljub da- 
našnjemu delnemu odgovoru, ki je bil vsebovan tudi v razpravah tovariša 
Dolenca, prosim za odgovor na naslednja poslanska vprašanja: 

1. Kako izvršni svet ocenjuje to multilateralno kompenzacijo? 
2. Kaj naj storijo in na koga naj se obrnejo podjetja, da bodo lahko dobila 

svoje terjatve, ki so zajete, vendar ne izvršene s kompenzacijo, in kako naj se 
dajejo pojasnila oziroma odgovori volivcem, ker je zaradi tega ogroženo nor- 
malno poslovanje sicer dobrih in uspešnih podjetij in ogroženo izplačilo oseb- 
nih dohodkov? 

To so zelo pereča vprašanja, ki se zaostrujejo. Verjetno bodo odgovori za- 
htevali več časa, zato prosim, da jih dobim na eni prihodnjih sej. 

Predsednik Miran Gosi ar : Besedo ima Franc Svetelj. 

Franc Svetelj: V zadnjem času precej govorimo o potrebi po bolj- 
šem medsebojnem spoznavanju političnega, gospodarskega in kulturnega živ- 
ljenja naših republik, narodov in narodnosti. Medtem ko smo na področju tiska 
dosegli določene premike v tej smeri, pa naša televizija zaostaja. Ljubljanska 
televizija na svojem drugem programu le enkrat tedensko posreduje program 
televizije Zagreb oziroma televizije Beograd, šest dni tedensko pa je od 20.30 
dalje prenos italijanskega drugega programa. Prosim izvršni svet za pojasnilo: 

1. Kje so vzroki, da ljubljanska televizija na svojem drugem programu 
daje prednost italijanskemu drugemu programu pred programom ostalih jugo- 
slovanskih studiev? 

2. Kdaj bodo slovenski televizijski gledalci imeli možnost neposredno sprem- 
ljati politično-informativne in druge televizijske oddaje ostalih naših republik? 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Vprašujem komisijo za 
mednarodne odnose in komisijo za varstvo okolja naše skupščine: 

Ali se je sekretariat za zunanje zadeve Jugoslavije posvetoval z njima ali 
sploh s komerkoli v Sloveniji, razen z republiško raziskovalno skupnostjo Slo- 
venije, o sestavi jugoslovanske delegacije za svetovno konferenco Organizacije 
združenih narodov o človeškem okolju v Stockholmu? 

To vprašujem na podlagi zapisnika nedavne seje upravnega odbora skup- 
nosti za varstvo okolja Slovenije, v katerem je dobesedno zapisano: »Inž. No- 
vak poroča o stockholmski konferenci o varstvu okolja. Jugoslovansko delegacijo 
sestavljajo: Trpe Jakovljevski kot predsednik, Krstić in Papež iz zveznega za- 
voda za planiranje in po en član vlad Crne gore, Makedonije, Srbije in Hrvatske. 
Drugi del delegacije šestih ekspertov sestavljajo člani posameznih republiških 
raziskovalnih skupnosti, iz Slovenije je bil na predlog raziskovalne skupnosti 
določen inž. N|ovak.« 

V zapisniku je tudi zapisano: »Predsednik«, mišljen je predsednik uprav- 
nega odbora skupnosti za varstvo okolja Slovenije, »je mnenja, da naj bi v pri- 
hodnje ne bilo več mogoče, da bi na take konference pošiljali delegate brez so- 
glasja skupnosti za varstvo okolja Slovenije, brez soglasja akademije in vseh 
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pristojnih forumov. Informiral se bom pri tovarišu inž. Poliču, zakaj ni bil 
osvojen naš predlog, da bi biil delegat tudi dr. Bebler.« 

Predsednik Miran Gosi ar: Še kako vprašanje? Polde Maček. (Pi- 
smeno.) 

Se kdo-. Prosim, tovariš Polič. 

Miloš Polič: Na vprašanje tovariša Krefta lahko odgovorim, da naša 
komisija za varsitvo okolja ni bila z ničemer seznanjena in zato tudi ni mogla 
ukrepati. 

Predsednik Mir an Goslar: Želi še kdo postaviti kako vprašanje? (Ne 
javi se nihče.) Ce ne, je seja končana. 

(Seja je bila končana ob 17.45.) 

12 
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39. seja 

(16. maja 1972) 

Predsedoval: Tone Bole, 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje db 9.05. 

Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! 
Pričenjam 39. sejo gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije. Obveščam 

zbor, da se je opravičilo 10 poslancev in da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 38. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. usklajevanje predloga zakona o združevanju kmetov; 
4. predlog odloka o razporeditvi sredstev, zbranih s povečanjem promet- 

nega davka v maloprodajni ceni za bencin; 
5. predlog odloka o spremembi odloka o modernizaciji cestnih odsekov 

Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč; 
6. zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije za 1971. leto; 
7. finančni načrt cestnega sklada SR Slovenije za 1972. leto; 
8. osnutek zakona o razlastitvi; 
9. osnutek zakona o razpolaganju občine z nezazidanim stavbnim, zem- 

ljiščem; 
10. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem 

planiranju; 
11. predlog odloka o zagotovitvi sredstev iz rezerv posebnega računa sred- 

stev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih 
gospodarskih dejavnosti za 1972. leto za delno pokritje izgub proizvodno^pre- 
nosnih in proizvodnih elektrogospodarskih podjetij v letu 1971; 

12. predlog odloka o načinu porabe sredstev hranilnih vlog pri poštni hra- 
nilnici; 

13. predlog odloka o investicijskem kreditu za modernizacijo železniške 
proge Zidani most—Šentilj in 

14. predlog soglasja k razrešitvi direktorja zavoda SR Slovenije za produk- 
tivnost dela. Pri tej točki dnevnega reda naš zbor daje le mnenje. 
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Se zbor strinja s predloženim dnevnim redom? Ker pripomb ni, ugotavljam, 
da je dnevni red sprejet. 

Obveščam zbor, da sem poleg predstavnikov izvršnega sveta in predstav- 
nikov predlagateljev aktov na sejo povabil še: predstavnike gospodarskih zbor- 
nic SR Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije, republiške konference SZDL 
Slovenije, iniciativnega odbora za ustanovitev zadružne zveze SR Slovenije, 
združenega podjetja elektrogospodarstva Slovenije, združenega PTT podjetja, 
združenega železniškega transportnega podjetja in pristojne upravne organe. 
Predstavnike pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi. 

Dovolite, da vas obvestim, da ima republiški zbor danes na dnevnem redu 
tudi razpravo o zunanji politiki. Predlog je, da bi ekspoze k tej točki poslušal 
tudi naš zbor. Predlagam, da se naš zbor udeleži seje republiškega zbora, ko 
bo ta točka na dnevnem redu. 

Se zbor strinja s predlogom, da poslušamo ekspoze o zunanji politiki? Ker 
ni pripomb, ugotavljam, da je predlog sprejet. 

Prehajam na 1. točko dnevnega red a , to je na odobritev zapisnika 
38. seje zbora. Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kako pripombo k zapisniku 38. seje? 
(Nihče.) Ugotavljam, da pripomb ni in da je zapisnik 38. seje zbora odobren. 

Prehajam na 2. t o č k o dnevnega reda, to je na poslanska vprar- 
šanja, in sicer najprej na odgovore na postavljena poslanska vprašanja. 

Na pismeno vprašanje poslanca Dimitrija Furlana bo odgovoril tovariš 
Uroš Markič. 

Uroš Markič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanec Dimitrij Furlan je postavil naslednje poslansko vprašanje: 

Z izvajanjem odloka o soglasju, ki je potrebno za uvoz posameznih vrst 
blaga, nastopajo ali bodo v kratkem nastopili v pohištveni industriji tolikšni 
problemi, da je ogrožena ne le redna proizvodnja, temveč celo obstoj nekaterih 
obratov z vsemi spremljajočimi posledicami. Omenjeni odlok se namreč nanaša 
tudi na vse vrste lesnih plošč, med katerimi so zlasti iverice osnovno. tvorivo v 
proizvodnji ploskovnega pohištva. 

Kako je mogoče, da se temeljno reprodukcijsko tvorivo za propulzivno in 
tipično izvozno usmerjeno pohištveno industrijo istoveti z luksuznim blagom? 
Na seznamu v istem odloku so na primer tudi w,hisky, gin, razglednice, vžigal- 
niki in podobno. 

Domača proizvodnja takšnih plošč bo v letu 1972, glede na potrebe, defi- 
citarna za 158 000 m3. Po kriteriju zveznega sekretariata za zunanjo trgovino, 
da se v letu 1972 lahko uvozi le 60 % količine, uvožene v letu 1971, bo primanj- 
kljaj v Jugoslaviji znašal 81 300 m3. Kako kriti ta primanjkljaj? Kdo bo od- 
govoren za vse iz tega izvirajoče ekonomske in tudi politične posledice, če se 
zadeva ne uredi? Naj pripomnim, da uresničenje odloka in načela 60 fl/o pomeni 
samo v Meblu odpustitev 340 delavcev in izpad proizvodnje v vrednosti 8 mili- 
jard starih dinarjev. Postavljam vprašanje, ah je izvršni svet skupščine SR 
Slovenije seznanjen s to problematiko in ali je glede tega vprašanja že kaj 
ukrenil? 

Odgovor: Izvršni svet skupščine SR Slovenije ni bil predhodno povprašan 
za mnenje o smotrnosti uvedbe režima soglasij za uvoz vseh vrst lesnih plošč, 
ki predstavljajo osnovne reprodukcijske materiale za pohištveno industrijo. Ze 
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decembra lani, takoj po izidu odloka o soglasju, ki je potrebno za uvoz posamez- 
nih vrst blaga (Uradni list SFRJ 57/71), se je republiški izvršni svet zavzel, da 
se ti proizvodi izvzame jo iz režima soglasij. 

Pristojni republiški organi so opozarjali zvezni sekretariat za zunanjo 
trgovino na težave, ki se pojavljajo pri proizvodnji pohištva ter zahtev ali, da 
se vloge za izdajo soglasij rešujejo po čim hitrejšem postopku, da v proizvodnji 
pohištva ne bi prišlo do zastojev z vsemi negativnimi posledicami za izvoz, 

V zvezi s sklepom zveznega sekretariata za zunanjo trgovino, da bi se 
soglasja za uvoz vseh vrst lesnih plošč dodeljevala letos le v višini 60'°/o lan- 
skega uvoza, so predstavniki republiškega izvršnega sveta opozarjali zvezne 
organe, da je takšen položaj za slovensko pohištveno industrijo nevzdržen. Za- 
htevali so, da se proizvodnji pohištva za izvoz zagotove dodatne količine teh 
reprodukcijskih materialov, sicer se bo bistveno zmanjšal devizni priliv pri 
eni'najpomembnejših izvoznih panog. Pred dnevi je v zvezi s tem zvezni sekre- 
tariat za zunanjo trgovino sklenil, da bo lahko posamezno podjetje dobilo 
soglasje za uvoz plošč nad 60 '%> lanskega uvoza, če bo v primerjavi z lanskim 
letom povečalo izvoz na konvertibilna področja za več kot 10'%. Postopek in 
pogoji za dodatni uvoz bi bili isti, kot veljajo za dodelitev posebnega zneska 
globalne devizne kvote. To pomeni, da dobe šele za devizni pritok, ki presega 
10 % vrednosti lanskega izvoza, soglasje za uvoz lesnih plošč v razmerju 2 :1, 
kar znaša 50 lo/o vrednosti povečanega izvoza. 

Zavedamo se, da s tem ukrepom vprašanje preskrbe lesne industrije z 
vezanimi in lesonitnimi ploščami ter ivericami še ni urejeno povsem zadovoljivo. 
Vendar bo vsaj delno olajšalo položaj pomembnejših izvoznikov. Republiški 
izvršni svet se bo še nadalje zavzemal, da se ustrezneje reši vprašanje pre- 
skrbe lesne industrije z navedenimi reprodukcijskimi materiali. 

Predsednik Tone Bole: Ali tovariša Furlana odgovor zadovoljuje? 
(Da.) Ce sem prav razumel, želite tudi pismeni odgovor. Prosil bi tovariša 
Markiča, da se poslancu tovarišu Furlanu da tudi pismeni odgovor. 

Na 38. seji zbora je izvršnemu svetu postavil vprašanje tovariš Martin Vid- 
mar. Nianj bo odgovoril tovariš Marjan Dolenc, republiški sekretar za gospo- 
darstvo. 

Marjan Dolenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš poslanec Martin Vidmar sprašuje: 

1. Kaj je vodilo izvršni svet k sprejetju sklepov, s katerimi je pooblastil 
republiškega sekretarja za finance, da ob sodelovanju z republiškim sekretarjem 
za gospodarstvo pripravi uradni zahtevek za kreditiranje gradnje tovarne 
ivernih plošč v Novi Gorici in Cerknici, saj je znano, da bodo obstoječe zmog- 
ljivosti s polnim obratovanjem tovarne v Nazarjih in z začetkom obratovanja 
tovarne v Slovenj Gradcu zadovoljile slovenske potrebe po ivernih ploščah? 

2. Zakaj izvršni svet s svojimi dokončnimi odločitvami prehiteva čas, 
saj vemo, da se prav sedaj najbolj intenzivno dela na območnih gozdno- 
gospodarskih načrtih, ki so lahko edina osnova za sprejemanje sklepov, in zakaj 
se ne upoštevajo sklepi in stališča drugih organizacij, v konkretnem primeru 
sklep sveta za gospodarstvo in lesno predelovalno industrijo pri gospodarski 
zbornici z dne 16. februarja 1972. 

3. Kaj meni izvršni svet o sprejetem sklepu o položaju in perspektivi 
papirne in grafične industrije v SR Sloveniji? 



39. seja 181 

Odgovori: V SR Sloveniji razpolagamo ob predvidenih sečnjah v naših 
gozdovih in ob predvideni tržni proizvodnji lesne mase za zdaj le s podatki, 
ki so bih ugotovljeni ob sestavi študije o dolgoročnem in srednjeročnem razvoju 
gozdarstva. Natančnejši podatki o tem, koliko lesne mase bo na razpolago 
v prihodnjih desetih letih, bodo znani, ko bodo sestavljeni in potrjeni gozdno- 
gospodarski načrti vseh območij, to je predvidoma do konca tega leta. Po pred- 
videvanjih študije o srednjeročnem razvoju gozdarstva za obdobje 1971 do 1975 
bi bilo mogoče povečati obseg letne tržne proizvodnje gozdnih sortimentov od 
sedanjih 2 milijonov kubičnih metrov na okrog 2 450 000 kubičnih metrov, 
torej za 450 000 kubičnih metrov ali za 21Povečanje je seveda pogojeno z 
intenzivnejšim gospodarjenjem v gozdovih, kar terja predvsem: 

1. nadaljevanje gradnje gozdnih komunikacij vsaj v dosedanjem obsegu; 
2. večja vlaganja v snovanje nasadov hitro rastočih vrst drevja — melio- 

racije degradiranih gozdov; 
3. ustreznejšo politiko cen proizvodov gozdne eksploatacije, in 
4. da bo našla potrošnika tudi tista manj kvalitetna lesna surovina listav- 

cev, ki je že sedaj na razpolago, pa se še ne izkorišča, najbrž predvsem zaradi 
sedanjih, ne povsem ustreznih tehnologij v predelavi lesa, pa tudi zato, ker 
so bih porabniki lesa po dosedanjih navadah glede kvalitete preveč zahtevni. 
Odločujoči razlog za to, da se ta manj kvalitetna lesna masa doslej še ni 
izkoriščala v zadovoljivi meri, je v dejstvu, da so stroški izdelave in transporta 
gozdnih sortimentov, 'izdelanih iz tega lesa, praviloma višji od cen, ki so 
jih potencialni porabniki pripravljeni plačati. 

Po podatkih projektov za tovarno iverk Meblo v Novi Gorici bo tovarna 
posegala prav po takšnih surovinah. Nekaj takega lesa se je sicer že sedaj 
predelovalo in izvažalo v Italijo kot drva za kurjavo bukve in drugih 
listavcev, nekaj pa je ostalo neizkoriščenega v gozdu, saj se je na tolminskem 
gozdnogospodarskem območju doslej izkoriščalo le okoli 55 lo/o prirasta listavcev. 
Ta lesna surovina je neizkoriščena zaradi tržnih cen, ki ne pokrivajo niti 
proizvodnih stroškov. 

Iz teh razlogov je razumljiva težnja gozdnega gospodarstva Tolmin, da 
pri sovlaganju v tovarno iverk v Novi Gorici poskuša uporabiti doslej ne- 
izkoriščeno manjvredno lesno surovino listavcev. Po projektu za to tovarno 
se bo od skupne porabe lesa sicer uporabilo okoli 16®/o lesa iglavcev, vendar 
bo to pretežno borovina s Klrasa, ki jo slovenske celulozne tovarne ne upo- 
rabljajo. 

V projektu za rekonstrukcijo tovarne iverk Brest v Cerknici je predvideno, 
da bo prenovljena tovarna poleg dosedanjih količin lesne surovine uporabljala 
še dodatnih 55 000 kubičnih metrov, ki jih bo delno krila z nabavami iz SR 
Hrvatske, delno pa z odpadki lastne predelave lesa. 

Bojazen poslanca tovariša inž. Vidmarja, da bi uresničenje projekta Mebla 
in Bresta utegnilo povečati primanjkljaj lesa iglavcev, ki se uporablja kot suro- 
vina za proizvodnjo papirja, je glede na zasnove projektantov odveč, ker v 
glavnem noben teh načrtov ne posega v dosedanje surovinske vire slovenske 
proizvodnje celuloze. Posebno za projekt Meblo je značilno, da v veliki meri 
predvideva uporabo in oplemenitenje doslej neizkoriščene lesne mase listavcev. 

Projekta bo predvidoma sofinancirala Mednarodna banka. V Socialistični 
republiki Sloveniji je bilo za kreditiranje s strani Mednarodne banke pred- 
loženih 19 projektov, v ožji izbor pa je prišel le skupni projekt tovarne iverk 
Meblo in Brest. Poglavitni razlog, da so izvedenci Mednarodne banke dah v 
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ožji izbor ta projekt, je ravno dejstvo, da je proizvodnja iverke zasnovana na 
uporabi več kot 80fl/o mešanih listavcev, pretežno bukovine. Strokovnjaki 
Mednarodne banke so se v Jugoslaviji mudili maja 1971. leta. Od takrat pa do 
23. 3. 1972, ko je izvršni svet skupščine SR Slovenije sklenil podpreti finan- 
ciranje projektov iverk pri Mednarodni banki, ni nihče izrazil dvoma o korist- 
nosti teh naložb, čeprav je slovenska proizvodnja celuloze in papirja te projekte 
poznala. Ker pa so se v zadnjem obdobju pojavila o teh naložbah različna 
mnenja tako v gospodarskih asociacijah kot tudi v zainteresiranih delovnih 
organizacijah in občinskih skupščinah, je izvršni svet to vprašanje ponovno 
obravnaval na svoji seji dne 20. 4. 1972. Pristojnim ustanovam je naložil, naj 
prouče sporna vprašanja glede gradnje novih tovarn iveric. Sestavi naj se 
posebna strokovna komisija, ki naj temeljito prouči vsa sporna vprašanja in 
širšo problematiko, ki zadeva gospodarjenje z gozdovi in uporabo lesa, ter 
pripravi ustrezno poročilo. Izvršni svet ni odtegnil soglasja in še nadalje 
podpira tiste delovne organizacije, ki so vložile zahtevke pri Mednarodni banki. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Martin Vidmar, prosim! 

Martin Vidmar: Najprej dovolite, da izrazim nezadovoljstvo, ker mi 
odgovor na postavljena poslanska vprašanja na prejšnji seji ni bil posredovan 
pred današnjim zasedanjem, čeprav sem to željo na prejšnji seji izrecno 
poudaril. 

Ker krožijo v skupščini nekatera pisma oziroma dokumenti, s katerimi 
skušajo njihovi avtorji prikazati nezanesljivost podatkov oziroma številk, ki 
sem jih navedel v poslanskem vprašanju na prejšnji seji, bi rad seznanil 
zbor, da sem vse podatke in številke dobil v programu srednjeročnega razvoja 
lesne industrije Slovenije za obdobje 1971 do 1975, ki ga je izdelal zavod SRS za 
planiranje oziroma strokovna komisija za lesno industrijo in ki je bil objavljen 
septembra 1971. Menil sem, da so podatki dovolj verodostojni, da jih lahko 
uporabim tudi v tem zboru. 

Nadalje mi očitajo nepoznavanje tehnologije iveric, konkretno tehnologije 
iveric tovarne Meblo. Številne takšne tehnologije so se v praksi odvijale 
povsem drugače, kot je bilo zamišljeno v njihovi osnovni koncepciji. Izrazit 
primer tega je tovarna iveric v Nazarjah, ki izkorišča predvsem les iglavcev, 
čeprav je bilo to v osnovi povsem drugače zamišljeno. 

Kar pa zadeva odgovor, bi dejal le to, da ga ne želim posebej komentirati 
oziroma da na današnji seji ne mislim postavljati dopolnilnih vprašanj, pač pa 
si dovoljujem predlagati, da bi čimprej poskrbeli za neposredne stike med 
predstavniki izvršnega sveta in predstavniki industrije papirja in celuloze ter 
predstavniki ostale lesne industrije, da bi tako ob neposredni konfrontaciji 
mnenj prišlo do skupnih pozitivnih stališč. Po eni strani bi se tako lahko 
izognili dialogom, ki so v zadnjem času vse pogostejši, ne vodijo pa nikamor, 
po drugi strani pa bi lahko takšna pozitivna stališča v marsičem pripomogla 
k reševanju problematike usmerjanja lesa v določene vrste predelave izhajajoč 
predvsem iz nacionalno-ekonomskega interesa. 

Prosil bi še za pismeni odgovor. 

Predsednik Tone Bole: Seveda moramo upoštevati tvoj očitek, da ti 
ni bil dan tudi pismeni odgovor. In če sem te prav razumel, si predlagal, da bi 
v zvezi s tem vprašanjem pripravili sestanek predstavnikov izvršnega sveta, 
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predstavnikov lesnopredelovalne industrije bodisi kemične ali mehanične smeri 
in gozdarji oziroma pridelovalci lesa. 

Prosil bi predstavnika izvršnega sveta, tovariša Dolenca, da pove, ali lahko 
takoj sprejmemo omenjeni predlog. Prosim, tovariš Dolenc! 

Marjan Dolenc : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ce mi je dovoljeno, bi rad opozoril, da sem na vprašanje tovariša Vidmarja na 
zadnji seji zbora dal le svoj komentar in. da sem si zagotovil možnost, da na 
poslansko vprašanje odgovorim na današnji seji zbora. Kolikor gre za poslansko 
vprašanje, potem menim, da sem odgovoril danes. Odgovor bom dal tudi v 
pismeni obliki. 

Glede drugega predloga pa se vsekakor strinjam, da se sestanemo s pred- 
stavniki papirne industrije in da skušamo rešiti probleme, ki so se pojavili. 

Predsednik Tone Bole: Tovariša Vidmarja sem razumel tako, da je 
predlagal predstavnike gozdarstva in predstavnike predelovalcev bodisi kemične 
ali mehanske smeri. O tem, kako in v kakšni organizacijski formi bi se sestali, 
bi se dogovorili pozneje. 

Marjan Dolenc: Potem bi predlagal, da počakamo, da strokovna 
komisija sestavi svoje poročilo in da razpravljamo na osnovi tega poročila. 

Martin Vidmar (iz klopi): Se strinjam. 

Predsednik Tone Bole: Je še kakšno dopolnilno vprašanje v zvezi 
s postavljenim poslanskim vprašanjem? Prosim, da se držimo vprašanja, da ne 
bi zašli v razpravo. 

Ivo Sonc: Tovariš predsednik! Pri odgovoru tovariša Dolenca po- 
grešam odgovor na tretje vprašanje tovariša Vidmarja, kaj izvršni svet meni 
o sprejetem sklepu o položaju in perspektivi papirne in grafične industrije 
SR Slovenije. 

S sprejetim predlogom in načinom reševanja tega vprašanja se tudi jaz 
strinjam. Sodim, da morajo vsi porabniki lesa najti skupen jezik, saj so težnje 
enih in drugih, bodisi lesno predelovalne ali papirne industrije in še nekaterih 
drugih takšne, da v svojih razvojnih programih pravzaprav zajemajo celotne 
razpoložljive količine lesa. Dejansko je potrebno, da se sestanemo na ustrezni 
ravni ter da se dokončno dogovorimo o tem, kdo naj bo in kako naj bo 
udeležen ter kaj je najbolj ekonomsko upravičeno. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Marjan Dolenc. 

Marjan Dolenc: Na opombo tovariša poslanca Ivana Sonca bi povedal 
le to, da sem na to vprašanje odgovoril proti koncu odgovora, ko sem poudaril, 
da smo na izvršnem svetu razpravljali o tem in sklenili, naj se oblikuje posebna 
strokovna komisija, ki naj temeljito prouči sporna vprašanja in širšo pro- 
blematiko, ki zadeva gospodarjenje z gozdovi in uporabo lesa ter sestavi ustrezno 
poročilo. 

Na tej osnovi se bomo ponovno sestali in se opredelili glede problema, ki 
ga je tovariš Martin Vidmar omenil v tretji točki svojega vprašanja. Pri tem 
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tudi razprave o srednjeročnem in dolgoročnem planu predstavljajo širši okvir 
naših razprav. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Dolenc, koristno bi bilo, če bi nas 
lahko seznanil s tem, kdaj bo strokovna komisija končala svoje delo. 

Marjan Dolenc: Menim, da lahko datum določite v vašem zboru, 
vendar komisija še ni začela delati. Ocenjujem, da bo za delo potreben kakšen 
mesec ali dva. 

Predsednik Tone Bole: Prosil bi, da nas na naslednji seji o tem 
obvestiš, saj je zadeva že presegla obseg poslanskega vprašanja. 

Marjan Dolenc: Tovariši poslanci! Poudaril bi, da smo tik pred 
razpravo o srednjeročnem planu. Menim, da bi bil skupaj s poročilom komisije 
najboljša osnova za razpravo o teh vprašanjih. Gre za širšo problematiko ne 
samo s tega področja, temveč tudi za vprašanje gospodarskega sistema ter 
vprašanje vloge izvršnega sveta v gospodarskih organizacijah. Plan je sestavljen 
in bo v kratkem predložen skupščini. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Jože Lesar. 

Jože Lesar : Menim, da je to toliko pomembno vprašanje in da gre 
tudi za to, ali se bodo v našem postopku sploh lahko izkoristile ugodnosti, ki 
jih daje Mednarodna banka kot sofinancer. Predlagam, da bi komisija preverila, 
ali so podatki točni, ker je tovariš Vidmar izrazil dvom o tem. Komisija naj 
preveri dokumentacijo, ali projekti Bresta dejansko temeljijo na 80 °/o odpadnih 
surovin, predvsem bukve, ali ne. In če komisija ugotovi, da tovarna ne upo- 
rablja lesa, ki je namenjen za celulozno proizvodnjo, potem menim, da ni 
nobenih razlogov, za preprečevanje manjše rekonstrukcije tovarne in da se 
lahko že za naprej postavi projekcija, kako gospodariti z izvoznimi fondi v 
republiki. Naloga ni kratkoročna tudi zaradi tega, ker večina gozdnogospodar- 
skih podjetij doslej ni izdelala niti desetletnih načrtov. 

Bistveno v tej vroči diskusiji, kot pravi naš predsednik, je, ali nove 
zmogljivosti posegajo ali ne posegajo v surovine, ki so namenjene celulozi. 
Zagovorniki proizvodnje iveric trdimo, da ne. Tovarne lahko to tudi dokažejo. 
Predlagam, da komisija najprej to ugotovi, drugače podjetji ne /bosta prevzeli 
odgovornosti, če bi se zamudil rok, ki je določen za uporabo prvih tranš posojila 
Mednarodne banke. 

Predsednik Tone Bole: Na 38. seji zbora je postavil poslansko vpra- 
šanje tovariš Janez Ster. Nanj bo odgovoril tovariš Uroš Markič. 

Uroš Markič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanec Janez Ster je postavil štiri vprašanja. Prvo vprašanje: Ah gospodarstvo 
lahko pričakuje za pripravo blaga za izvoz na konvertibilna področja in za 
zaloge blaga za izvoz še kakšne dodatne kredite? 

Odgovor: Na podlagi odločbe o spremembah in dopolnitvah odločbe o 
ureditvi razmerij poslovnih bank z Narodno banko Jugoslavije v poslih kratko- 
ročnega kreditiranja, ki je bila objavljena 23. marca letos (Uradni list SFRJ, št. 
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23/72), dobi poslovna banka pri Narodni banki reeskontni kredit, in sicer v 
višini 20 l0/o od stanja kredita, če je dala gospodarski organizaciji kredit za 
proizvodnjo in pripravljanje blaga za izvoz na konvertibilna področja v okviru 
dogovorjenih poslov, ki jih financira mednarodna finančna institucija, in se 
plačuje v gotovini. Pri tem je pogoj, da vračilni rok za te kredite ni daljši kot 
12 mesecev. Prav tako bo Narodna banka reeskontirala poslovnim bankam 
20 »/o od zneska kredita za izvoz trajnih potrošnih dobrin in serijske opreme na 
kredit, pod pogojem, da vračilni rok kredita za trajne potrošnje dobrine ni 
daljši kot eno leto, za serijsko opremo pa ne daljši kot dve leti. To so bili ukrepi 
na zvezni ravni. 

Na podlagi iste odločbe je dobila SR Slovenija iz sredstev primarne emisije 
v letu 1972 od skupnega zneska. 2220 milijonov dinarjev za dajanje reeskontnih 
kreditov na ravni republik 333 milijonov dinarjev. 

Svet guvernerjev Narodne banke Jugoslavije je 13. marca tega leta sklenil, 
da se lahko uporabi v prvem polletju le 10'% sredstev, kar znaša za SR Slovenijo 
33,3 milijona dinarjev. Navedena dodatna sredstva za prvo polletje se bodo od 
aprila dalje uporabljala za povečanje stopnje reeskonta kreditov poslovnim 
bankam, od 10% na 15 °/o, in sicer za proizvodnjo in pripravo blaga za izvoz 
ter pripravo turistične sezone. Tudi za drugo polletje predvidevamo, da bo 
večji del omenjenih sredstev iz republiškega deleža pri primarni emisiji na- 
menjen za povečanje reeskonta kreditov za izvoz in pripravo blaga za izvoz 
na konvertibilna področja. V ta namen se pripravljajo osnovna izhodišča kot 
podlaga za odločanje o razporeditvi teh sredstev. Pri tem lahko ugotovimo, da 
obstajajo tehtni razlogi, da se v drugem polletju še nadalje poveča stopnja 
reeskonta pri kreditih za proizvodnjo in pripravo blaga za izvoz. Tako bo tudi 
naša republika s svojo kreditno monetarno politiko prispevala k pospeševanju 
izvoza in k olajšanju finančnega položaja izvoznikov. 

Drugo vprašanje: Kakšni ukrepi bodo sprejeti glede poenotenja politike 
dodeljevanja potrošniških kreditov, kajti obstoječe rešitve ogrožajo enotnost 
jugoslovanskega trga? 

Odgovor: Po veljavnih predpisih lahko dajejo potrošniške kredite ali banke 
ali trgovska podjetja, in to vedno le končnemu potrošniku. Proizvajalci so iz 
tega kreditiranja .izločeni, razen v primerih, ko končnemu potrošniku prodajajo 
blago iz svojih prodajaln. Sedanji način dajanja potrošniških kreditov dopušča 
možnost neenakopravnega položaja posameznih proizvajalcev pri prodaji nji- 
hovih izdelkov na jugoslovanskem trgu. Dogaja se namreč, da trgovina pri 
dajanju potrošniških kreditov iz bančnih sredstev pospešuje prodajo blaga 
določenih proizvajalcev. V odnosu do končnih kupcev porabnikov je na ta 
način izmaličena .medsebojna konkurenčnost proizvajalcev. Vprašanje, kdo naj 
bi v prihodnje imel pravico najemati kredite pri bankah za potrošniško kredi- 
tiranje, trgovino ah proizvajalci, ali eni in drugi, je v proučevanju, in izvršni 
svet o tem še ni razpravljal. Pripravlja se razprava v zvezi z osnutkom nove 
zvezne uredbe o potrošniških kreditih, ki naj bi zagotovila enotno uporabo 
potrošniških kreditov v celotni Jugoslaviji in rešila tudi vprašanje načina 
njihovega dodeljevanja. 

Tretje vprašanje: Kakšni ukrepi bodo- lesno predelovalni industriji, ki 
izvaža, zagotovili potreben reprodukcijski material, zlasti iverke? 

Odgovor: Na to vprašanje je že odgovorjeno z odgovorom na poslansko 
vprašanje poslanca Dimitrija Furlana, ki se nanaša na isto problematiko in ki 
sem ga malo prej prebral. 
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Četrto vprašanje: Kdo je odgovoren za počasno izvajanje multilateralne 
kompenzacije, ki je bila uvedena v mesecu marcu? 

Odgovor: Po navodilu za izvajanje multilateralne kompenzacije so morali 
uporabniki družbenih sredstev prijaviti dolgove, ki so zapadli do 15. marca 
1972. Rok za prijavo dolgov je bil 6. marec 1972, ki je bil podaljšan do 8. marca 
1972. V Sloveniji smo prejeli zadnje prijave 9. marca 1972, v nekaterih drugih 
republikah pa nekoliko kasneje. Po prvih podatkih so uporabniki družbenih 
sredstev prijavili v Jugoslaviji dolgove v višini 70,8 milijarde dinarjev, od tega 
v Sloveniji 7,2 milijarde dinarjev ali okrog 10%. Od skupno prijavljenih 
obveznosti jih je bilo v Jugoslaviji kompenziranih 41 %, v Sloveniji pa 59 %. 
Uporabniki družbenih sredstev Slovenije so prijavili obveznosti v višini 7,2 
milijarde dinarjev, uporabniki iz Jugoslavije pa so nasproti uporabnikom iz 
Slovenije prijavili obveznosti v višini 10,2 milijarde dinarjev. Od tega so bile 
kompenzirane obveznosti v višini 4,2 milijarde dinarjev, tako da znaša presežek 
terjatev nad obveznostmi uporabnikov iz Slovenije 3 milijarde dinarjev. 

Kot je razvidno iz teh prvih podatkov, je odstotek kompenziranih dolgov 
nizek, kar kaže, da kompenzacija ni povsem dosegla pričakovanih rezultatov. 
Vzroki za le delen uspeh so po ugotovitvah službe družbenega knjigovodstva 
predvsem v tem, da mnogi uporabniki niso prijavili svojih dolgov. Med drugim 
so to omogočile tudi blage sankcije. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Ster, si zadovoljen z odgovorom to- 
variša Markiča? 

Janez Šter: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Najprej 
bi prosil za pismene odgovore, poleg tega pa bi si dovolil postaviti še naslednja 
dodatna vprašanja. 

V zvezi s kreditiranjem izvoza sem včeraj v Delu bral intervju z guver- 
nerjem Narodne banke SR Slovenije, tovarišem Kobalom, ki dobesedno pravi 
tudi tole: »Zunaj predvidene projekcije pa je poleg tega prišlo za dodatne 
zadolžitve federacije pri Narodni banki za 944 milijonov dinarjev, deloma celo 
brez zakonske podlage.« V vsem razumljivem jeziku to pomeni, da je federacija 
nekaj denarja razdelila pod mizo. Osebno menim, da smo v republikah dobili 
le 10 °/# zato', ker je federacija za skupne sklade pobrala preveč. Zaradi tega 
so vsa prizadevanja kljub naporom republike, da bi pomagala izvoznikom s 
pomočjo reeskonta, ostala neučinkovita. Zato me predvsem zanima, kaj je naš 
izvršni svet ukrenil, da se prepreči tako nezakonito obnašanje federacije, in 
koliko časa bo še trajalo tako, da se borno dogovorili za eno politiko, potem pa 
jo bodo v Beogradu krojili po svoje. Menim, da bi naš izvršni svet, če še ni 
reagiral, moral takoj in ostro reagirati na take spremembe, da dobimo le 10 % 
emisije namesto 50%, organi federacije pa si nezakonito razdelijo preostala 
sredstva. 

V zvezi z drugim vprašanjem o potrošniških kreditih moram reči, da z 
odgovorom nisem povsem zadovoljen zato postavljam dodatno vprašanje: Ali 
naš izvršni svet pozna sistem, ki ga je uvedla SR Srbija za kreditiranje po- 
trošnje? Formalno je tako, da se končni potrošnik kreditira po zakonskih pred- 
pisih oziroma prek trgovine, pri čemer je izvzeta proizvodnja. Vendar so v SR 
Srbiji to vprašanje rešili tako, da trgovec dobi potrošniško posojilo od banke 
za že vnaprej določeno proizvodnjo. S tega mesta vam lahko zagotovim, da naše 
podjetje, ki je pred kratkim dalo na trg popolnoma nov program pohištva, v SR 
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Srbiji ne more prodati niti enega kosa, razen v prodajalnah Slovenijalesa in 
Lesnine, v njihovih podjetjih pa niti kosa ne, ker povsod kategorično postavljajo 
vprašanje potrošniških kreditov. V naši republiki pa z več milijardami Ljub- 
ljanske banke kreditiramo prodajo avtomobilov Zastava prav podjetji Volan ali 
Slovenija avto. Zato postavljam dodatno poslansko vprašanje, in sicer, ali naš 
izvršni svet pozna sistem, ki velja v SR Srbiji, oziroma ali ne, da pri nas s 
svojimi sredstvi kreditiramo prodajo njihovih izdelkov. 

In nazadnje še tretje dodatno vprašanje o ivericah. V celoti razumem 
izvršni svet, da ne more biti povsod na tekočem. V zvezi z odgovorom tovarišu 
Furlanu glede vezave izvoza in uvoza ne velja več. Jutri bo v Beogradu v zvezni 
zbornici posvetovanje, na katerem se bo znova razpravljalo o tem vprašanju. 
Nimam nič proti temu — menim, da bodo kriteriji celo boljši, saj so vse 
republike nastopile proti sedanjim kriterijem — vendar bi si izvršni svet 
dovolil opozoriti, naj opozori zvezne organe, da do sprejema novih kriterijev 
vsaj začasno dajo na razpolago kontingente, da ne bi prišlo do zastojev v 
proizvodnji. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Markič bo na dodatna vprašanja to- 
variša Štera odgovoril na prihodnji seji. 

Na seji dne 24. aprila letos je poslansko vprašanje postavil tudi poslanec 
Ferdo Papič. Obveščen sem, da je izvršni svet oziroma republiški sekretariat za 
finance dal tovarišu Papdču pismeni odgovor. Se tovariš Papič zadovoljuje s tem 
odgovorom? (Da.) 

Obveščam zbor, da je odgovorjeno na vsa poslanska vprašanja. Kdo želi 
postaviti novo poslansko vprašanje? Prosim, tovariš Ivan Gole. 

Ivan Gole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na eni 
zadnjih sej našega zbora sem postavil poslansko vprašanje glede uvoza in kre- 
ditiranja serijske elektro-kovinske opreme. Ker je bil odgovor dostavljen 
skupščini, na seji pa nisem bil navzoč, in ker se s tem odgovorom ne strinjam, 
prosim izvršni svet, če lahko točneje odgovori na zadnjo alineo tega vprašanja, 
in sicer kdaj in kako bomo v Sloveniji rešili problem kreditiranja serijske 
opreme v kovinski industriji, ker smo danes proizvajalci v tej panogi v ne- 
enakopravnem položaju glede na ostale republike v Jugoslaviji. 

Predsednik Tone Bole: Obveščen sem, da republiški zbor čaka na 
našo udeležbo. Predlagam, da prekinemo delo po ekspozeju o zunanji politiki 
pa takoj nadaljujemo s poslanskimi vprašanji. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.50 in se je nadaljevala ob 11.50.) 

Predsednik Tone Bole: Predlagam, da nadaljujemo delo. Prosim za 
majhen delovni dogovor. Predlagam namreč, da končamo to točko dnevnega 
reda, to je poslanska vprašanja, ter usklajevalni postopek glede zakona o 
združevanju kmetov, nato pa bi imeli glavni odmor. Se strinjate s tem pred- 
logom? (Da.) 

Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? Tovariš Ferdo Papič, prosim? 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Dne 
10. 5. 1972 je služba družbenega knjigovodstva blokirala žiro račune in posebne 
račune samostojnih organizacij združenega dela in samostojnih organizacij 
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združenega dela pravnih oseb v sestavu podjetja »Emona« Ljubljana, Kersnikova 
2, oziroma je prenesla aktiva z njihovih računov na žiro račun matičnega 
podjetja Emona:, Ljubljana, in sicer zaradi nepokritih obveznosti podjetja 
Emona, izkazanih z multilateralno kompenzacijo. Matično podjetje je prišlo 
v težak finančni položaj, ker dolžniki niso prijavili svojih obveznosti v multi- 
lateralni kompenzaciji v višini 109 milijonov dinarjev. 

Prizadete samostojne organizacije združenega dela so naslednje: Alp- 
kommerc iz Tolmina, hotel Slon iz Ljubljane, hotel Slavija iz Maribora, hotel 
Riviera iz Portoroža in zdravilišče Čateške toplice iz Čateža. Omenjene orga- 
nizacije združenega dela imajo status samostojnih organizacij združenega dela 
s samostojnim obračunom organizacije združenega dela s področja turizma in 
gostinstva pa še status pravne osebe. Njihov položaj v sestavu podjetja je 
razviden iz statusa podjetja in pogodb o pripojitvi ter akta o registraciji pri 
okrožnem gospodarskem sodišču. 

Prizadete samostojne organizacije združenega dela so se priključile ta- 
kratnemu podjetju Prehrana, Ljubljana oziroma podjetju Emona Ljubljana 
leta 1969 in 1970. Te organizacije združenega dela so bile, in so še danes, 
gospodarsko rentabilne in vedno likvidne. Združitev organizacij združenega 
dela ni bila pogojena s sanacijo teh organizacij, pač pa z uresničevanjem 
gospodarske reforme in z intencijami zdravega gospodarskega razvoja in razvoja 
višjih samoupravnih oblik, povezovanja gospodarstva v obče organizacije, ki 
lahko s svojimi kadri in potencialom bistveno pripomorejo k razvoju gospo- 
darstva na posameznih področjih SR Slovenije in SFR Jugoslavije. 

S takšno združitvijo je bilo uresničeno povezovanje različnih gospodarskih 
dejavnosti, ki se medsebojno dopolnjujejo, uresničena je bila tako imenovana 
vertikalna integracija, ki je dobila širok, razmah v celotni državi. Načela teh 
oblik združevanja so bila tudi preverjena in potrjena pri naših najvišjih pred- 
stavnikih, pri organih oblasti in političnih organizacijah, podporo in potrditev 
pa so dobila tudi na prvi konferenci Zveze komunistov Slovenije. 

Blokirani žiro računi in posebni računi samostojnih organizacij združenega 
dela v celoti negirajo načelo integracije in statusni položaj samostojnih orga- 
nizacij združenega dela ter rušijo samoupravni položaj delovnih ljudi ter 
organizacij združenega dela. Takšna situacija v samostojnih organizacijah 
združenega dela povzroča zaskrbljenost delovnih ljudi pri uresničevanju ustav- 
nih amandmajev, predvsem XXI. in XXII., in sili kolektive samostojnih orga- 
nizacij združenega dela k dezintegraciji. 

Ker so samostojne organizacije združenega dela gospodarsko aktivne in 
likvidne, ima ta situacija za posledico tudi veliko materialno škodo 'in povzroča 
probleme preskrbe večjih območij. Ker bodo v času blokiranih računov nastale 
nove obveznosti, je jasno, da bodo pri naslednji multilateralni kompenzaciji te 
organizacije v še težjem položaju. Ob tem se postavlja novo vprašanje, ah 
bodo gospodarski partnerji teh samostojnih organizacij združenega dela še 
nadalje dobavljah blago, ki je na trgu in za gospodarsko poslovanje nujno 
potrebno. 

Pri organizacijah združenega dela s področja turizma se pojavlja še dodatni 
problem, to je vprašanje drobnih tržnih nakupov sezonskih artiklov, ki jih 
v družbenem sektorju ni dobiti, kar pa jim onemogoča normalno poslovanje. 
Posledica blokiranih računov je tudi škoda zaradi izgubljenega kasa skonta, 
poleg tega pa so nastali tudi stroški zaradi sporov izvršb in zamudnih obresti. 
Samo pri samostojni organizaciji združenega dela Allpkommerc iz Tolmina bi 
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znašala izguba do konca leta zaradi kasa skonta in povečanih stroškov okrog 
2 milijona dinarjev. Tu pa je še škoda, ki se jo ne da oceniti, to je izguba ugleda 
in solidnosti samostojnih organizacij združenega dela. 

Sankcije, ki so s 1. julijem 1972 predvidene zaradi neomejevanja osebnih 
dohodkov na višino 90°/o iz leta 1971, bodo kolektive prizadetih organizacij prav 
gotovo prisilile k takojšnjemu začetku procesa dezintegracije. 

Ukrepi službe družbenega knjigovodstva temeljijo na 34. in 37. členu 
zakona o službi družbenega knjigovodstva (Ur. list SFRJ št. 5/72), katerih 
uporaba in tolmačenje pa sta v očitnem nasprotju s temeljnim zakonom o 
podjetjih in sicer s členom 36 c in 36 d, z zakonom o sredstvih delovnih orga- 
nizacij s členom 61 — ter s statusnimi akti samostojnih organizacij združenega 
dela in z amandmaji X|XI in X'XII k ustavi SFRJ. 

Predlagam, da se takoj deblokirajo vsi računi pri samostojnih organizacijah, 
da se samostojnim organizacijam združenega dela zagotovi jamstvo za njihov 
statusni položaj in da se jim tako omogoči normalno poslovanje'. Pri tem tudi 
ugotavljam, da je nujno potrebno tolmačiti in izvajati predpise oziroma jih 
uskladiti s temeljno zakonodajo. Prosim, da pristojni organi takoj zavzamejo 
stališče oziroma sklenejo s tem seznaniti prizadete samostojne organizacije 
združenega dela ter tako preprečijo začetek dezintegracijskih teženj. 

Prosim, če bi lahko odgovor dobil takoj. 

Predsednik Tone Bole: Ali lahko predstavnik službe družbenega knji- 
govodstva takoj odgovori na postavljeno vprašanje? (Da.) 

Ladislav Zavašnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci in po- 
slanke! Ker je centrala službe družbenega knjigovodstva dobila pred nekaj dnevi 
dvojnik pisma o nameravanem poslanskem vprašanju tovariša Papiča, bi kot 
predstavnik centrale SDlK v Ljubljani v zvezi s tem odgovoril tole: 

Po 36. c členu temeljnega zakona o podjetjih so za obveznosti, ki jih 
podjetje ne more poravnati iz svojih sredstev, solidarno odgovorne samostojne 
organizacije, pravne osebe v njegovem sestavu. Zvezni ustavni zakon za izvedbo 
ustavnih amandmajev v 13. členu pod 1 določb navedenega člena temeljnega 
zakona o podjetjih ni derogiral. Po četrtem odstavku 34. člena in prvem in 
drugem odstavku 35. člena — v zvezi z drugimi določbami novega zakona o 
službi družbenega knjigovodstva — je služba v primeru, da obveznosti orga- 
nizacije združenega dela na podlagi osnove za poravnavo ne more poravnati iz 
njenega žiro in drugih računov, dolžna poravnati obveznosti tudi iz računov 
temeljnih organizacij združenega dela v njenem sestavu, skladno z njihovo 
odgovornostjo za obveznosti organizacije združenega dela, v sestavu katere so'. 
Niavedene dolžnosti je v nekoliko drugačni zakonski formulaciji, službi druž- 
benega knjigovodstva naložila že 6. novega prejšnjega zakona o službi druž- 
benega knjigovodstva, ki je bila objavljena v Uradnem listu SFRJ št. 50/71 in 
je začela veljati 12. 11. 1971, in sicer v zvezi s takratnimi stabilizacijskimi 
ukrepi in ukrepi za odpravo nelikvidnosti. 

Glede na navedene pozitivne zvezne predpise o avtomatizmu pri porav- 
navanju obveznosti uporabnikov družbenih 'sredstev iz naslova solidarne in 
subsidiarne 'odgovornosti samostojnih organizacij združenega dela s svojstvom 
pravne osđbe za obveznosti matične organizacije, v sestavu katere so, je izdala 
služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije tudi interna navodila zaradi enot- 
nega izvajanja zakona o službi družbenega knjigovodstva na enotnem jugoslo- 
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vanskem trgu. V zadevi, na katero se nanaša poslansko vprašanje, je torej 
služba po svojem mnenju delala v skladu z zakonom. 

Z dopolnitvijo zakona o službi družbenega knjigovodstva, ki je objavljena 
v Uradnem listu .SFRJ št. 23/72, je služba dobila pooblastila, da za neprerekane 
zapadle dolgove, ki jih uporabniki družbenih sredstev niso prijavili v multi- 
lateralni kompenzaciji, izdaja plačilne naloge, jih evidentira v vrstnem redu 
poravnavanja obveznosti in jih tudi izvrši. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Papič, ali te odgovor zadovoljuje? 

Ferdo Papič: Menim, da se odgovor ujema z zakoni, vendar postavljam 
izvršnemu svetu nadaljnje vprašanje. Delovni kolektivi so me namreč danes do- 
poldne obvestili, da — če se to vprašanje ne reši — bodo v roku 48 ur sklicali 
referendume v skladu s svojimi predpisi in se dezintegrirali v skladu s 
postopkom, ki je predviden v zakonu. Kdo bi prevzel odgovornost za vsa priza- 
devanja zadnjih treh let, da bi se nekatere gospodarske panoge integrirale, sedaj 
pa naj bi se dezintegrirale? Moram poudariti, da se samostojne organizacije 
združenega dela — npr. Alpkomerc po statutu lahko odcepijo, če se 75 °/o 
ljudi izreče za odcepitev. 

Postavljam vprašanje izvršnemu svetu, ali misli glede tega kaj ukreniti, 
saj so omenjeni pojavi popolnoma v nasprotju s tem, kar v zadnjem času 
govorijo v zvezi z ustavnimi amandmaji. 

Predsednik Tone Bole : Tovariš Papič je postavil novo poslansko vpra- 
šanje, na katero bo izvršni svet odgovoril na prihodnji seji. 

Ferdo Papič: Namesto referenduma bo tovariš Dolenc mogoče našel 
kakšno drugačno rešitev, da se prizadeti sestanejo ali kaj podobnega. Sam ne 
morem prevzeti, če je naša zakonodaja takšna, da se pač ne dajo urediti. V 
takšni situaciji kolektivi ne vidijo druge možnosti kot v dezintegraciji, saj 
nobenega kolektiva ne moreš prisiliti, da izgubi v takšnih primerih sredstva 
in ugled. Ce bom odgovor dobil šele na prihodnji seji, potem bomo zamudili 
30 dni, življenje pa gre svojo pot. Kolektivi se bodo pač odločili tako>, kot 
bodo menili, da je zanje najbolj prav. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Papič, menim, da stvar ni tako pre- 
prosta in tudi ni tako alternativno bek>-črna. Predstavnik službe družbenega 
knjigovodstva je ugotovil, da je SDK ravnala po zakonih. Ker problem obstoja, 
predlagam, da ne čakamo prihodnje seje, temveč poskušamo v prihodnjih dneh 
to vprašanje proučiti in ugotoviti, kaj se da narediti, da ne bi prišlo do^ tako 
neekonomskih in nelogičnih rešitev, o kakršnih je govoril tovariš Papič. 

Izvršni svet se problema vsekakor zaveda. Isto vprašanje se verjetno 
lahko pojavi tudi drugje, zato se mora ta stvar razumno in kompleksno pre- 
tresti. Prosim tovariša Dolenca, da se s predlogom strinja oziroma da predloži 
kakšno drugačno rešitev, ki bi nas pripeljala iz te situacije. Prosim, tovariš 
Marjan Dolenc. 

Marjan Dolenc: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Najbrž se 
bomo morali enkrat pogovoriti o tem, kakšen je poslovnik in kakšna je naloga 
poslanskih vprašanj. To je moja prva pripomba. Nadalje se bomo morali po- 
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govoriti o tem, kakšna je vloga izvršnih organov oziroma izvršnega sveta, 
če se vsi ravnajo po zakonu in če vsi branijo svoje koristi, odgovornost za 
odločitve, ki niso v skladu z narodnogospodarskim interesom, pa nosi le eden 
izmed odgovornih organov. Menim, da je takšna vloga težko sprejemljiva in 
da bi kazalo o vsem tem odkrito pogovoriti se v tem in v drugih zborih. 
Imamo zakon o izvršnem svetu, ki nedvomno zadovoljivo ureja omenjena 
vprašanja. 

Strinjam se, tovariš predsednik, da je izvršni svet oziroma njegov sekretariat 
za gospodarstvo., ki ga vodim, lahko v pomoč, da se zavzemamo v največji 
meri in poiščemo ustrezne rešitve, vendar je težko' izhajati iz izhodišča, 
ki je bilo postavljeno v poslanskem vprašanju. Moram reči, da ga zato ne 
morem sprejeti. Vsekakor pa smo pripravljeni sodelovati v vseh razpravah 
in po svojih močeh prispevati k najustreznejšim rešitvam. Zato sprejemam, 
tovariš predsednik, tvojo pobudo. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? 
Besedo ima tovariš Jože Kinez. 

Jože Knez: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V tej 
naši burni pomladi je čisto tiho šel mimo gospodarstva, mimo intervencij 
in mimo organov odločanja zelo pomemben ukrep bank, in sicer podražitev 
obresti od 8 '°/o na 12 "/». Izraženo v odstotkih, je to 50-odstotni dvig obrestne 
mere. Izvršnemu svetu bi postavil naslednja vprašanja. 

1. Ali je bil dvig obresti zakonit in v skladu s splošno zamrznitvijo cen? 
2. Ce je bil zakonit, ali je bil ustrezen v času, ko je napetost v gospodarstvu 

največja? 
3. Kakšne bodo posledice v zvezi s tem za gospodarstvo, saj nam je znano, 

da imajo obresti najbolj multiplikativno dejstvo na stroške? 
Ne bom se zadovoljil z odgovorom, da je denar pri nas poceni in da je 

zunaj dražji, saj so tudi osebni dohodki zunaj večji. Tudi marsikateri naš 
izdelek, za katerega smo cene zamrznili, je zunaj dražji. V poslanskem vprašanju 
mislim na čas in razmere, ko smo vklenjeni v določene negospodarske tokove 
in ko stvari, za katere je ekonomska nuja verjetno najmanjša, prebijajo fronto 
stabilnosti, za katero smo se odločili. Obstaja tudi druga stabilnost, ki za 
administrativno urejanje zadev ni realna. Trenutno pa živimo v času, ko se 
zadeve urejajo administrativno'. Pri odgovoru na postavljeno vprašanje se 
ne bi mogel zadovoljiti s primerjavo obrestne mere v drugih gospodasrkih 
sistemih, kjer so obrestne mere dejansko višje, vendar ti sistemi niso primerljivi 
z našimi razmerami. 

Drugo vprašanje je vezano na dejstvo, da so bile banke pri sprejemanju 
odločitve za povečane obresti zelo hitre, pri izvajanju zakona o beneficirani 
obrestni meri pri kreditih za izvoz pa zelo počasne. Znano vam je, da smo 
pred kratkim sprejeli zakon o beneficiran ju obrestne mere za kredite za izvoz 
in za pripravo blaga za izvoz. V svoji delovni organizaciji doslej še nisem 
mogel ugotoviti nobenega učinka sprejetih ukrepov. Zato prosim izvršni svet, 
da mi odgovori, zakaj mehanizem ne steče in kako se bo ta predpis izvajal 
glede na to, da najvišja obrestna mera sedaj ne znaša več 8 fl/», temveč 12 s/o, 
torej ne gre več za razliko med obrestno mero 4 "/o in 8 °/o, temveč za razliko 
med 4 °/o in 12 °/o. 
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Nadalje me zanima, kako izvršni svet ocenjuje uspešnost multilateralne 
kompenzacije in njene posledice za slovensko gospodarstvo ter kakšno je 
njegovo stališče do predvidene multilateralne kompenzacije, ki naj bi se 
izvedla jeseni? Ker bomo 23. maja razpravljali o nekaterih aktualnih gospo- 
darskih vprašanjih, predlagam, da odgovore na to vprašanje povežemo z raz- 
pravo o gospodarskih gibanjih. 

Poleg tega bi želel vedeti, kako je multilateralna kompenzacija vplivala na 
drugačno razporeditev sredstev in ah je tak poseg v gospodarstvo sploh koristen 
in upravičen oziroma ali ni škodljiv in bi bilo takšno metodo izravnavanja 
obveznosti potrebno odpraviti. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Knez, sprejemam iniciativo, da bi 
bili odgovori na to vprašanje sestavni del razprave, ki bo na prihodnji seji 
zbora, ko bomo obravnavali oceno gospodarskih razmer v Sloveniji., 

Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? Tovariš Stojan Makovec, 
prosim! 

Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Postavil 
bi poslansko vprašanje v zvezi z rejo piščancev, brojlerjev. Po Sloveniji se 
namreč ta reja izredno širi, kar je tudi prav, vendar je s tem povezano vprašanje 
zdravja naših občanov. Z rejo piščancev se namreč ukvarjajo tudi v krajih, 
ki so gosto naseljeni in sicer v predelanih hlevih in na podstrešjih. Takšna 
vzreja piščancev povzroča nevzdržen smrad in nevarnost okužbe, zlasti v 
naseljih, kjer ni vodovodov ter je prebivalstvo vezano na kapmice, v katere 
se steka voda s streh poslopij, ki so izpostavljeni prahu, ki nastaja zaradi 
razpadanja odpadkov. 

Zadnje čase so rejci pričeli postavljati tudi farme, ki imajo po 10 do 15 tisoč 
piščancev. Lokacijske dokumentacije so bile odobrene, čeprav se farme zidajo 
tudi v neposredni bližini stanovanjskih hiš in javnih zgradb. Občinski inšpek- 
torji zatrjujejo, da ni podrobnih kriterijev ter enotnih stališč, in da ni repu- 
bliških predpisov, ki bi urejali vprašanje, kjer se lahko farme gradijo oziroma 
kje se ne bi smele graditi. Menim, da. bi glede tega moral obstajati predpis, 
ki bi graditev farme dovoljeval le v kraju, kjer so pogoji za to, v krajih, 
kjer ni vodovodov, pa se to ne bi smelo dovoliti. 

Drugo vprašanje v zvezi s tem je bilo sproženo na zboru kooperantov 
rejcev brojlerjev, ki so mi naložili, naj postavim poslansko vprašanje v zvezi 
z odplačevanjem porabljene vode. Gre za to, ali je reja brojlerjev industrijska 
ali kmetijska proizvodnja. Kooperanti se pritožujejo, da morajo porabljeno 
vodo plačevati po industrijskem ceniku. 

Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? 
Tovariš Prane Petauer, prosim! 

Franc Petauer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na skupni seji odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega 

in gospodarskega zbora dne 4. 5. 1972 smo obravnavali finančni načrt cestnega 
sklada SR Slovenije za leto 1972. Postavljeno je bilo tudi vprašanje, zakaj se ne 
zagotovijo zadostna sredstva za dokončno rekonstrukcijo magistralne ceste 
Celje—Zidani most—Sevnica—Krško—avtocesta Ljubljana—Zagreb. Na to 
vprašanje smo dobili odgovor, da niso v vprašanju sredstva, ki so bolj ah manj 
že zagotovljena, temveč da gre za vprašanje, .ki po vsej verjetnosti izvira 
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iz tega, da sekretariat za urbanizem, ne izda lokacijskega dbvoljenja zaradi 
nameravane gradnje hidroelektrarne. Zato postavljam sekretariatu za urbanizem 
naslednja tri vprašanja: 

1. Kaj preprečuje izdajo lokacijskega dovoljenja za rekonstrukcijo ceste 
št. 388 na odseku Impolca—Krško? 

2. Ce izdajo lokacijskega dovoljenja preprečuje gradnja bodoče hidro- 
elektrarne v Krškem, kdaj se predvideva gradnja te hidroelektrarne? 

3. Ce se gradnja hidroelektrarne predvideva po letu 1980 — pričakujemo, 
da se prej zaradi obveznosti v zvezi z atomsko centralo ne more začeti — 
potem menim, da se lahko izda začasno lokacijsko dovoljenje za nekakšno 
preplastitev cestišča tega odseka neurejene ceste. Obvozne ceste, ki povezujejo 
te kraje, so tako dotrajane in nesposobne za ves promet, da gospodarstvo tega 
področja, ki uporablja te ceste za povezavo med republiko Hjrvaško in nami, 
meni, da rešitve tega vprašanja ne kaže odlašati. 

Po možnosti bi prosil za takojšen odgovor, ker so vprašanja povezana s 
7. točko dnevnega reda. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Petauer, ali bi se strinjal s tem, da 
odgovor na to vprašanje dobiš, ko bomo prišli na 7. točko dnevnega reda, to 
je na finančni načrt cestnega sklada SR Slovenije za leto 1972? (Da.) Želi 
še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne javi se nihče.) 

Tako je 2. točka dnevnega reda končana in prehajamo na 3. točko 
dnevnega reda, to je na usklajevanje predloga zakona o združevanju 
kmetov. 

Na zadnji seji zbora smo usklajevali besedilo zakona o združevanju kmetov, 
ker gospodarski in republiški zbor nista sprejela v enakem besedilu tretjega 
odstavka 30. člena predloga zakona. Pri ponovni obravnavi je gospodarski 
zbor vztrajal pri naslednjem! besedilu tretjega odstavka: »Obrat za kooperacijo 
je pravna oseba, če določa tako samoupravni sporazum o združevanju.« 

Republiški zbor je prav tako vztrajal pri svojem besedilu tega odstavka: 
»Obrat za kooperacijo je pravna oseba, če sam drugače ne odloči.« 

Glede na to-, da se zbora -po dveh zaporednih obravnavah nista mogla 
zediniti za enako besedilo, smo na zadnji seji zbora imenovali skupno komisijo 
z republiškim zborom in ji zaupali nalogo, naj sestavi predlog za rešitev 
spornega vprašanja. V komisijo smo imenovah poslance Jožeta Javornika, Ivana 
Kudra in Janeza Miklavca. 

Komisija je predložila predlog za uskladitev spornega besedila zakona, 
zato prosim njenega poročevalca, tovariša Javornika, da še ustno obrazloži 
predlog. 

Tovariš Javornik meni, da ustna obrazložitev ni potrebna. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš Stojan Makovec, prosim! 

Stoj a n Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Glede na to, da sem bil predlagatelj podobnega arriaradmaja v gospodarskem 
zboru, priporočam in predlagam, da bi sprejeli danes takšno besedilo 30. 
člena zakona o združevanju kmetov, kot ga je predložila skupna komisija 
gospodarskega in republiškega zbora. 

Hkrati predlagam, da bi sekretariat za kmetijstvo in gospodarstvo pričel 
razmišljati o zakonu o združevanju zemljišč, ki bi bil za kmetijstvo prav tako 
koristen. 

13 
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Predsednik Tone Bole : Zeli še kdo razpravljati o amandmaju? (Ne.) 
Ugotavljam., da nihče1. 

Končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog komisije, naj se 
tretji odstavek 30. člena glasi: »Obrat za kooperacijo lahko postane pravna 
oseba, če samoupravni sporazum o združevanju drugače ne odloči.« 

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

Ugotavljam, da je predlog sprejet z večino glasov. Sklep bom takoj po- 
sredoval republiškemu zboru in vas bom o odločitvi republiškega zbora obvestil 
med sejo. 

Predlagam polurni odmor. 
(Seja je bila prekinjena ob 12.05 in se je nadaljevala ob 12.50.) 

Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši, predlagam, da nada- 
ljujemo sejo. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga 
odloka o razporeditvi sredstev, zbranih s povečanjem prometnega davka v 
maloprodajni ceni za bencin. 

Predlog odloka je predložil izvršni svet. Želi predstavnik izvršnega sveta 
še ustno obrazložiti predlog odloka? (Da.) Besedo ima tovariš Jože Tepina. 

Jože Tepina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Čeprav so bili v obrazložitvi k odloku in še posebej na razpravi v pristojnih 
odborih skupščine SR Slovenije podrobno obrazloženi motivi, ki so vodili 
izvršni svet pri pripravi odloka, mi dovolite, da ponovim nekatera temeljna 
izhodišča. 

Z dodatnim prometnim davkom od prodaje bencina in pražene kave se 
bodo sredstva republiškega proračuna predvidoma povečala za 319,4 milijona 
dinarjev, medtem ko bomo imeli za približno 47,8 milijona dinarjev izgube 
zaradi znižanja prometnega davka na tekstil, usnje in obutev. SR Slovenija je 
v soglasju z drugimi republikami in avtonomnimi pokrajinami sprejela nekatere 
dodatne obveznosti, ki bodo sestavni del rebalansa zveznega proračuna, in sicer: 
Kompenzacija za moko za prvo polletje 1972. leta 27,5 milijona, kompenzacija 
za umetna gnojila za vse leto 1972 22,6 milijona, za kritje potreb obratnih 
sredstev zvezne direkcije rezerv živilskih proizvodov zaradi izpada dohodkov 
prometnega davka na kavo, ki je bil 1972. leta njen izvirni dohodek, okrog 
34 milijonov, to je skupaj 84,1 milijona dinarjev. Poleg tega je izvršni svet 
na seji 29. 3. 1972 sprejel povišanje premij za kravje mleko za 0,10 dinarja 
pri litru, kar znaša za leto 1972 dodatno obveznost 13 milijonov dinarjev, 
ter sklep o zagotovitvi sredstev republiške izobraževalne skupnosti za nujne 
investicije v srednje šole v višini 15 milijonov dinarjev, kar znese skupaj 
112,1 milijona dinarjev. 

Na podlagi teh dejstev in sklepa, da se s povečanjem maloprodajnega 
prometnega davka na bencin omogoči republikam in avtonomnim pokrajinam 
kritje njihovih obveznosti, ostala sredstva pa se namenijo za cestno gospodar- 
stvo, predlagamo skupščini SR Slovenije odlok o razporeditvi sredstev, zbranih 
s povečanjem prometnega davka v maloprodajni ceni za bencin, s katerim naj bi 
70'% tako zbranih sredstev namenili skupnosti za ceste SR Slovenije. Pri 
sestavi predloga smo upoštevali osnovno načelo, da kljub izrednim težavam, 



39. seja 195 

ki jih ima republika pri pokrivanju letošnjih obveznosti, pokrije vse nastale 
potrebe, ne da bi povečevali že tako- visoke obremenitve gospodarstva. 

Tako je 30'% ostanek dodatnega prometnega davka in 28 milijonov dinarjev, 
ki so v računu za posege v gospodarstva namenjeni za cestno gospodarstvo, 
komaj dovolj sredstev za kritje dodatnih obveznosti iz proračuna. Pri tem se 
je izvršni svet v celoti zavedal potreb v cestnem gospodarstvu, zato predlaga, 
da se vsa preostala sredstva namenijo skupnosti za ceste SR Slovenije za 
kritje vseh izdatkov pri financiranju cestnih o>đsekov hitre ceste Vrhnika— 
Postojna in Postojna—Razdrto ter Hoče—Leveč, kakor tudi za rekonstrukcijo 
in vzdrževanje magistralnih in regionalnih cest. 

Iz predloga finančnega načrta cestnega sklada SR Slovenije za letošnje 
leto je razvidno, da so s predvideno delitvijo sredstev dodatnega prometnega 
davka letošnje potrebe v cestnem gospodarstvu finančno pokrite, prav tako 
pa tudi nesporne srednjeročne obveznosti. 

Za namensko usmeritev sredstev za ceste obstajata dve možnosti. Prva, 
ki bi v bistvu obdržala proračunske odnose, bi bila ta, da bi bila celotna 
sredstva dohodek republiškega proračuna, skupščina SR Slovenije pa bi potem 
z odloki usmerjala ustrezna sredstva za posamezne naložbe v cestnem gospo- 
darstvu. 

Druga možnost, ki jo predlagamo, je po našem trdnem prepričanju zametek 
prihodnjega sistema avtonomnih virov republiške skupnosti za ceste za finan- 
ciranje njene dejavnosti, kar je tudi v skladu s sprejetimi ustavnimi dopolnili 
in z republiškim zakonom o javnih cestah. Prav tako je pomembno, da s tako 
odločitvijo omogočamo skupnosti za ceste zagotovitev ustreznih sredstev v le- 
tošnjem letu in v prihodnjih letih za lastno udeležbo pri gradnji hitrih cest, 
kar je pogoj za sklenitev pogodbe še v tem mesecu z mednarodno banko za 
obnovo in razvoj o najetju sredstev petega posojila za ceste in za uporabo 
že dodeljenih sredstev v četrtem posojilu. 

Kljub vsej zavzetosti za reševanje perečih vprašanj v cestnem gospodarstvu 
pa ne kaže prezreti, da bo v te namene letos porabljeno v republiki približno 
1200 milijonov dinarjev, od česar bo republiška skupnost za ceste porabila 
približno 1060 milijonov dinarjev. To so sorazmerno velika sredstva, če upo- 
števamo porabo tudi na drugih področjih, kot na primer v šolstvu, zdravstvu 
in drugje. Zato bo potrebno v prihodnosti temeljito oceniti, kako in s kakšno 
dinamiko bomo usmerjali obseg posameznih vrst porabe, ter zagotoviti ustrezne 
reproduktivne sposobnosti gospodarstva. Ne smemo tudi zanemarjati dejstva, 
da nameravamo s 1. januarjem 1973 spremeniti sedanji davčni sistem, pri 
čemer bo nujno potrebno oceniti vse dosedanje materialne odnose v splošni 
proračunski porabi ter inštrumentarij dosedanjih davkov in prispevkov ter 
taks. 

Čeprav se strinjamo z mnenji, da bi si morali prizadevati, da bi čim več 
sredstev, ki se zberejo po določenem prometnem davku, uporabljali namensko 
za pokrivanje potreb ustreznega področja, tako delitev dodatnega prometnega 
davka na bencin. Res je tudi, da zaradi dozdevne čistosti sistema nihče med 
nami ne bi mogel sprejeti rešitev, naj gre sedaj ali v prihodnjih letih prometni 
davek na tekoča goriva v celoti za cestno gospodarstvo. Zato moramo sistem 
zbiranja prispevkov, davkov in taks vendarle videti v njegovi celovitosti, 
izhajajoč pri tem iz 

1. globalnih odnosov med posameznimi sektorji porabe in 
13» 
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2. primerne stopinje obremenjevanja tako organizacij združenega dela kot 
tudi občanov. 

Iz teh razlogov izvršni svet sprejema amandmaje k naslovu odloka in k 
prvi alinei 1. točke, ter k 2. točki odloka. Ne more pa sprejeti amandmajev 
k 1. točki, peti vrsti prvega odstavka ter k predlaganemu novemu drugemu 
odstavku 1. točke, ker bi amandmaji pomenili dokončno razdelitev sredstev 
v prihodnjem letu, ne da bi bile pri tem upoštevane vse možne rešitve, ki lahko 
nastanejo zaradi nekaterih prej omenjenih vprašanj, ki se rešujejo ali pa se 
šele bodo reševala. Takšna negotovost lahko pripelje izvršni svet v položaj, 
ko ne bi mogel predložiti uravnotežene bilance za leto 1973, ne da bi moral 
predlagati tudi ukrepe, ki ine bi bili v skladu z začrtano stabilizacijsko politiko. 
Takšne odgovornosti izvršni svet ne more prevzeti, zato ne sprejema z amand- 
maji predlagane rešitve. 

Blizu pa so nam vsa razmišljanja o ustrezni odpravi še vseh tistih oblik 
financiranja cestnega gospodarstva, ki zadržujejo sedanje proračunske odnose, 
in bomo zato proučili pobudo za ustreznejše reševanje pokrivanja obveznosti, 
ki izhajajo iz odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o modernizaciji cestnih 
odsekov Vrhnika^—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč. 

Predsednik Tone Bole: Predlog odloka je obravnaval odbor za pro- 
izvodnjo in blagovni promet, svoje mnenje pa je dal tudi odbor za finance. 
Zeli predstavnik odbora za proizvodnjo in blagovni promet še ustno obrazložiti 
stališče odbora? (Ne želi.) K predlogu odloka je predložila pismeno poročilo 
tudi zakoniodajno-pravna komisija. 

Pričenjam razpravo. Najprej bomo razpravljali v načelu, nato pa v po>- 
drobnostih, ko bomo hkrati odločali o amandmajih, ki sta jih dala naša odbora. 

Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da nihče, zato končujem 
razpravo. Prehajamo na glasovanje o posameznih amandmajih. 

K naslovu predloga odloka je predložil amandma odbor za proizvodnjo in 
blagovni promet. Enak amandma je k besedilu prve vrste I. točke predložila 
tudi zakonodajno^pravna komisija. Gre za redakcijsko dopolnitev. Ali se pred- 
stavnik izvršnega sveta strinja z amandmajem k naslovu? (Da.) 

Kdor je za amandma, ki ga je predložil odbor za proizvodnjo in blagovni 
promet in s katerim se strinjata tudi zakonodajno-ipravna komisija ter pred- 
stavnik izvršnega sveta, naj dvigne roko1. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam,, da je amandma soglasno sprejet. 
Prehajam na drugi amandma odbora za proizvodnjo in blagovni promet 

ter odbora za finance, s katerim se dopolni peta vrsta prvega odstavka z 
amandmajem, ki uveljavlja predlagano razporeditev sredstev le za leto 1972. 
Z amandmajem se strinja tudi zakonodajno-pravna komisija. Ali se z amand- 
majem strinja predstavnik izvršnega sveta? (Ne.) 

Zakaj se izvršni svet ne strinja, je predstavnik izvršnega sveta pojasnil 
v ustni obrazložitvi. Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je amandma odbora za proizvodnjo in blagovni promet 
ter odbora za finance sprejet z večino glasov. 

Prehajam na obravnavo vsebinsko enakega amandmaja odbora za pro- 
izvodnjo in blagovni promet ter odbora za finance, s katerim se v 1. točki 
odloka doda nov drugi odstavek. Z amandmajem se strinja tudi zakonodajno- 
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pravna komisija, vendar predlaga redakcijsko dopolnitev. Prosim predstavnika 
izvršnega sveta, da zavzame stališče do amandmaja, ki se glasi: »Od 1. 1. 1973. 
leta so sredstva, zbrana s povečanjem prometnega davka v maloprodajni 
ceni za bencin, v celoti dohodek samoupravne skupnosti za ceste SR Slovenije.« 

Prosim predstavnika? Se ne strinja. Almandma odbora za proizvodnjo in 
blagovni promet ter odbora za finance dajem na glasovanje. Kdor je za 
amandma, naj dvigne roko! (37 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) 
Se je kdo vzdržal? (7 poslancev.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet z večino glasov. 
Prehajam na glasovanje o amandmaju odbora za proizvodnjo in blagovni 

promet k 2. točki odloka. Z amandmajem se strinja zakonodajno^-pravna komi- 
sija, ki predlaga redakcijsko dopolnitev. Prosim predstavnika izvršnega sveta 
za mnenje. (Se strinja.) Kdor j,e za amandma, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Prehajam na glasovanje o predlogu odloka v oeloti. Kdor je za predlog 

odloka, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
Iz poročila odbora za proizvodnjo in blagovni promet izhaja, da odbor 

predlaga zboru, da se sprejme poseben sklep, s katerim se naloži izvršnemu 
svetu, da do konca leta 1972 prouči in predlaga takšno delitev sredstev, zbranih 
s prometnim davkom v maloprodajni ceni za bencin, nafto in kurilno olje, 
pri kateri bi bile udeležene tudi občine, in sicer za potrebe krajevnih cest. 
Kdor je za takšen sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o spremembi odloka o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika— 
Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč. 

Predlog odloka je predložil izvršni svet. Želi predstavnik izvršnega sveta še 
ustno obrazložiti predlog odloka? Prosim. 

Marjan Dolenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dbvolite mi, da spregovorim nekaj besed k predlagani spremembi odloka. 

Prvotni odlok o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto 
in Hoče—Leveč je bil sprejet v marcu 1969. leta in je predvideval dokončanje 
gradnje takole: za odsek Vrhnika—Postojna—Razdrto v celoti do 31. 12. 1971, 
za odsek Hoče1—Leveč pa do 31. 12. 1973. Začetek del je bil za vse odseke 
predviden za leto 1969. Pogodbe za izvedbo del na odcepu Vrhnika—Postojna— 
Razdrto pa so bile sklenjene v aprilu 1970, rok za gradnjo pa je bil pogodbeno 
določen na 30 mesecev po podpisu pogodbe. Pogodbeno določeni datum izvršitve 
del je 31. oktober 1972, kar je razvidno iz predloga odloka. Mednarodna licitacija 
za odseka Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč je bila končana 14. januarja 1972. 
Izbira najugodnejših ponudnikov je opravljena in potrjena s strani Mednarodne 
banke. Ponudba predvideva za odsek Postojna—Razdrto čas gradnje 28 mesecev, 
za odsek Hoče:—Leveč pa 42 mesecev od dneva podpisa pogodbe. 
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Čeprav ima cestni sklad SR Slovenije s podpisom pogodb že mesec dni 
zamude, menimo, da bo vsa dela mogoče opraviti v rokih, navedenih v predlogu 
odloka, to je 31. julija 1974 oziroma do 30. septembra 1975, 

Cestni sklad meni, da je potrebno dodatno pojasniti, kako je prišlo do 
odločitve o etapni gradnji ceste na odseku Hoče—Leveč. Nekaj o tem je bilo 
objavljeno tudi v naših časopisih. Po izkušnjah v svetu se potreba po gradnji 
štiripasovne ceste pojavi takrat, ko število vozil doseže določen obseg. To število 
je različno v raznih deželah, vendar se v poprečju giblje od 10 000 do 12 000 
vozil na dan. Na odseku Hoče—Leveč je iz zbranih podatkov, obdelanih v pro- 
metnih študijah, ki so jih predlagali tudi strokovnjaki Mednarodne banke, 
razvidno, da bo gostota prometa okrog 12 000 vozil dosežena leta 1981. Hkrati je 
treba ugotoviti, da propustnost obstoječe ceste prvega reda na odseku od Mari- 
bora do Celja ne zadošča današnjemu stanju prometa, zaradi česar moramo že 
danes ukrenili vse potrebno, da se to stanje izboljša. Graditev modeme dvo- 
pasovne ceste na odseku Hoče—Leveč po mnenju strokovnjakov ne bi bila 
primerna, ker predvidevanja kažejo, da bo že leta 1981 postala pretesna za 
naraščajoči promet. Poudariti je treba, da je kasnejša širitev iz dvopasovne 
v štiripasovno cesto tehnično zelo zahtevna in tudi dokaj draga. Takojšnja 
gradnja štiripasovne ceste na tem odseku pa bi bila neekonomična, saj bi v 
tem primeru vsa potrebna sredstva vložili prezgodaj, to je neustrezno gostoti 
prometa. Iz analize opisanega stanja in iz številnih študij in raziskav izhaja 
odločitev strokovnih služb cestnega sklada in strokovnjakov Mednarodne banke, 
ki so projekte pregledali, naj se cesta Hoče—Leveč gradi etapno. 

Tovariši poslanci! Velja opozoriti, da je predloženi odlok potrebno sprejeti 
takoj in brez odlašanja, da bi na odseku Vrhnika—Postojna zagotovili normalen 
potek del in dovršitev v letu 1972 ter da bi na odseku Pbstojna—Razdrto in 
Hoče—Leveč sploh lahko pričeli delati, glede na naše zakone, ki urejajo inve- 
sticijska dela. Investitor pri delih na avtocesti Vrhnika—Postojna ne more 
normalno izplačevati povečanih zahtev izvajalcev zaradi dodatnih del in podra- 
žitev, če ne pokrije celotnih stroškov s finančnimi sredstvi, kakor predlagamo 
v predlogu odloka. 

Za gradnjo odseka Postojna;—Razdrto in Hoče—Leveč cestni sklad Slovenije 
ne more podpisati pogodb z izvajalci del niti pridobiti gradbenega dovoljenja 
za gradnjo, če potrebna finančna sredstva niso zagotovljena po konstrukciji 
financiranja v pričujočem predlogu odloka. Posebej naj opozorim, da ima cestni 
sklad mesec dni zamude pri podpisu pogodb z izvajalci del prav zaradi ne- 
zagotovljenih finančnih sredstev. Hkrati moramo opozoriti, da je Mednarodna 
banka za obnovo in razvoj že tretjič podaljšala operativnost petega posojila za 
ceste in sicer do konca maja 1972, do tega roka pa je treba predložiti odlok 
kot dokazilo zagotovljenih finančnih sredstev. 

Gornji razlogi narekujejo potrebo, da predlagam temu domu, da sprejme 
predloženi odlok. 

Predsednik Tone Bole: K predlogu odloka sta predložila pismeno 
poročilo odbor za proizvodnjo in blagovni promet ter zakonodajno-pravna ko- 
misija. Zeli poročevalec odbora še ustno dopolniti poročilo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče, končujem 
razpravo. Ker ni amandmajev, bomo o predlogu odloka glasovali v celoti. 
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Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo zaključ- 
nega računa cestnega sklada SR Slovenije za 1971. leto. 

Zaključni račun je predložil v potrditev upravni odbor cestnega sklada. 
Zeli predstavnik cestnega sklada še ustno obrazložiti zaključni račun? (Ne 
želi.) 

K zaključnemu računu je odbor za proizvodnjo in blagovni promet pred- 
ložil predlog odloka o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR Slo- 
venije za 1971. leto. Poročilo je predložila tudi zakonodajno-pravna komisija. 
Prejeli ste tudi poročilo službe družbenega knjigovodstva o pregledu zaključ- 
nega računa cestnega sklada. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da 
nihče. 

Končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi 
zaključnega računa cestnega sklada SR Slovenije za 1971. leto. Kdor je za, 
naj dvigne roko! (Vsi poslanca dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajam na 7. t o č k o dnevnega reda, to je na obravnavo finanč- 
nega, načrta cestnega sklada SR Slovenije za 1972. leto. 

Finančni načrt je predložil v soglasje upravni odbor cestnega sklada. 
Hkrati je cestni sklad predložil informacijo o globalni projekciji 5-letnega 
načrta vzdrževanja, rekonstrukcij in gradnje magistralnih in regionalnih cest 
v SR Sloveniji za obdobje 1971—1975. Želi predstavnik cestnega sklada še 
ustno obrazložiti predlog odloka? Besedo ima tovariš Lojze Blenkuš. 

Lojze Blenkuš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da k pismeni obrazložitvi finančnega načrta dodam še nekaj misli 
širšega značaja, ki niso zajete v obrazložitvi. 

Ena bistvenih ugotovitev je, da finančni načrt in načrt za leto 1971 nista 
izhajala iz srednjeročnega načrta — pri tem mislim zakonsko sprejet načrt — 
temveč imata za podlago osnutek 15-letnega programa, ki pa je za izdelavo 
enoletnega programa seveda preveč dolgoročen. Zaradi tega menim, da ima 
vsaka kritika na ta račun že vnaprej svoje tehtno opravičilo. 

Poudarjeno je že bilo, da se načrt dela na podlagi kriterijev, ki jih je 
skupščina sprejela in ki so določili osnovno usmeritev za operativno izvajanje 
del v cestnem gospodarstvu. Pri tem bi želel dodati, da je bil pri sestavi plana 
v celoti upoštevan dogovor med komisijo izvršnega sveta za manj razvita 
območja in cestnim skladom SRS. To je dogovor, ki določa osnovne cestne 
smeri na območju manj razvitih občin in jim daje prednost, ne glede na promet 
in druge gospodarske zahteve. Dogovor je tik pred podpisom, ne glede na to 
pa je bil v pomoč pri sestavljanju letnega plana. 

Kot je razvidno iz finančnega načrta, izhajajo dohodki predvsem iz rednih 
sredstev, to je iz bencinskega dinarja, nafte in taks, upoštevali pa smo tudi 
danes sprejeto odločitev o razdelitvi sredstev dodatnega davka na promet in 
sicer 70 °/o tega davka, kar je močna opora pri sestavi načrta, oziroma pri bilan- 
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ciranju dohodkov. Nadaljnjo močno postavko v načrtu predstavljajo domači 
krediti Ljubljanske banke in Jugobanke, nekoliko manjšo pa krediti Med- 
narodne banke za obnovo in razvoj, saj znašajo okoli 42% vseh dohodkov iz 
naslova kreditov. Obveznosti, ki niso bile izvršene v letu 1971, se prenašajo 
v načrt za leto 1972, hkrati pa se prenašajo tudi sredstva, ki so bila določena 
za te obveznosti. Tako znašajo vsi dohodki 1 065 327 923 dinarjev ali 106 milijard 
starih dinarjev. 

Vsekakor smo glede obsega sredstev v primerjavi s prejšnjimi leti napre- 
dovali, vendar ne smemo prezreti dejstva, da je v tem zajetih skoraj 47% 
sredstev za nadaljevanje gradnje avtoceste Šentilj—Gorica in da je le 42 % 
sredstev namenjenih za rekonstrukcijo in obnovo magistralnih in regionalnih 
cest. Naj še poudarim, da s temi sredstvi ne bomo uresničili 15-letnega pro- 
grama, saj bomo zgradili le okoli 80 km novih cest, 68 km pa jih modernizirah. 
Podatka sta še vedno zelo skromna, zato smo si tudi vselej prizadevali, da bi se 
sredstva hitreje večala. Naj v primerjavo povem, da smo v letu 1971 naredili 
celo nekaj več obnov, to je 86 km, manj pa modernizacije, okoli 46 km. Ce 
hočemo do konca leta 1985 modernizirati vseh 2000 km republiških cest, bi 
morali vsako leto modernizirati vsaj 100 do 120 km. Vse to kaže, da zaostajamo 
za načrtom. Iz teh razlogov se še posebej zahvaljujem temu domu, ki je s 
svojo odločitvijo o dodelitvi celotnih sredstev, zbranih od prometnega davka 
na bencin od leta 1973 naprej, bistveno prispeval h končnemu cilju moderni- 
zacije republiškega cestnega omrežja. 

Finančni načrt je predložen sorazmerno pozno, saj smo že v koledarski 
sezoni, poudarjam koledarski, ker vremenske razmere še ne omogočajo nemo- 
tene gradbene sezone. Čakali smo na dodatna sredstva, ki so bila znana šele 
s predlogom odloka izvršnega sveta, kakor tudi potrditev zaključnega računa. 
Moram povedati, da je bil proces nastajanja finančnega načrta letos sorazmerno 
dolg, ter da je bila snov štirikrat obravnavana na upravnem odboru cestnega 
sklada. Na prvi seji so bili sprejeti kriteriji, ki so podrobneje opredeljevali 
kriterije, sprejete v skupščini SR Slovenije. Na drugi seji je upravni odbor 
sprejel globalno delitev sredstev, vendar v različnih variantah, ker dokončna 
sredstva še niso bila znana. Na tretji seji je upravni odbor sprejemal podrob- 
nejši program, po sprejetju predloga odloka izvršnega sveta pa je sprejel 
finančni načrt v obliki, kakršno imiate pred sabo. 

V postopku izdelave finančnega načrta so bile tudi širše razprave po regijah, 
na katerih smo skušali določiti predvsem prioriteto posameznih cest, kot tudi 
obogatiti sicer skromna republiška sredstva z dodatno soudeležbo. Rezultat tega 
je — kar pa iz načrta ni razvidno — da bo večina modernizacij opravljena 
z obogatenimi sredstvi, ki bodo pritekla iz regionalnih območij, bodisi da gre 
za sredstva gospodarstva ali proračunov občinskih skupščin. Finančni načrt 
so sprejeli tudi predstavniki cestnih podjetij, tako da je tudi z njimi usklajen. 

Finančni načrt za letošnje leto je boljši kot za leto 1971 tudi zaradi tega, 
ker smo v letu 1971 napredovali v pripravi tehnične dokumentacije. 2e za 
1971. leto je bilo v finančnem načrtu zagotovljeno več sredstev za izdelavo 
dokumentacij, tako da smo danes bolje pripravljeni kot smo bili v letu 1971. 

Naj navedem še nekaj misli o predlogu oziroma dopisu skupščine občine 
Celje v zvezi s cesto Pijavško—Krško. Cestni sklad jo je že začel obnavljati, 
vendar ne gre samo za modernizacijo odseka Pijavško—Krško, temveč tudi 
odseka Impolca—Krško v dolžini 12 km. 
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Pri odseku od Impolce proti Krškemu smo pričeli obnavljati lani. Lokacija 
je bila odobrena v letu 1971 za dolžino 7 km, februarja letos pa je bila odobrena 
še za dodatne 3 km. Odprta je ostala lokacija za zadnja 2 km in sicer zaradi 
tega, ker je lokacijska komisija menila, da je na tem odseku potrebna nova 
gradnja, ker bo cesta po morebitni gradnji HE Krško pod gladino zajezitve. 

Izdelavo projektov in dokumentacije smo iz finančnih in tehničnih razlogov 
razdelili na tri odseke. V 1971. letu je bil izdelan projekt za zadnji odsek ceste, 
ki ga ne obravnavamo le v dolžini 1,8 km, temveč v dolžini 4 km, zaradi more- 
bitne nove gradnje pa ga izdelujemo v različnih variantah, od popolne nove 
gradnje do variant, ki bi bile cenejše. Postopek za projektiranje na tem odseku 
je nekoliko daljši, saj ne gre le za terensko težko delo, temveč za usklajevanje 
z gradnjo hidrocentrale. Sredstva so delno zagotovljena iz leta 1971 in v letu 
1972. ne zagotavljajo pa izdelave tega odseka v celoti. 

Predlog, ki ga v imenu treh prizadetih občin navaja občina Celje, je, da 
bi zagotovili sredstva, ki bi v celoti omogočila gradnjo tega odseka. Kot pred- 
stavnik strokovne službe cestnega sklada o stvari ne morem, odločiti sam, nare- 
dili pa bomo vse, da se stvari proučijo in pospešijo. 

Pri tem bi rad opozoril, da je vsaka improvizacija nemogoča, in sicer 
ne zaradi tega, ker bi bila v resnici nemogoča, temveč zaradi tega, ker bi prišli 
v nasprotje z obstoječimi predpisi. Predpisi so namreč takšni, da se vsaka 
sprememba makadama šteje za investicijo. Vsaka investicija pa takoj zahteva 
lokacijo. Lokacija pa ne pozna provizorija, temveč le dokončno .gradnjo. Gre 
za vrsto momentov, ki jih je treba upoštevati, zato bi bilo vsakršno sklepanje 
o tem preuranjeno. 

Zavedamo se, da je ta cestni odsek kot del bodoče magistralne ceste eden 
največjih problemov na obstoječem cestnem omrežju Slovenije in da kot tak 
ni imel svoje utemeljitve v srednjeročnem načrtu za obdobje 1967—1970. V 
tem momentu je seveda težko zagotoviti celotna sredstva in rešitev tehničnih 
problemov. Opozoril bi, da je bil podoben problem tudi na danes že magistralni 
cesti Macelj—Ptuj, vendar so se s skupnim prizadevanjem našle možnosti za 
dokončno rešitev. 

Prosim, da to obrazložitev sprejmete in daste soglasje k predloženemu 
finančnemu načrtu, 

Predsednik Tone Bole: Odbor za proizvodnjo in blagovni promet 
je k finančnemu načrtu predložil predlog odloka o soglasju. Pismeno poročilo 
je predložila tudi zakonodajno-pravna komisija. Zeli poročevalec odbora še 
ustno obrazložiti stališče odbora? (Ne želi.) 

Danes ste k finančnemu načrtu prejeli še predlog skupščine občine Celje 
in treh zainteresiranih občin o modernizaciji dela zasavske ceste. 

Pri poslanskih vprašanjih je tovariš Franc Petauer postavil vprašanje 
v zvezi s cesto št. 388 oziroma z odsekom Impolca—'Krško. Prosim predstavnika 
sekretariata za urbanizem, da odgovori na postavljeno poslansko vprašanje. 

Dr. Miro Saje: V zvezi s poslanskim vprašanjem tovariša Franca 
Petauerja bi želel opozoriti, da je republiški sekretariat za urbanizem pričel v 
zakonitem roku obravnavati vprašanje lokacijskega dbvoljenja ter da obravnava 
še ni končana. Cestni sklad SRS se je, kot je poročal tovariš direktor, zavzel, 
da se pri projektiranju tega zadnjega odseka pohiti. Menim, da je nepotrebno 
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dodatno pojasnjevanje, saj zadošča pojasnilo tovariša direktorja cestnega sklada. 
Prosim tovariša poslanca, da se s tem strinja. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Petauer, ali se zadovoljuješ z odgo- 
vorom na svoje vprašanje? 

Franc Petauer: Da. 

Predsednik Tone Bole: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš 
Franc Petauer, prosim. 

Franc Petauer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Iz obrazložitve predstavnika sekretariata za urbanizem lahko ugotovimo, da 
ni več ovire za rekonstrukcijo odseka ceste Impolca—-Krško. Predlagam, da 
cestni sklad iz rezerve, ki jo ima v višini ene milijarde 300 milijonov starih 
dinarjev, nameni del sredstev za ureditev tega odseka. Ne bi želel zavlačevati 
današnje razprave, ker odsek vsi poznate in upam, da se prav tako vsi zavedate 
pomembnosti tega oestnega odseka za širše gospodarsko območje, ki se s to cesto 
povezuje z republiko Hrvatsko. Poleg tega je to edina magistralna cesta, ki ni 
urejena in ki ima še zelo kratek odsek v makadamski izvedbi. Zato prosim, da 
v sklepu zbora priporočimo, da se še letos zagotovijo sredstva iz vira, ki sem ga 
omenil, ter da se pospeši izdelava projekta za modernizacijo tega odseka. 

Predsednik Tone Bole: Prosil bi še tovariša Blenkuša, da pove, kako 
gleda na ta predlog. Ali je mogoče sprejeti takšno priporočilo? 

Lojze Blenkuš: Pred tem bi prosil za kratko pojasnilo-. Mogoče to- 
variš Petauer ni povsem razumel -odgovora, saj lokacija še vedno ni odobrena. 
Lokacijska komisija je postavila nekatere pogoje, ki se odobravajo v raznih 
variantah. Ceste zunaj tras zahtevajo tudi 500 milijonov din na 1 km, dolžina 
tega odseka -p-a je 2 do 3 km, kar znaša milijardo in pol. Danes še ne moremo 
dati natančnejše informacije glede sredstev. Te bomo ve-deli, ko bo projekt 
končan. Iz tega razloga mienim, da danes o tem še ne moremo sklepati. 

Glede priporočila menim, -da se lahko sprejme, vendar je treba upoštevati, 
da se lahko zgodi, da za to ne bo zadoščala celotna rezerva. Razen tega je za to 
pristojen upravni odbor cestnega sklada. Menim, da bo priporočilo cestni s-Vlad 
upošteval in tudi povedal, zakaj ga ni upošteval, -če ga ne bo. Strokovna 
služba bo naredila vse, da bo zadeva tehnično kmalu končana in da bo mogoča 
dovršitev tega objekta. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima Stanko Božič. 

Stanko Božič: Tovariš predsednik, -tovariši poslanci! Nekaj mi ni 
jasno. Poročilo odbora za proizvodnjo in blagovni promet pravi, da ni finančnega 
vprašanja za to cesto, predstavnik cestnega sklada pa pravi, da je. Od pred- 
stavnika sekretariata za urbanizem sem mimogrede zvedel, da imajo izdelano 
lokacijo za več kilometrov, vendar bodo naredili manj, saj je za ta dela pred- 
videnih le okrog 6 milijonov dinarjev. Se pr-avi, da bi se že z izgotovljeno 
dokumentacijo dalo narediti več, če bi bilo več sredstev. 
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Predsednik Tone Bole: Še kdo želi besedo? Tovariš Jože Javornik. 

Jože Javornik: Tovarišu direktorju cestnega sklada bi postavil le 
eno vprašanje: Ali rruu je znano, da je most prek reke Krke -porušen še od vojne 
sem in da zanj še nismo ničesar storili. Nanj smo položili samo nekaj desk. 
Most je v takšnem stanju, da ogroža tudi varnost prometa. Ali cestni sklad 
namerava sodelovati pri sanaciji mostu na cesti št. 327 Grosuplje—Krka—Žu- 
žemberk, ki je v sramoto vsej naši družbi. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? Tovariš Alojz Antončič, 
prosim! 

Alojz Antončič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Na seji 
odbora, ki je obravnaval predlog razdelitve sredstev, sem postavil vprašanje 
v zvezi s cesto, ki je označena pod rimsko II, št. 352, Šentilj—Cmurek—Gornja 
Radgona. Ker sem se po odgovoru posvetoval s krajevno skupnostjo Sladki vrh 
in Velka, sem dobil povsem drugačen odgovor, kot sem ga slišal na seji odbora 
za proizvodnjo in blagovni promet. 

Predlog razdelitve sredstev, ki ga je izdelal cestni sklad, ne predvideva 
nobenih sredstev za rekonstrukcijo ceste Sladki vrh—Trate, to je nadaljevanje 
odseka Šentilj—Cmurek—Gornja Radgona. Želim spomniti, da je sladkogorska 
tovarna v letu 1966 sofinancirala modernizacijo ceste Šentilj—Sladki vrh z 
20 milijoni dinarjev ter da je do leta 1971 financirala tudi vzdrževanje te ceste. 
Iz zapisnika, ki sem ga dobil, je razvidna takratna obveznost o nadaljevanju 
rekonstrukcije ceste Sladki vrh—Cmurek, ki jo je dala skupščina občine 
Maribor. 

S prekategorizacijo cest je cesta Šentilj—Cmurek—Radgona postala regio- 
nalna republiška cesta. Krajevna skupnost Sladki vrh je julija meseca 1971 
sklicala na Sladkem vrhu posvetovanje o cestah na obmejnem področju Slo- 
venskih goric. Navedenega sestanka so se udeležili predstavniki občin Gornja 
Radgona, Lenart in Maribor ter predstavniki krajevnih organizacij, predstavniki 
cestnega sklada SRS in cestnega podjetja Maribor. Na navedenem sestanku je 
bilo na predlog predstavnikov cestnega sklada irečeno, naj sladkogorska tovarna 
financira projektiranje ceste Sladki vrh—Trate, cestni sklad pa se obvezuje, 
da bo v letu 1972 rekonstruiral navedeno cesto. Na sestanku je bilo omenjeno, 
da cesta ni vnesena v program, ker ni pripravljena tehnična dokumentacija. 

Sladkogorska tovarna je 8. 7. 1971 podpisala pogodbo s cestnim podjetjem 
Maribor za projektiranje navedene ceste v vrednosti 83 250 dinarjev. Projektant 
je izdelal glavni projekt v dveh fazah, in sicer za odsek Sladki vrh—Velka, 
številka projekta 271/1, in za odsek Velka—Trate, projekt 271/2. Projekta je 
revidiral republiški cestni sklad, in sicer projekt 271/1 na 70. redni seji revizijske 
komisije, ki je bila 10. 2. 1972, projekt številka 271/2 pa na 75. redni seji 
revizijske komisije, ki je bila 16. 3. 1972. Predračunske vrednosti posameznih 
odsekov znašajo: za prvi odsek v dolžini 2121 m 3 252 000 dinarjev, za drugi 
odsek v dolžini 1943 m pa 3 117 000 dinarjev; skupaj 6 369 000 dinarjev. 

. Krajevna skupnost Sladki vrh in Velka ter Sladkogorska tovarna se vpra- 
šujejo, ali je slovenski javnosti znano, da na obmejnem področju Slovenije 
edino ta odsek ceste še ni asfaltiran, čeprav povezuje obmejne kraje in med- 
državne prehode? Na vseh dosedanjih zborih volivcev je bilo volivcem posredo- 
vano zagotovilo cestnega sklada. Ker je bilo na seji odbora za proizvodnjo in 
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blagovni promet sprejeto priporočilo, da se tehnična dokumentacija preskrbi 
v letošnjem letu, menim, da za to ni potrebno več skrbeti, saj je ta gotova 
in potrjena. Cestnemu skladu bi priporočil, naj izpolni svojo obljubo in ob- 
veznost do krajevne skupnosti. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? Tovariš Martin Gobec, 
prosim,! 

Martin Gobec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da dam predlog k finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slove- 
nije. Kozjanci smo vedno skromni, zato bo tudi ta predlog izredno skromen. 

Za odsek ceste II, št. 345 od Bistrice ob Sotli — čez nekaj dni se bo pre>- 
imenovala v cesto maršala Tita — je s programom cestnega sklada SR Slove- 
nije za leto 1972 predvidenih 750 000 dinarjev za ureditev vozišča. Na podlagi 
ogleda izvedencev cestnega sklada in projektantskega cestnega podjetja Celje 
bi ta sredstva zadostovala. Zaradi izredno velikih padavin v letošnjem letu 
se je v zadnjih 10 dnevih začela zemlja premikati. Projektant cestnega podjetja 
Celje je skupno z občinsko komisijo ugotovil, da bo treba zaradi plazov odpe- 
ljati več kot 30 tisoč kubikov zemlje ter vgraditi več sto kubičnih metrov 
armiranobetonskih podpornih zidov. Vrednost teh del se zaradi tega ocenjuje 
na 1 750 000 dinarjev. 

V zadnjem tednu je zavod za raziskavo materiala opravil geološke raziskave. 
Tudi predstavniki omenjenega zavoda so se strinjali, da bi s predlaganimi 
sredstvi trajno rešili nevarnost pred plazovi na temi odseku republiške ceste. 
Zato predlagam 

1. da se za sanacijo tega plazu odobri 1 milijon dinarjev iz postavke »ne- 
razporejena sredstva«; 

2. če so ta sredstva že planirana ali predvidena za druge dejavnosti cest- 
nega sklada, predlagam skrajno alternativo, in sicer: cestnemu skladu SRS 
se naloži, da za usposobitev ceste št. II 345, to je za cesto maršala Tita, najame 
v letu 1972 premostitveni kredit v znesku 1 milijona dinarjev z vračilom 
1. aprila 1973. Premostitveni kredit bodo omogočile občina Šmarje s pomočjo 
delovnih organizacij občine Simarje, ter občini Krapina in Klanjec iz SR 
Hrvatske. 

Menim, da je pripravljenost delovnih organizacij in občanov zadostna ute- 
meljitev za pomembnost cestne povezave Kumrovec—Bistrica ob Sotli—Pod- 
sreda—Kozje—Lisično—Virštajn. Cestna povezava z omenjenimi gosto naselje- 
nimi kraji je v odvisnosti od ureditve omenjenega vozišča. Ta odsek republiške 
ceste je trenutno neprevozen in takšen bo še do leta 1973, če ne bomo dobili 
dodatnega milijona za sanacijo plazov, ker s planiranim zneskom 750 000 
dinarjev ceste ni mogoče usposobiti za promet. 

Letos bo tudi vodno gospodarstvo Celje odpravilo regulacijo hudournika 
Bistrica, ki teče vzdolž kritičnega odcepa ceste, tako da bo s tem omogočilo 
trajno usposobljenost ceste. Omenim naj še, da je predsedstvo občinske skup- 
ščine Šmarje prevzelo organizacijo premostitvenih sredstev in ugotovilo, da 
bi bilo v delovnih organizacijah mogoče zbrati 500 000 dinarjev, v kmečkih in 
drugih gospodinjstvih iz naštetih vasi pa še nadaljnjih 500 000 dinarjev. Občani 
so ta sredstva zbrali kot prispevek za gradnjo kozjanskega vodovoda, vendar so 
jih pripravljeni odstopiti za usposobitev vozišča na cesti maršala Tita, ki je 
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njihova edina prometna zveza tudi v zimskem času, vodovod pa bi uredili 
leta 1973. 

V neposredni bližini omenjene ceste stoji hiša, kjer so bile leta 1937 pri- 
prave za kongres Zveze komunistov Slovenije. V tej hiši namerava ljubljanski 
muzej revolucije 1. septembra 1972 odpreti muzej maršala Tita. Tudi ta načrt 
nam narekuje ureditev ceste že v tem letu. Prosim republiški cestni sklad 
SRS in poslance, da sprejmejo naš predlog. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? Tovariš Stojan Makovec, 
prosim! 

Stojan Makovec:, Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Hotel bi 
opozoriti predstavnika cestnega sklada, da bi imeli malo več evidence in kon- 
trole nad vzdrževanjem cest, saj menim, da ni pomembno le zbiranje denarja, 
temveč tudi način, kako se troši. 

Bil sem priča, ko je 12 delavcev popravljalo lesen most. Potem ko so 
pobrali trhle deske, so na dovoz novega lesa čakali teden dni, promet pa je 
bil zaprt tri tedne. Kto sem jih na to opozoril, sem dobil odgovor, da so 
plačani in da lahko čakajo. 

Ker je takšnih primerov verjetno več, opozarjam, da bi moralo biti več 
kontrole. Denar se težko zbira in gospodarstvo je preobremenjeno, zato naj ga 
troši bolj preudarno. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? Tovariš Franc Korelc, 
prosim! 

Franc Korelc: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ne mislim 
kritizirati razporejanja sredstev ah navijati za kakšno območje, ker sem pre- 
pričan, da je predlog pripravljen dovolj strokovno in v okviru možnosti, ki jih 
ima cestni sklad SR Slovenije. Želel bi le opozoriti — ker nismo na jasnem:, 
kam z rezervo — da je odsek ceste drugega reda št. 325 v gradnji že 20 let 
in da se po letu 1963 dela niso premaknila niti za ped, saj so šele lani nadalje- 
vali del ceste proti Brodu na Kolpi. 

Moram poudariti, da je interes tega območja za to cesto izredno velik 
in-da je bil predlani uveden celo krajevni samoprispevek v višini 1,5 %> 
osebnega dohodka. Menim, da je dovolj velika spodbuda za uresničitev te naloge, 
pripravljenost tega območja, da samo zbere pol milijarde starih dinarjev. 

Pri tem je vsekakor potrebno upoštevati tudi dejstvo, da se konec tega 
leta ukinja železniška progra Grosuplje—Kočevje in da bo edina zveza s 
svetom le Kočevje—Ljubljana oziroma cesta proti Reki. S SR Hrvatsko je do- 
govorjeno1, da bo tudi ona uredila svoj del ceste v dolžini 12 km, če bo SR Slo- 
venija izpolnila svoje obveznosti. 

Ne bom govoril, da je področje, kamor ta cesta pelje, popolnoma nerazvito 
področje in da ni dobilo po vojni prav ničesar, čeprav je bilo med vojno izrazito 
partizansko. Nič novega ne boste slišali, če povem,, da smo računali., da bo teh 
24 km ceste končanih do prihodnjega leta, ko bomo praznovali 30-letnieo ko- 
čevskega zbora, Vse kaže, da sredstev za uresničenje tega ne bo, zato bi pred- 
lagal oziroma prosil republiški cestni sklad, da bi vsa omenjena dejstva upo- 
števal, ko bo v letošnjem ali v prihodnjem letu pripravljal načrte oziroma 
planiral sredstva za gradnjo te ceste v prihodnjih nekaj letih. 
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Naj pri tem tudi opozorim, da bi se pri izbiri izvajalcev del morali nekoliko 
bolj potruditi, saj se je na lani zgrajenem odseku pokazalo, da so bili izvajalci 
zelo nesolidni in da sredstva niso bila uporabljena preveč razumno. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Ferdo Papič, prosim. 

Ferdo Papič : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Sle- 
herni od nas bi lahko predlagal in dal prednost še prenekateri cesti, vendar 
menim, da to ni smotrno na seji, na kateri sprejemamo finančni načrt za pri- 
hodnje leto. 

V zvezi s finančnim načrtom predvsem menim, da je nevzdržno, da se 
sprejema šele sredi maja. Nadalje menim, da bi moral cestni sklad v nekaterih 
primerih bolj odločno posegati v strokovne odločitve. V preteklem letu se je 
dogajalo, da je zavod za raziskavo materiala zahteval tudi po 12 ali 15 cm 
gramoznega betona na cestišču, čeprav bi s temi sredstvi lahko naredili tudi 
več deset km ceste, namesto 1 ali 2 km. Na koncu naj opozorim, da smo v teh 
klopeh in na pristojnih odborih že večkrat govorili o soški cesti in njenem 
pomenu, v letošnjem letu pa smo zanjo predvideli le 300 000 novih dinarjev. 
Opozarjam, da bo alpsko-turistični center verjetno zgrajen v letošnjem letu, 
zato bi želel nekoliko več pozornosti do ureditve te ceste v naslednjem letu. 

Predsednik Tone Bole: Želi še kdo sodelovati v razpravi? (Ne javi se 
nihče.) Sklepno besedo dajem tovarišu Lojzetu Blenkušu, predstavniku cestnega 
sklada. 

Lojze Blenkuš: Tovariš predsednik, dal bi le nekatera pojasnila na 
postavljena vprašanja. 

Menim, da me na pristojnem zboru ni nobeden razumel v tem smislu, da 
ima cestno gospodarstvo zadosti denarja. Ko smo govorili o cesti Impolca— 
Krško, je bilo poudarjeno, da je primarno vprašanje tehnično-lokaeijskega 
značaja in da je temu podrejeno finančno vprašanje. 

Problematika mostu na Krki je-znana in je bil zaradi tega most uvrščen 
v osnutek petletnega plana. Most ni uvrščen v plan za leto 1972, ker je znano, 
da tudi na Savi, ki je po svoji pomembnosti pred Krko, od Kranja do Krškega, 
z izjemo Brežic, ni niti enega dobrega mostu. Vsi mostovi, pri Sevnici, Hrastniku, 
Zagorju itd. Moram povedati, da so bili mostovi v zadnjem letu še bolj zane- 
marjeni kot ceste in da je problem toliko bolj ,pereč, ker lahko ena sama točka 
blokira celotni promet. 

GJede ceste Cmurek—Sladki vrh moram reči, da se nismo nikjer obvezovali 
za plan 1972, temveč da smo zahtevah dvoje: 

1. da se z občinsko skupščino, s katero vedno skušamo razčistiti sporna 
vprašanja, doseže soglasje glede prioritete. Ce se je sedaj od tega odstopilo, 
predlagam, da to vprašanje ponovno razčistimo; 

2. strinjali smo se, da je to vprašanje aktualno in pomembno in da je 
navedeno cesto potrebno modernizirati v tem 5-letnem planu. 

Moram povedati, da to ni edina obmejna cesta, ki ni asfaltirana in da so 
še številne druge. 

Glede ceste maršala Tita so se zadeve nekoliko spremenile -zaradi nevar- 
nosti plazov. Občinska skupščina sama seveda ne more reševati tega problema, 
zato bo potrebna dodatna pomoč cestnega sklada. 
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Glede del pri vzdrževanju cest bi poudaril, da cestni sklad daje denar 
za izvršeno delo. Ce cestar stoji, pomeni, da je v podjetju nekaj narobe. Pri 
vzdrževanju ne plačujemo pavšalno, temveč za natančno določeno cesto in 
za določeno delo. Ta sistem smo vpeljali lani in čeprav ni brez napak, moramo 
reči, da pomeni napredek. 

Zavedamo se problematike kočevske ceste in jo skušamo urediti po naj- 
boljših močeh. Ker bomo v naslednjem letu stvari reševali skupaj z JLA, 
upamo, da bomo stvar zelo pospešili. 

Glede programiranja smo mnenja, da bi morali ločeno izdelati program 
del, ki je od zaključnega računa neodvisen, finančni načrt pa po sprejemu 
zaključnega računa. Takšen vrstni red določa tudi novi zakon o cestah. Naša 
želja je, da bi že decembra imeli sprejet program del, tako da bi se z novim 
letom lahko lotili dela. 

Predsednik Tone Bole: Končujem razpravo in prehajam na sklepanje. 
Predlagam, da o tej točki dnevnega reda sklepamo takole: 

Najprej bomo glasovah o soglasju k finančnemu načrtu cestnega sklada 
SR Slovenije za leto 1972, nato pa o predlogu, da današnja priporočila in 
povzetek današnje razprave pošljemo upravnemu odboru cestnega sklada, 
ki je edini pristojen za urejanje teh vprašanj. 

Najprej dajem na glasovanje odlok o soglasju k finančnemu načrtu cest- 
nega sklada SR Slovenije za leto 1972. 

Kdor je za soglasje, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (En poslanec dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 

Ugotavljam, da je odlok o soglasju z večino glasov sprejet. 
Ponavljam predlog, ki sem ga dal že uvodoma, da se priporočila in povzetek 

današnje razprave dostavijo upravnemu odboru cestnega sklada, upoštevajoč 
vse obveznosti, ki jih je predstavnik cestnega sklada prevzel že na današnji 
seji. 

Prehajamo na obravnavo predloga izhodišč za ureditev 
prometa z zemljišči, katerim so priloženi: osnutek zakona o razlastitvi, 
osnutek zakona o razpolaganju občine z nezazidanim stavbnim zemljiščem in 
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem pla- 
niranju. 

Predlog izhodišč in osnutek zakona je predložil izvršni svet. 
Predstavniku predlagatelja dajem besedo za uvodno obrazložitev. Besedo 

ima pomočnik republiškega sekretarja za urbanizem dr. Miro Saje. 

D,r. Miro Saje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Slovenija je po zadnji vojni doživela tako naglo rast mestnih naselij in naselij 
mestnega značaja, kakor nikoli prej v svoji zgodovini in je tudi absolutno 
mnogo hitreje kakor številne druge dežele zmanjšala delež kmetijskega prebi- 
valstva. Medtem ko smo v preteklih 25 letih zaradi številnih drugih problemov, 
načrtni rasti mest posvetili sorazmerno malo pozornosti, je sedaj pravi čas, da 
urbanizacijo smotrno uvrstimo med temeljna socialnoekonomska vprašanja. 
Stroški našega bodočega življenja in delovanja ter možnosti za nadaljnji druž- 
benoekonomski razvoj so v marsičem odvisni od naših odločitev in ukrepov 
v zvezi z nadaljnjo urbanizacijo. Slovenija je sorazmerno gosto naseljena. 
Poprečna gostota prebivalstva znaša 84 prebivalcev na km2. Ker imamo skoraj 
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četrtino površine stalno nenaseljene, znaša gostota poselitve v pretežnem delu 
Slovenije okrog 330 prebivalcev na km2, kar uvršča Slovenijo med gosteje 
naseljene predele evropske celine. 

Poselitev se intenzivno veča v industrijsko urbaniziranem pasu, ki se v 
obliki srpa razteza od Jesenic prek Kranja in Ljubljane skozi zasavske revirje 
do Celja in Maribora. Dlruga območja, ki se deloma tudi zelo intenzivno razvi- 
jajo, so vendarle še samostojni otoki. Območja, kjer se prebivalstvo koncentrira, 
zajemajo le četrtino našega prostora. 

Naj navedem še nekaj značilnih podatkov. 
V zadnjih 20 letih se je število večjih ali manjših industrijskih središč 

povečalo za polovico. Sedaj jih imamo 224. Od četrt milijona v industriji 
zaposlenih delavcev jih polovica stanuje v bližnji okolici, vendar zunaj indu- 
strijskih središč. V zadnjih 20 letih se je število naselij, od koder odhajajo ljudje 
na delo v industrijo, skoraj podvojilo. Danes odhajajo na delo v industrijo 
ljudje iz nekaj več kakor 5000 naselij. Tako velik vpliv industrializacije se 
je močno pokazal v deagrarizaciji in končno v razpršeni in razdrobljeni urba- 
nizaciji. Glede na družbenoekonomsko perspektivo nadaljnjega razvoja naše 
republike moremo pri zastavljanju politike izrabe prostora računati s tem, 
da se bo število prebivalcev do leta 1985 povečalo za približno 200 000 in do 
leta 2000 za približno pol milijona. Pri tem bodo ves prirastek prebivalstva 
do leta 1985 pobrala mesta, do leta 2000 pa celo nekaj več. Čez 30 let bomo imeli 
v mestih okrog 800 000 delovnih mest, zunaj mest pa okrog 200 000. Glede na 
to bo v naslednjih 30 letih treba zahtevneje in sistematičneje urejati okrog 
pol milijona hektarjev zemljišč. Z urbanizacijo bomo za bodoča mesta potrebo- 
vali novih 40 000 'do 50 000 ha zemljišč, kar pomeni nadaljnjih 5 "/o danes rodo- 
vitnih kmetijskih zemljišč. 

Sedanja gradnja naselij ima nekatere značilnosti, ki večajo potrebo po 
razpoložljivem prostoru. Prevladuje gradnja novih stanovanjskih kompleksov 
pretežno nizke zidave. Razmerje med blokovno in individualno gradnjo je 
20 : 80. Gradnja je pogosto razpršena in usmerjena vzdolž prometnic. Imamo 
pojav širjenja vasi v bližini mest. Osnovna značilnost sedanje graditve naselij 
je, da rastejo zazidane površine hitreje, kakor narašča prebivalstvo. To je v 
ostrem nasprotju s temeljnimi interesi nacionalne ekonomike. 

Zemljiška politika kot način gospodarjenja s prostorom je zelo velikega 
pomena za smotrno urbanizacijo. Neurejen promet z zemljišči omogoča zelo 
neracionalno poselitev in čezmerno razselitev. Urbanizacija ima številne pospeše- 
valne in zaviralne komponente. Čeprav je delovanje urbanizacije zelo dolgo- 
ročno, ker presega dobo ene generacije in je zato težko opazno in težko 
izmerljivo, je v novejšem času kljub temu postalo znano. 

Predloženi zakonski osnutki slone na nekaterih spoznanjih o vplivu urba- 
nizacije. Zakoni, o katerih naj bi danes tekla razprava, so prvi del skupine 
zakonov, s katerimi želimo na novo urediti promet z zemljišči in obenem 
organsko nadaljevati politiko, ki je izražena v nedavno sprejeti resoluciji 
o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva. Osnutki predloženih zako- 
nov povzemajo tudi nova spoznanja, do katerih smo prišli pri predelavi repu- 
bliškega prostorskega plana, za katera bodo javnosti v kratkem predložena 
družbenoekonomska izhodišča o gospodarjenju s prostorom. 

Problem stavbnih zemljišč je v zadnjih desetih letih praktično v vseh 
evropskih državah zelo pomemben in se marsikdaj postavlja tudi v zelo 
zaostreni obliki. Povsod sprejemajo predpise, s katerimi omejujejo razpolagalno 
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in lastninsko pravico in urejajo promet z zemljišči ali pa ga omejujejo. Še prav 
posebej se omejujeta pravica in način uporabe zemljišč. Ekspropriacija je v 
različnih oblikah dovoljena v večini evropskih držav. Na Madžarskem, v Romu- 
niji in na Poljskem so stavbna zemljišča pretežno, v zasebni lasti, v Sovjetski 
zvezi pa so vsa zemljišča državna last. V ZDA je zemlja v zasebni lasti in je 
zemljiška politika slabo definirana. Vprašanje zemljiške politike je ne glede na 
zakone, ki smo jih sprejeli v zadnjih desetih letih, še vedno zelo aktualno. 
Stavbna zemljišča, ki smo jih zajeli z zakonom o nacionalizaciji leta 1958, so v 
glavnem pozidana, mesta se širijo na nove površine, cene zemljiščem naglo 
rastejo, rentnost teh zemljišč pa si prilaščajo dosedanji, lastniki, ki k povečani 
vrednosti zemljišč niso ničesar prispevali. 

Marx je v III. knjigi »Kapitala« opozoril, da se povsod, kjer se sploh 
pojavlja renta, pojavlja tudi diferencialna renta, ki je dodatek k absolutni 
renti. Diferencialna renta lahko obstaja, tudi če absolutne rente ni, na primer 
v pogojih državne lastnine nad zemljo ali pa po nacionalizaciji zemljišč. 

Ko je Marx govoril o značilnostih rente od mestnih stavbnih zemljišč, 
je dejal, da se ta odlikuje s pretežnim vplivom lokacije na diferencialno rento 
in po očitni pasivnosti lastnika parcele, katerega poglavitna dejavnost je 
v tem, da izrablja rezultate družbenega razvoja, h kateremu ni ničesar pri- 
speval in za katerega ni ničesar tvegal. Čeprav veljajo te Marxove ocene za 
rento v kapitalizmu, ni mogoče zanikati, da se na določen in podoben način 
pojavljajo tudi pri nas. 

Analize stroškov gradnje mest kažejo, da postajajo stroški za nabavo in 
ureditev zemljišč vse pomembnejši elementi cene v strukturi katerekoli inve- 
sticije za nove objekte na mestnem območju. Mesta so tako zamotan pojav 
sodobnega sveta, da jih je možno racionalno razvijati le z usklajeno dejavnostjo 
velikega števila ljudi v komplicirani fizični strukturi in na zelo majhnem 
prostoru. V to aktivnost je treba veliko odločneje kot doslej vključiti tudi 
zemljiško politiko. Ta dejstva in hotenja smo upoštevali pri snovanju prve 
skupine zakonov, ki so danes predmet obravnave. Tako zasnovana politika 
se kaže v glavnih izhodiščih za promet z zemljišči v prihodnje, ki smo jih 
izrazili v osnutku zakona o razlastitvi in v osnutku zakona o razpolaganju 
občine z nezazidanim stavbnim zemljiščem. 

Ta stališča so naslednja: 
Promet naj tudi v bodoče ostane svoboden, vendar reguliran in vezan na 

nekatere pogoje. Varovanje kmetijskih zemljišč in smotrn razvoj mest ter 
naselij narekujeta takšno zemljiško politiko, ki bo omogočila racionalno izrabo 
zemljišč. Zato mora zemlja v prometu imeti ustrezno realno ceno, promet z 
zemljišči pa mora biti nadzorovan in usmerjen, sicer pa svoboden. 

Delo je pri nas edini in uzakonjeni način pridobivanja dohodka, zato 
z rento v prometu z zemljo nihče ne bi smel ustvarjati dohodek, razen druž- 
benopolitične skupnosti, ki je nosilec tiste družbene dejavnosti, ki omogoča na- 
stajanje in večanje rente. Občini kot družbenopolitični skupnosti je treba omo- 
gočiti, da za realizacijo urbanističnih in zazidalnih načrtov ter drugih razvojnih 
programov na svojem območju skrbi tudi s primerno zemljiško politiko. Zato 
v osnutkih zakonov predlagamo: da ima občina v prometu z nezazidanimi 
stavbnimi zemljišči pravico prednostnega nakupa. Občina naj oblikuje poseben 
zemljiški sklad, s katerim gospodari v skladu z urbanističnimi dokumenti. 
Pravica uporabe na nezazidanem stavbnem zemljišču, ki je v družbeni lastnini, 
naj preide na občino proti odškodnini, z izjemo rezervatov po urbanistični 
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dokumentaciji. Občina naj uvede evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč, na 
katera ima pravico uporabe. Predlagamo tudi, da občina postane razlastitveni 
upravičenec za kompleksno razlastitev zemljišč, namenjenih za stanovanjsko 
graditev in naj ima tudi prednost pri takšni razlastitvi. 

Danes obravnavamo samo osnovna vprašanja s področja bodoče zemljiške 
politike. Ce bodo izhodišča bodoče politike sprejeta, bomo med letom pred- 
ložili še naslednje zakone: Zakon o dedovanju, ki je že pripravljen v osnutku, 
zakon o kmetijskih zemljiščih, ki je prav tako v pripravi, zakon o urejanju 
in oddajanju stavbnih zemljišč, zakon o< prispevku za uporabo mestnega 
zemljišča in zakon o prometnem davku na promet z nepremičninami, ki je 
tudi že v pripravi. S to skupino zakonov bomo uredili, poleg drugega, tudi 
nekatera materialna vprašanja, od katerih je v veliki meri odvisno', ali bo- nov 
režim v prometu z zemljišči zaživel hitreje ali počasneje. 

Novi zakoni bodo omogočili, da se na trajnih osnovah zasnuje in tudi 
organizirano izvaja prehajanje stavbnih zemljišč, potrebnih za razvoj mest 
in naselij, v družbeno lastnino in to trajno ter postopoma ter skladno z 
dejanskimi potrebami razvoja. Za ta stalni proces predlagamo drugačno pot 
od tiste iz leta 1958, ker nam je ta, poleg drugih slabosti, dala kot rezultat 
tudi neracionalno izrabo stavbnih zemljišč. 

Dovolite mi, da se sedaj zadržim na nekaterih poglavitnih prvinah bodoče 
zemljiške politike. Prednostni nakup nezazidanega stavbnega zemljišča je nov 
ukrep na področju zemljiške politike. Ta instrument naj občini omogoči, da 
postopoma širi prehod stavbnih zemljišč v družbeno lastnino in to predvsem 
na tistih lokacijah, kjer ima mesto največji interes za razvoj. Gre za začetek 
daljšega procesa, ki terja čas in sredstva. Kljub temu, da nam v tem trenutku 
obojega manjka, ni nobenega razloga, da bi vrednost tega instrumenta zapo- 
stavljali ali celo odklanjali. Nekatera naša mesta ga že uspešno uporabljajo, 
v svetu pa ima že dolgo tradicijo in pomembno vlogo pri smotrnem razvijanju 
naselij in ne na koncu tudi pri cenejših stanovanjskih gradnjah. Oblikovanje 
zemljiškega sklada, nad katerim ima občina pravico uporabe, je izredno po- 
memben faktor ne le za izvajanje urbanističnih in zazidalnih načrtov, torej 
za organsko rast naselij, ampak tudi za omogočanje usmerjene stanovanjske 
gradnje in urejanje velikih stanovanjskih sosesk, gradnje cenenih stanovanj, 
socialne politike pri dodeljevanju gradbenih parcel in tako dalje. Moderne 
urbanistične politike si brez zemljiškega fonda, s katerim razpolaga občina, 
že skoraj ne moremo zamišljati. Zato bo treba predvideti realne vire za nakup 
zemljišč in za oblikovanje tega sklada v občini. 

Prehod pravice uporabe na nezazidanem stavbnem zemljišču v družbeni 
lastnini na občino je le na videz v nasprotju s stališčem, da je zemlja proizvodno 
oziroma osnovno sredstvo organizacije združenega dela in da je zato ni mogoče 
odvzeti. Segamo le po tistih zemljiščih, ki jih organizacije ne uporabljajo 
za svojo dejavnost in ki v urbanističnih dokumentih niso označene kot rezervat 
za bodoči razvoj teh organizacij. Gre torej za zemljišča, ki bi prej ali slej 
prišla v promet, pogosto tudi predvsem s težnjo, da se s tako prodajo ustvari 
tudi neupravičen dohodek, saj so takšna zemljišča pogosto zelo privlačna. 

Tako pridobljena zemljišča bodo predstavljala začetno osnovo za občinski 
zemljiški sklad, ki ga oblikujemo. Občina bo za taka zemljišča morala v skladu 
z zakonom dati organizacijam odškodnino. 

Kompleksna razlastitev je bila pri pripravi zakonskih osnutkov predmet 
naše posebne pozornosti. Kompleksna razlastitev predstavlja tisto obliko pre- 
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hajanja nezazidanega stavbnega zemljišča v družbeno lastnino, ki najbolj 
ustreza predvsem večjim naseljem, kjer je obseg stanovanjske graditve večji 
in načrtovanje dolgoročnejše. 

V ta zakonski osnutek so zapisane pomembne novosti, ki na eni strani 
kvalitetno varujejo državljana-razlaščenca, na drugi strani pa v veliki meri 
varujejo širši družbeni interes, zaradi katerega se razlastitev izvaja. Z novim 
zakonskim osnutkom je tudi predvideno, da se tudi ob kompleksni razlastitvi 
lahko plača odškodnina komaj v petih letih in ne takoj, vendar ob ustreznih 
obrestih. Nekateri so mnenja, da se takšna meja sploh ne bi postavljala, ali pa 
da bi se postavila više, na primer na osem ali deset let, seveda ob ustrezni 
obrestni meri. 

Z zakonom o razlastitvi je urejeno tudi vprašanje odškodnine, pri čemer 
je treba upoštevati, da se z zakonom določena odškodnina plača vedno za takšno 
kvaliteto razlaščenega zemljišča, kakršno je bilo zemljišče ob razlastitvi, ne 
pa glede na prihodnjo namembnost zemljišča. Prednostna pravica uporabe 
s strani razlaščenca je sedaj podrobno definirana. Glede določanja odškodnine 
za nezazidano stavbno zemljišče so dane tudi ustrezne rešitve. 

Predvideni ukrepi na področju zemljiške politike gospodarstva ne bodo 
pomembneje prizadeli. Organizacije združenega dela bodo izgubile pravico 
razpolaganja s tistimi zemljišči, ki jih ne potrebujejo za svojo osnovno dejavnost 
in ki niso dodeljena z veljavno urbanistično dokumentacijo kot rezervat za 
razvoj njihovih dejavnosti. Povsem logično je, da se organizacije združenega 
dela ne ukvarjajo s prodajo zemljišč. V ostrem nasprotju z našimi osnovnimi 
pogledi bi bilo, če bi te organizacije ah posamezniki s takšno prodajo večali 
svoj dohodek. 

Uvajanje večjega reda v prometu s stavbnimi zemljišči lahko samo pomaga 
organizacijam združenega dela pri njihovih investicijskih naložbah. To velja 
ne glede na nov način določanja razlastitvenih upravičencev. Pripombe k 
zasnovani zemljiški politiki pa bodo verjetno dala tista gradbena 'podjetja, 
ki imajo v posesti velike zemljiške komplekse, a na njih ne gradijo, jih ne 
opremljajo in iz njih vlečejo pomembno rento, vse brez svoje zasluge. 

Prepričani smo, da je prav, da se takšna zemljišča normalno vključijo 
v proizvodni trg in da pravico razpolaganja nad njimi dobi občina. 

V interesu gospodarstva je, da dobi zemlja v prometu realno ceno, da se 
občine hitreje usposobijo za financiranje komunalnega opremljanja stavbnih 
zemljišč, da se tako postopoma relativno zniža cena stanovanj in da se komu- 
nalna dejavnost začne močneje napajati iz potrošnje in manj iz sredstev prora- 
čunov ter raznih dopolnilnih prispevkov organizacij združenega dela. 

V razpravo je predložen tudi osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o urbanističnem planiranju. Na podlagi sprememb v zemljiški politiki 
in zaradi nujnosti, da se vnese več reda v poselitev in gradnjo objektov, pred- 
lagamo nekatere spremembe sedaj veljavnega zakona, razširjamo naloge urba- 
nistične inšpekcije in uvajamo ostrejše kazni za tiste, ki grade brez pred- 
pisanih soglasij in dovoljenj. 

Generalna novelacija tega zakona bo izvedena prihodnje leto skupaj z 
zakonom o prostorskem planiranju. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Ko dajemo vse tri zakonske osnutke v raz- 
pravo, želimo posebej opozoriti, da smo pri snovanju zemljiške politike oziroma 
prometa z zemljišči izhajali iz dolgoročnih potreb naše družbe, iz sorazmerno 
majhnih za urbanizacijo razpoložljivih površin, iz dejstva, da smo priče živahni 
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urbanizaciji, ki teče deloma še vedno nekontrolirano, da obseg špekulacij z 
zemljišči ni tak, da bi to vprašanje morali pri snovanju zemljiške politike 
posebej urejevati, čeprav smo imeli pred očmi tudi to vprašanje. Lastnino na 
stavbnih zemljiščih moramo razvijati tako, da bo pomen pridobila pravica 
uporabe in ne lastninska pravica. 

Naj za konec poudarim, da smo izhodišča za predlagano zemljiško politiko 
že dah v javno razpravo in da so že dobila javno podporo in odobravanje, pred- 
vsem glede osnovnih postavk, in sicer predvidene vloge občine, razlastitve in 
kompleksne razlastitve, odnosa do diferencialne rente, prehoda pravice upo- 
rabe nezazidanih stavbnih zemljišč na občino in ukrepov za večjo urbanistično 
disciplino. 

Končno naj navedem še to, da zakonski osnutki, po svoji osnovni intenciji 
izhajajo iz 4. točke XXXIII. amandmaja k ustavi SR Slovenije. 

Predlagani ukrepi so del širše akcije za načrtnejše gospodarjenje s prosto- 
rom in za smotrnejšo urbanizacijo na začetku novega desetletja, ki nam prinaša 
še obsežnejšo stanovanjsko graditev in graditev velikih mednarodnih poti, ki 
globoko posegajo v naš prostor in njegovo urbanizacijo*. Ulkrepi, predvideni v 
novi zasnovi zemljiške politike, pa bodo tudi neposredno vplivali na zmanjšanje 
možnosti za socialno diferenciacijo', ki bi izhajala iz neupravičenih temeljev in 
ne iz rezultatov dela. 

Predlagamo, da tako zasnovano politiko sprejmete. 

Predsednik Tone Bole: K predlogom izhodišč in k osnutku zakonov 
ste poleg mnenj in pripomb zasedanja delegatov občin prejeli tudi mnenja in 
pripombe upravnega odbora gospodarske zbornice in republiške konference 
SZDL oziroma njenega sveta za družbenoekonomske odnose v gospodarstvu. 
Prav tako ste k predlogu izhodišč oziroma k osnutku zakona prejeli tudi poročila 
odbora za družbenoekonomske odnose in zakonodajno-pravne komisije. 

Glede na povezanost predloga izhodišč za ureditev prometa z zemljišči 
z osnutki predloženih zakonov predlagam, da v načelni razpravi razpravljamo 
o celotnem gradivu skupaj, nato pa v podrobnostih obravnavamo vsak osnutek 
zakona posebej. Ali se zbor strinja s takšnim načinom razprave? Ker pripomb 
ni, ugotavljam,, da se zbor strinja. Kdo želi sodelovati v razpravi? Besedo ima 
poslanec Jože Slavič. 

Jože Slavič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Glede 
predlogov, ki jih je dal tovariš predsednik za razpravo o predlaganem gradivu, 
nimam nobenih načelnih pomislekov, ali so ti zakoni potrebni. Ne moremo 
govoriti, da imamo dosti časa za njihovo obravnavo in sprejem. Vendar mislim, 
da bo konkretna razprava o posameznih besedilih, ki so že predložena na 
podlagi teh izhodišč, verjetno dala zelo različna mnenja. 

Mislim, da se v osnutkih zakonov uporabljajo nekateri izrazi, ki so premalo 
obrazloženi. Menim, da gospodarstvo pričakuje od takšnih zakonov, ki govorijo 
o lastninskih odnosih, vsaj malo jasnejšo besedo, več pravne varnosti v tem 
smislu, da se onemogoči samovolja enega ali drugega partnerja. O tem v pred- 
loženih zakonih po mojem mnenju ni dovolj jasnih določb, in bi bilo potrebno 
premisliti, ko se bo delalo dokončno besedilo, kako je treba razumeti posamezne 
pojme v zakonu. Mislim,, da je vsem jasno, da lastninska pravica ni isto kot 
pravica razpolaganja, da je jasno, kaj je prilaščanje dela drugega, da o diferen- 
cialni zemljiški renti ne govorim. S tem se vsi strinjamo. Prav je, da se s temi 
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zakoni odpravi predvsem vse tisto, kar na eni strani zavira gradnjo naših 
mest. To so previsoke cene zemljišč, ki ovirajo tudi razvoj gospodarstva. V vsem 
tem predloženem gradivu pa ni jasno, kdo bo in kje bo porabil tisti presežek, 
ki ga bo nekdo moral plačati, ker se vidi tam, kjer govorimo o licitaciji. Ce že 
govorimo o pravični odškodnini, je po mojem mnenju treba govoriti tudi o 
pravični ceni zemljišča ali pa določiti, kateremu upravičencu v tem ciklusu ali 
v tej tripartitni pogodbi pripada to zemljišče. Kot sem razumel osnutek zakona, 
se pri tem misli na občino. Občina verjetno tudi ne more biti brez obveznosti in 
mora denar nameniti bodisi za širjenje zemljišč, bodisi za kultiviranje zemljišč, 
ki so bila na ta način izgubljena. Iz predloženih podatkov smo lahko ugotovili, 
da vsako leto izgubimo tako 2000 ha. Glede predložene zemljiške politike se 
moramo v Sloveniji odločiti, ali hočemo biti v 100 letih brez uporabnih zemljišč 
ali pa bomo skrbeli za to, da izgubljena zemljišča nadomestimo s pridobljenimi. 
To je vprašanje, ki ga moramo postaviti, kadar gledamo besedila zakonov in 
izhodišč. Po mojem mnenju predložena besedila osnutkov zakonov niso v 
skladu z izhodišči, ki so nam bila bolj ah manj že nakazana. Toliko za sedaj 
v načelni razpravi, ker je tovariš predsednik rekel, da bomo posamezne zakone 
obravnavali pozneje. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima poslanec Lojze Fortuna. 

Lojze Fortuna: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Predlagam, 
da se zaradi številnih pripomb, ki so nam bile posredovane, pripombe gospo- 
darske zbornice enakopravno obravnavajo pri sestavljanju predlogov zakonov. 
Menim, da so pripombe zbornice tehtne in da zajemajo tudi vprašanja, o katerih 
je govoril tovariš Slavič. Zato menim, da ne bi bilo treba izgubljati 'čas, kar so tu 
splošne in konkretne pripombe gospodarske zbornice SR Slovenije, ki so jih 
dobili vsi poslanci. Podpiram jih in menim, da morajo dobiti, kot sem že 
omenil, ustrezno mesto pri oblikovanju predlogov zakonov. 

Le nekaj bi še predlagal: 
Ali ne bi pri oblikovanju zakonov kazalo sprejeti še eno izhodišče; da se 

ustanovi poseben sklad za kmetijstvo, ker menim, da bi se sredstva, ki bi se 
stekala v ta sklad, tudi namensko uporabila za urejanje zemljišč. Mislim, da bi 
o tem kazalo razmisliti. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima poslanec Jožko Rozman. 

Jožko Rozman: Kot poročevalec odbora za družbenoekonomske odnose 
bom dopolnil poročila našega odbora o vseh treh zakonih. Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose je na seji razpravljal o vseh treh zakonih. 

V gradivu, ki vam je predloženo, boste iz rokov lahko razbrali, kdaj so 
bili osnutki obravnavani. Danes nismo v takem položaju, da bi morali glasovati 
o posameznih členih, ker to tudi ni namen današnje razprave. Mogoče bi marali 
upoštevati razne predloge, ki smo jih dobili. Osnutki so bili predloženi 22. 3. 
1972. Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora je o njih razpravljal 
28. 4. 1972. Kasneje smo prejeli — in sicer 9. 4. 1972 —■ pripombe gospodarske 
zbornice. Sele 10. maja smo prejeli še zadnje gradivo, in sicer mnenja in stališča 
delegatov občin. Bilo je nemogoče, da bi odbor za družbenoekonomske oidnose 
zavzel danes konkretno stališče do vseh pripomb. Že odbor je bil precej raz- 
ličnega mnenja, čeprav je iz našega poročila razvidno, da je sporen le 7. člen. 
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Iz drugega gradiva (zbornice in delegatov občin) vidimo, da je precej več 
spornih vprašanj. Zaradi tega je nujno, da je današnja razprava čimbolj živahna 
ter da čimbolj upoštevamo stališča zbornice in delegatov občin. 

Isto velja za drugi osnutek zakona, to je za osnutek zakona o razpolaganju 
občine z nezazidanimi stavbnimi zemljišči. Poleg osnutka zakona imamo pred 
seboj poročilo odbora za družbenoekonomske odnose in na 4. strani tudi kon- 
kretne pripombe zbornice, ter stališče delegatov občin. Poleg omenjenega 
gradiva je tudi predlog, ki ga nekateri teh forumov povezujejo že z zakonom, 
o katerem smo govorili pred nedavnim. Gre za izhodišča za ureditev prometa 
z zemljišči. Rečeno je bilo, da bo veljala zamrznitev le 6 mesecev. Vemo, da 
smo že skoraj na koncu teh šestih mesecev. Zdi se mi potrebno, da bi sedaj 
predlagatelj, to je izvršni svet, na podlagi razprave in predlogov pripravil in do 
kraja proučil predlog prvega in drugega zakona in po možnosti uredil celoten 
promet z zemljišči. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Besedo 
ima poslanec Ivan Gole. 

Ivan Gole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Prav 
gotovo je, da prinašajo predlagani zakonski osnutki vrsto novih in za prakso 
zelo pozitivnih določil. Zaradi tega jih kot metodo za reševanje problematike 
zemljiške politike sprejemam in podpiram. Vendar pa menim, da se v nekaterih 
rešitvah zadržujejo nekateri stari izrazi, ki so se v dosedanji praksi izvaja- 
nja te politike pokazali neživljenjski in po našem mišljenju preveč formali- 
stični. Zato bom k predloženim osnutkom naštel nekaj pripomb oziroma 
predlogov. 

Kot osrednji problem v celotnem kompleksu vprašanj zemljiške politike 
se ponovno pojavlja načelno vprašanje o ustreznosti sedanje definicije stavb- 
nega zemljišča. Menim, da bo sedanje prizadevanje za preprečevanje špekulacij 
in spremljajočih negativnih družbenih pojavov brez resničnega uspeha vse 
dotlej, dokler ne bo samo na podlagi urbanističnih dokumentov determiniran 
pravni pojem stavnega zemljišča prinašal lastnikom teh zemljišč bistveno 
večjo ekonomsko korist, kot pa jo bo prinašalo enako zemljišče, ki bo pravno 
definirano kot kmetijsko zemljišče. Glede na to, da pripravljamo bistvene 
spremembe v celotnem spletu zakonov, ki urejajo zemljiško politiko, menim, 
da je prav, da že na samem začetku povemo, kaj je belo in kaj je črno. Skratka, 
da rečemo, da je travnik le travnik, da pa je zemljišče, na katerem stoji 
stavba, ki se funkcionalno uporablja, stavbno zemljišče. 

Morda je taka določitev staVbnega zemljišča, kakršna je dana v prilo- 
ženih dokumentih, potrebna za strokovno delo urbanistov. Prav gotovo pa je, 
da je glede pravic, ki jih imajo občani iz naslova nepremičnin, ob različnih 
pravnih opredelitvah enakih zemljišč nesprejemljiva. Menim, da je sistem, po 
katerem bo občinska skupščina sprejela urbanistični dokument in s tem stro- 
kovno urbanističnega vidika opredelila namembnost določenih površin, ne- 
sprejemljiv. Tako bo nekomu brez vsakih zaslug, drugemu pa brez vsake 
krivde odrezan večji ali manjši kos kruha. Zato predlagam, da se v vseh zakon- 
skih določilih, ki urejajo pravico občanov, imetnikov nepremičnin, pojem stavb- 
nega zemljišča definira v takšnem besedilu: »Stavbno zemljišče je zemljišče, na 
katerem že stoji stavba ali služi stavbi in njenim uporabnikom kot funkcio- 
nalno zemljišče ter zemljišče, za katero je izdano gradbeno dovoljenje.« 
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Prepričan sem, da bi taka opredelitev stavbnega zemljišča skoraj povsem 
onemogočila špekulacije, obenem pa bi pravni pojem tega zemljišča bolj pri- 
bližala dejanskemu stanju. 

Predsednik Tone Bole : Kdo še želi sodelovati v razpravi? Poslanec 
Tone Skvarč. 

Tone Skvarč: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Del 
moje razprave je že prej zajel poslanec Slavič in tudi poslanec Fortuna, zato 
bom kratek. Okolje, v katerem sem se gibal zadnje čase — pri tem mislim 
tudi upravni odbor gospodarske zbornice — in pa neomenjeni sestanek oziroma 
zbor kmetijskih delovnih organizacij »Styria« v Celju, ki je prav tako poslal 
svoje predloge in pomisleke k danemu materialu, ki pa danes niso predloženi, 
mi narekuje, da povem svoje pomisleke glede predloženih zakonov. 

Menim, da je bil sveženj zakonov potreben in da je v svoji zasnovi dober. 
Pozdravljam intencijo zakona, da se racionalno ureja predvsem urbani pro- 
stor in da se obenem izključijo špekulacije, ki so bile zadnje čase čedalje 
številnejše. Vendar me pri vsem tem moti to, da se hkrati, mogoče podzavestno, 
odpirajo nove vrzeli neracionalnega trošenja kmetijskih zemljišč, ki so zasajena 
z raznimi kulturami. Se tako preudarjenega in zavednega programerja oziroma 
urbanista-načrtovalca bo svinčnik zanesel mnogo dalje, če ga ne bodo omejevale 
materialne meje kot sta cena in vrednost zemljišč. Po vsem tem, kar tukaj 
vidimo, izhajamo predvsem iz mnenja, da urbana zemlja ne bi bila cenejša 
in dostopnejša. Mene in sodelavce moti in obenem tudi vznemirja to, da je 
premik kulturnih zemljišč v zadnjih 30 letih dosegel že 120 in več tisoč 
hektarjev, da imamo danes komaj še nekaj nad pol milijona hektarjev obdelanih 
zemljišč, od tega manj kot 300 000 hektarjev njiv in nekaj več kot 300 000 
travnikov. 

Ce bo šel razvoj tako naprej, kot ga nakazuje tudi študija gospodarske 
zbornice, potem bomo najbrž v naslednjih dvajsetih letih izgubili eno tretjino 
ali celo nekaj več obdelanih njiv. Te bodo nenadomestljive oziroma se bodo 
lahko nadomestile samo tako, kot je omenil tovariš Slavič. Delno jih bomo 
nadoknadili z doslej neplodnimi zemljišči ali z izboljšavami sedanjih zemljišč, ki 
so nižje razredna oziroma niso rodna. Kot je omenil že govornik pred menoj, 
naj bi se v tem cilju ustanovil poseben sklad, v katerega bi vplačevali uporab- 
niki gradbenih zemljišč. Tako bi obogatili produktivni sklad kmetijskih zem- 
ljišč. Na drugi strani pa se poraja mnenje, da se je treba čimprej lotiti urejanja 
preostalega kmetijskega prostora, ki ga ne moremo izločiti iz celotnega pro- 
stora. Mnenje se nagiba v to smer, da bi zemljiško politiko zajeli v enem 
samem svežnju predpisov, ne pa da izdajamo zakone s tega področja v skupi- 
nah. Ko bo prva skupina zakonov sprejeta, bo z njimi nehote negirana druga, 
ali pa bodo omejena njena racionalna izhodišča. Če je tako, predlagam tova- 
rišu predsedniku, da poiščemo način, da stanje, ki je danes glede prometa z 
zemljišči tako pereče in ki je rešeno le do 30. 6. 1972, podaljšamo do konca 
leta. Do takrat bomo morali poskrbeti za preostale ukrepe, ki pa niso neznani 
in nedosegljivi. 

Pri skupščini že dve leti dela komisija za urejanje vprašanj zemljiške poli- 
tike. Poleg tega je bil lani na zboru predsednikov občin v Skofji Loki obširno 
obravnavan tudi problem, ki ga sedaj omenjam. Vsi predsedniki občin so bili 
s tem prav dobro seznanjeni, čeravno na zasedanju delegatov občin 4. maja 
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1972 niso dokazali, da ga kaj bolje poznajo. Predlagam, da bi predložene 
osnutke zakonov zadržali in jih uskladili z zakoni, ki se pripravljajo. Pri tem 
mislim predvsem na zakon o upravljanju in racionalnem izkoriščanju kme- 
tijskih zemljišč, kakor tudi na predpise s področja dednega prava itd. Tako 
poročevalcev izvršnega sveta ne bomo za vsako leto znova spraševali o tako 
imenovani turbulentnosti urbanizacije. Da, to je res turbulentnost, ki bi jo lahko 
izrazil tudi drugače. Nič ni pretirano, da gremo po 30, 40 km dolgi vasi in vozimo 
s hitrostjo 50 km ali 60 na uro in da hoče imeti vsaka hiša priključek na 
glavno cesto. Ti zaselki pa so popolnoma v zraku, saj hoče vsak po svoje urediti 
zemljiška razmerja. To ne velja za večja središča, kjer je zemljiška politika 
bolj urejena. Ce je tako, predlagam tovarišu predsedniku, da poskuša moj 
predlog realizirati. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Škvarč! V svojih izvajanjih si omenil 
tudi prispevek poslovnega združenja »Styria« iz Celja, ki smo ga dobili šele 
danes. To mnenje bo posredovano vsem poslancem. Glede tvojega drugega vpra- 
šanja, ah naj pripravimo hkrati vse zakone, ki se nanašajo na področje zemljiške 
politike, pa se bomo še pogovorili in dokončnega predloga ne bi sprejeli že 
sedaj. 

Tone Skvarč: Moj prispevek se nanaša na izhodišče o ureditvi pro- 
meta z zemljišči. 

Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo sodelovati v načelni razpravi? 
(Nihče.) Potem mi dovolite, da končam razpravo o izhodiščih. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o razlastitvi. 

K osnutku zakona sta predložila pismeni poročili odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in zakonodajno-pravna komisija. 

Svoja mnenja in stališča sta nam poslala tudi zasedanje delegatov občin in 
gospodarska zbornica. Želi poročevalec odbora za družbenoekonomske odnose 
še posebej obrazložiti stališče odbora? (Ne.) 

Pričenjam podrobno razpravo o osnutku zakona. Kdo želi sodelovati v 
razpravi? Besedo ima poslanec Ivan Gole. 

Ivan Gole : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! K 
osnutku zakona o razlastitvi predlagam naslednje konkretne spremembe: 

K 2. členu: V drugem odstavku naj se besedilo spremeni tako, da je 
nepremičnino možno razlastiti tudi, če se v smislu zazidalnega načrta spremeni 
njena namembnost. 

K 7. členu: Varianta naj se črta, predlagano besedilo pa naj se dopolni 
tako, da je organizacija združenega dela lahko razlastitveni upravičenec, če 
je z urbanističnim dokumentom določeno zemljišče predvideno za tako za- 
zidavo. 

K 19. členu: Druga in tretja točka naj se črtata, ker menim, da rešujeta 
že vprašanje odškodnine, v ničemer pa ne prispevata k utemeljenosti predloga 
za razlastitev, pač pa le otežujeta postopek. 

K 43. členu: Kot nov člen naj se doda 43. a člen s prej predlagano defi- 
nicijo stavbnega zemljišča. Ce je takšna opredelitev pojma stavbnega zemljišča 
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nesprejemljiva, pa predlagam, da se v tretjem odstavku 44. člena beseda 
»ugotavlja« zamenja z besedo »določi« ter da se sprejme varianta k drugemu 
odstavku, ki pa naj se dopolni tako, da bo usklajena z lastninskim limitom 
stanovanjskih površin. 

To utemeljujem predvsem z dejstvom, da element ugotovljene poprečne 
gradbene cene in poprečnih gradbenih stroškov komunalnega urejanja stavbnih 
zemljišč ne bi pomenil le relativne izenačitve cen gradbenih zemljišč za območje 
SR Slovenije, pač pa absolutno najvišjo ceno teh zemljišč na naj zaostale j ših 
in manj razvitih območjih republike. 

Za ta predlog sta dva razloga: 
1. Poprečni gradbeni stroški v manjših in bolj odročnih krajih so praviloma 

večji kot v razvitejših. To pogojujejo predvsem večja oddaljenost gradbišč 
od sedeža podjetja, daljše in slabše prometne povezave gradbišč do proizvodno^ 
trgovskih centrov, do gradbenega materiala in opreme, slabši pogoji za bivanje 
in oskrbovanje delovne sile in podobno. 

2. Stroški komunalnega urejanja zemljišč so praviloma veliko manjši 
kot v večjih središčih ali pa jih sploh ni. To pogojuje predvsem mnogo skrom- 
nejši standard komunalne opremljenosti, urejenost ulic, dostopnih poti in 
drugo. V primeru gradnje posameznih objektov, kot so šole zunaj kraja, ki se 
komunalno ureja, se stroški za komunalno ureditev objekta kratkomalo vklju- 
čujejo v gradbeno ceno. 

To jasno dokazuje, da bi kot posledica ugotovljenih poprečnih gradbenih 
cen gradbena zemljišča postala v manjših krajih in manj razvitih območjih 
absolutno najdražja, najcenejša pa v najrazvitejših centrih. To bi povzročilo, 
da bi se tisti občani in podjetja, ki hočejo zaradi nižje cene gradbenih zem- 
ljišč graditi v manjših in manj razvitih krajih, odločali le za gradnjo v večjih 
središčih. S tem bi bila avtomatično zapostavljena in obsojena že sprejeta 
politika policentričnega razvoja Slovenije. 

Predsednik Tone Bole: Želi še kdo razpravljati o tem zakonu? Besedo 
ima poslanec Jurij Pirš. 

Jurij Pirš: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! K osnutku zakona 
o razlastitvi ima dve pripombi in sicer k 23. členu. Predlagam,, da se na koncu 
drugega odstavka pika črta in doda besedilo: »in za infrastrukturne objekte.« 
Dopolnitev je upravičena zaradi dejstva, da je za gradnjo infrastrukturnih 
objektov kot velikih sistemov potreben precejšen čas tako zaradi narave takih 
objektov kakor tudi zaradi velikih sredstev, potrebnih za njihovo izvedbo. 

K 23. členu predlagam, da se na koncu tretjega odstavka namesto pike 
vstavi vejica ter doda: »ker le-ti niso odraz osebnega dela razlaščenega lastnika 
in njihovih lastnih vlaganj.« 

Predsednik Tone Bole: Želi še kdo sodelovati v razpravi? Besedo 
ima poslanec Jože Lesar. 

Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
zvezi s to točko dnevnega reda bi omenil še en problem. Prej se v načelni 
razpravi nisem oglasil, ko smo obravnavali med drugim tudi vprašanje, kako 
se zmanjšuje zemljiški fond. Znano je, da se zemljišča opuščajo predvsem v 
hribovskih krajih, ker so bili kmetje glede na razslojevanje in druge procese, 
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ki so znani, nezainteresirani za kmetovanje. Pri tem. gre za velike komplekse. 
Mimo tega problema ne moremo iti, ker iz njega izvirajo tudi drugi problemi. 

Ko smo hoteli za taka področja, ki so trajno opuščena, zainteresirati 
gozdarje, da bi jih pogozdovali, smo mislili seveda na svoj lastni zakon in 
na kataster, da bi oni gospodarili samo s tistim zemljiščem, ki sodi pod gozd. 
Pri tem se 'postavlja vprašanje, kaj sedaj s tem zemljiščem? V 2. členu piše 
v drugem odstavku: »-Nepremičnina se sme .razlastiti tudi, če je to potrebno 
za izvedbo drugih del, ki so v splošnem interesu.« 

Pri tem ne želim odgovora, ampak samo opozarjam na to, da bi bilo v tem 
zakonu ali mogoče v tistem zakonu, ki bo šele predložen, ta problem treba 
upoštevati in po možnosti predvideti intervencijo družbe. Sedaj je nejasno, 
ker se ne ve, kakšno pristojnost ima glede opuščenih kmetijskih kompleksov. 
Potrebno je razmisliti, kako omogočiti družbeni skupnosti, da bi lahko inter- 
venirala in uporabila upravna sredstva. Dostikrat gre za lastnike, ki so se 
trajno odselili in opustili zemljišča, obenem pa vztrajajo pri svoji lastnini, 
tako da se veča tudi družbena škoda. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima poslanec Stojan Makovec. 

Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Imam samo 
pripombo k obrazložitvi zakona o razlastitvi. Predložena ureditev je usmerjena 
le zoper špekulacijske namene kupca, to je novega lastnika, ne prizadene pa 
Spekulativne prodaje lastnika, to je prodajalca. Ce bi to bilo pravno možno, 
bi bilo najbrž najbolje, če bi sprejeli določilo, da pogodbe, sklenjene v zadnjih 
šestih mesecih, niso veljavne. Obstaja možnost, da so posamezni lastniki zem- 
ljišč nekako le izvedeli za predvideni ukrep in so zemljo takoj drago prodali. 

Predsednik Tone Bole: Hvala. Besedo ima poslanec Pavle Kbvič. 

Pavle Kovic: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Bom zelo kratek. 
Imam samo dve pripombi k osnutku zakona o razlastitvi. V 3. poglavju osnutka 
zakona so zajeta določila o »Ugotovitvi splošnega interesa za graditev objektov«. 
V 4. odstavku 14. člena je določilo, da je splošni interes pri gradnji stano- 
vanjskih ali komunalnih objektov ugotovljen z že sprejetim urbanističnim 
dokumentom. Res pa je, da je neuradna razlaga zveznega zakona o razlastitvi 
taka, da se kot gradnja stanovanjskih in komunalnih objektov obravnava 
tudi gradnja poslovnih objektov, kar se v praksi ni uporabljalo. Zaradi tega 
sem mnenja, da bi urbanistični dokument moral ugotavljati splošni interes, 
kadar gre za kompleksno poslovno gradnjo večjega obsega z vso infrastrukturno 
gradnjo na tem kompleksu, vključno tudr s stanovanjskimi objekti, ki so pred- 
videni za delavce v teh poslovnih objektih. 

Zato predlagam, da se ustrezno dopolni 32. in 42. člen osnutka zakona. 
V 44. členu osnutka zakona imamo varianti. Predlagam, naj se sprejme 

besedilo. Variantni predlog se namreč ni približal rešitvam, ki so sprejete v 
praksi. Definiran je v primarnem besedilu osnutka, delno pa tudi že v spre- 
jetih občinskih odlokih. 

Predsednik Tone Bole: Želi še kdo sodelovati? Besedo ima poslanec 
Jože Pogačnik. 
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Jože Pogačnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Pripombe 
imam k 19. in 35. členu. Zakon o razlastitvi vsebuje pogoj, da mora raz- 
lastitveni upravičenec predložiti potrdilo službe družbenega knjigovodstva, 
da ima sredstva za plačilo razlaščenega zemljišča, V osnutku zakona o raz- 
lastitvi je tudi predvideno, da skupščina občine z odlokom sprejme petletni 
odplačilni rok in sicer v enakih zaporednih obrokih. Predlagatelja opozarjamo 
na dopolnitev zakona glede tega, kakšno zagotovilo naj se zahteva v primeru, 
da je odplačilni rok pet let. V tem primeru razlastitveni upravičenec v času 
razlastitve verjetno ne bo imel zagotovljenih sredstev za plačilo razlaščene 
zemlje, ki jo mora plačati v petih letih. 

K 46. členu pa bi predlagal, da se črta beseda »lahko«. 

Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo sodelovati v razpravi? (Nihče se 
ne javi.) Končujem razpravo in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona se v načelu sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. 
Pri določitvi besedila predloga zakona naj prouči in upošteva pripombe 

in mnenja, dana v poročilih odbora za družbenoekonomske odnose gospodar- 
skega zbora in zakonodajno-pravne komisije, ter pripombe in stališča, izražena 
v razpravi na seji zbora. Izvršni svet naj prouči in upošteva tudi mnenja in 
predloge zasedanja delegatov občin, gospodarske zbornice in republiške konfe- 
rence SZDL. V obrazložitvi predloga zakona naj izvršni svet zavzame stališče 
do vseh predlogov, če jih ne bo mogel upoštevati v besedilu predloga zakona. 

3. Predlog zakona naj izvršni svet pripravi do 31. maja 1972. 
Pogovoriti se moram še o predlogu tovariša Skvarča. Prosim predstavnika 

sekretariata oziroma predlagatelja, da pove, kaj meni o tistem delu predloga, 
ki ga je dal tovariš Skvarč, da se zakoni s tega področja sprejmejo kompleksno 
in ne parcialno. 

Dr. Miran Saje: Tovariši poslanci! Prosim, da pri vašem delu upo- 
števate, da smo morali opraviti tudi razne analize in študije, če smo hoteli 
določiti koncepcijo nove zemljiške politike, ki je ne moremo spreminjati 
že z naslednjim zakonom še to leto, saj bi to lahko imelo zelo daljnosežne 
posledice. Zaradi tega smo bili kadrovsko in drugače sposobni, da pripravimo 
samo tako imenovani prvi sveženj zemljiških zakonov, medtem ko moramo 
drugi sveženj predložiti skupščini letošnjo jesen. Poudariti moram, da ti svežnji 
niso nesmotrno povezani, ker prvi sveženj obravnava pridobivanje zasebnega 
zemljišča za družbeno lastnino, zaradi potreb urbanizacije in zaradi odprave 
špekulacije, neupravičenega bogatenja in drugih .pojavov. Drugi sveženj obrav- 
nava distribucijo tako pridobljenega zemljišča, določa ustrezne finančne instru- 
mente in kanalizira tisto presežno vrednost, ki se bo iz tega ustvarila. O tem 
je razpravljal tovariš Skvarč. Dejstvo je, da tudi občinska skupščina ni morda 
najbolj »sveta« glede prilaščanja zemljiške rente. V drugem svežnju zakonov 
vzpostavljamo tak sistem samoupravnega nadzorstva, da bo zemljiška renta 
zares uporabljena za razširitev komunalnih objektov in naprav v mestih in 
naseljih. 

Predlogu tovariša Skvarča moram nasprotovati že iz teh razlogov. Opo- 
zarjam, da velja zakon o začasni prepovedi prometa z zemljišči do konca junija 
1972. Smo sredi gradbene sezone. Naš družbeni interes je v tem, da prepoved 
čimprej likvidiramo in omogočimo normalni promet s stavbnimi zemljišči. 
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V zvezi s tem je tudi normalni pristop k razširjeni reprodukciji investicijskih 
objektov, stanovanj in podobno. Zaradi tega tudi tako hitimo s prvim svežnjem 
zakonov. Mislim,, da bi napravili slabo uslugo naši kontinuirani stanovanjski 
ureditvi, če bi prepoved prometa obdržali še naprej. Vsekakor moramo to še 
podaljšati, brž ko se odločimo, da vključimo v prvi sveženj zakonov še druge 
zakone, katerih bistveno vsebino sem že obrazložil. 

Tovariš predsednik! V zvezi z obravnavo materialnih vprašanj pri tem 
prvem svežnju moram tovariše poslance opozoriti še na nekaj. Mogoče sem 
uvodni ekspoze bral prehitro. V njem so izpostavljeni določeni materiali in 
normativi, ki kažejo na kompleksen pristop k temu vprašanju. Opozoril sem 
vas, da v zvezi z regionalnim prostorskim planiranjem pripravljamo oziroma 
dokončujemo družbenoekonomska izhodišča za gospodarjenje s stanovanjskim 
prostorom in urbani sistem,, ki bo predložen javnosti in potem obravnavan 
v skupščini. To je bistveno vprašanje, kako bomo razdelili celotno površino 
zemljišč za potrebe stavbnih zemljišč in kmetijskih zemljišč. 

Drugi ukrepi so še vsi predpisi, ki bodo izdani kasneje. Mogoče ste jih 
prezrli. V programu imamo tudi zakon o dedovanju kmetijskega zemljišča. 
Opozarjam predvsem na poseben zakon o varstvu kmetijskega zemljišča, v 
katerega se nanašajo vsa vprašanja, h katerim so dali pripombe tovariš Škvarč 
oziroma gospodarska zbornica in poslovno združenje »Styria«. Gre za proble- 
matiko, ki je ni mogoče zamešati s problematiko urbanih zemljišč, čeprav je res, 
da urbanizacija požira kmečka zemljišča in da bo treba obseg kmečkih zemljišč 
povečati. To bomo štorih upravno v drugi fazi, z zakonom o varstvu kmetij- 
skega zemljišča. 

Predsednik Tone Bole: To pomeni, da je potem le potrebno pred- 
ložiti zboru pod tretjo točko sklepa, da naj predlog zakona izvršni svet pred- 
loži skupštini SR Slovenije do 31. maja 1972. Ce sem prav razumel predstavnika 
republiškega sekretariata za urbanizem tovariša Sajeta, tudi on sprejema ta 
datum. 

Tovariš Saje, predlog sklepa je, da se predlog zakona pripravi do 31. 
maja 1972. Potem je to usklajeno. Sklep dajem na glasovanje. Kdor je za, 
naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep z večino glasov sprejet in prehajam na 9. točko 
dnevnega reda, to je na osnutek zakona o razpolaganju občine z ne- 
zazidanim stavbnim zemljiščem. 

K osnutku zakona sta predložila pismeni poročili odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in zakonodajno-pravna komisija. Prav tako sta nam svoje 
mnenje in stališče poslala zasedanje delegatov občin in gospodarska zbornica. 
Zeli poročevalec odbora še ustno dopolniti poročilo? (Ne želi.) Pričenjam po^- 
drobno obravnavo osnutka zakona. Kdo želi sodelovati v razpravi? 

Besedo ima poslanec Cvetko Doplihar. 

Cvetko Doplihar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Menim, da je nujno, da tudi kmetijske delovne organizacije dobijo 
pravično odškodnino za zazidano kmetijsko površino1. Pravilno bi bilo, da se 
odškodnina od vseh zazidanih kmetijskih površin daje v sklad za pridobivanje 
novih kmetijskih zemljišč, kot sta že predlagala ,poslanca Gole in Škvarč. 
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Kmetijske delovne organizacije so nosilci usposabljanja in pridobivanja novib 
kmetijskih zemljišč. Vsa sredstva, ki jih te organizacije dobijo za odtujena 
zemljišča, lahko porabijo samo za pridobivanje novih zemljišč, kar so v pre- 
teklih letih tudi delale. Nelogično je, da zakon predvideva prenos zemljišč 
kmetijskih organizacij brez odškodnine, saj je očitno, da se s tem neupravičeno 
zmanjšujejo kmetijske površine. Ugotovitev, da bo stanovanjska gradnja zaradi 
kmetijske vrednosti zemlje cenejša, ni sprejemljiva. Menim, da moramo pri 
zazidavi prispevati nekaj dinarjev za kvadratni meter za usposabljanje novih 
zelenih površin in za pridobivanje hrane za prihodnje rodove. Kmetijski de- 
lovni organizaciji pripada odškodnina za zemljišče, ki ga uporablja za kme- 
tijsko proizvodnjo, čeprav nima vpisane pravice imetnika uporabe. Zemlja je za 
kmetijske delovne organizacije osnovno sredstvo in objektivni pogoj za gospo- 
darjenje in proizvodnjo. Za uspešno proizvodnjo pa so razen primernega zem- 
ljišča potrebne tudi naložbe v mehanizacijsko obdelavo zemlje, spravilo, su- 
šenje, skladiščenje, predelavo pridelkov ter naložbe v objekte za živinorejo in 
živino. Vse te naložbe so pri zmanjšanju kmetijskih površin za kmetijske 
delovne organizacije vprašljive. Prav tako je vprašljiva rentabilnost teh naložb 
v primeru nove lokacije zemljišč. Zaradi tega mora odškodnina upoštevati tudi 
te naložbe. 

Pri pripombah k posameznim členom upoštevam tudi tiste, ki so se izobli- 
kovale na seji združenja, in sicer: 

k 2. členu: Sprejemanje novih urbanističnih ali zazidalnih območij je treba 
izvesti ob sodelovanju s prizadeto kmetijsko delovno organizacijo. 

k 5. členu: Odškodnina za zemljišča mora vsebovati neamortizirane naložbe 
v zemljišče in ostale investicije, ki so vezane na to zemljišče, vendar pa mora 
znašati najmanj toliko, kot znaša nakupna cena za drugo enakovredno kmetijsko 
zemljišče. 

k 7. členu: Katera zemljišča zajema ta zakon, naj ugotovi z upravnim 
aktom občinski organ, ki ima edini pregled nad posameznimi urbanističnimi 
dokumenti. Proti upravnemu aktu mora biti v primeru spora možna pri- 
tožba. 

k 10. členu: Dopusten naj bo sporazumni dogovor glede višine odškodnine. 
k 12. členu: Ves promet s stavbnimi zemljišči naj se prek občin upravlja 

tako, da bi bile prejšnjim lastnikom zajamčene pravične odškodnine. 

Predsednik Tone Bole : Kdo še želi razpravljati? Besedo ima poslanec 
Jožko Rozman. 

Jožko Rozman: Imam naslednje pripombe: 
k 6. členu: Zdi se mi, da je šestmesečni rok za plačilo odškodnine za občine 

vsekakor prekratek. Rok bi moral biti vsaj enoleten. Občinski proračun se 
sprejema za eno leto in če odškodnine niso v programu, tudi ni dovolj sredstev. 

k 10. členu: Bilo. bi preprostejše in hitrejše, če se najprej doseže spo- 
razum z upravnim organom, ki je za to pooblaščen in šele nato sporazum 
prek sodišča. 

k 12. členu: Mogoče je nepotrebno in neracionalno, da se prošnje vračajo 
občinski skupščini prek občinskega sodišča. Sodišča so že tako preobremenjena. 
Zdi se mi, da je vmesni člen popolnoma odveč, ker bi se stvar samo zavlekla. 
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Menim!, da je rok za občino prekratek, saj mora ponudbo sprejeti ali 
odkloniti v 30 dneh. To povezujem z rednim zasedanjem občinske skupščine, 
ki je vsak mesec. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima poslanec Ivan Gole. 

Ivan Gole: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! K 
osnutku zakona imam naslednje pripombe: 

Predlagam, da se prvi odstavek 2. člena nadomesti s prej predlagano 
formulacijo stavbnega zemljišča. 

Za prvi odstavek 19. člena menim, da je taka, pa čeprav začasna rešitev 
tega vprašanja, za velik del slovenskega prostora škodljiva in sicer predvsem 
zaradi tega, ker objektivno in zgodovinsko negira tisto značilnost našega 
družbenoekonomskega razvoja, zaradi katere ima — predvsem v nekaterih 
krajih — še vedm> veliko vlogo polproletarec, ki mu je dohodek iz kmetijstva 
bistveni dodatni vir sredstev za preživljanje. Zato dobiva tudi delo na kmetiji 
značaj osebnega dela. Ker se predvsem v hribovitejših in prometno odročnejših 
krajih še vedno naglo opušča obdelava slabših in za intenzivno obdelavo ne- 
primernih površin, ki jih zdaj prerašča grmovje, nekoč kulturna pokrajina 
čedalje bolj izgublja svoj nekdanji značaj. V takem primeru za kmetijstvo ne 
bi bilo škode, če bi se nakup takih zemljišč dovolil tudi nekmetom. Lahko smo 
prepričani, da bi tako vsaj delno zajezili opuščanje nadaljnjega kultiviranja 
takih zemljišč. Zato predlagam, da se 1. odstavek tega člena spremeni tako, da je 
tudi ob izidu predpisov o prometu z zemljišči možna pridobitev kmetijskega 
zemljišča s pravnimi posli, vendar le, če za nakup takega zemljišča ni zainte- 
resirana organizacija združenega dela ali občina in če se s tako prodajo ozi- 
roma nakupom strinja pristojni občinski svet za kmetijstvo'. 

Predsednik Tone. Bole: Zeli še kdo sodelovati v razpravi? 
Besedo ima poslanec Jurij Pirš. 

Jurij Pirš: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Imam tri pripombe 
k 3. členu. 

Za prvo alineo prvega odstavka naj se doda nova, druga alinea, ki naj 
se glasi: 

»— če tako zemljišče ne služi kot zaščitni pas obstoječih poti in linij;«. 
Sedanja druga alinea bi tako postala tretja. Predlagana pripomba oziroma 

dopolnitev je nujna za zagotovitev nemotenega upravljanja prometa. V pona- 
zoritev naj navedem, da npr. železniško območje že po veljavnih predpisih 
ne obsega samo prog v ožjem smislu ter naprav in objektov na progah, ampak 
tudi zemljiški pas z obeh strani odprte proge, ki zagotavlja in varuje ne- 
moteno obratovanje. Takšna zagotovitev je dana z 8. členom zakona o graditvi 
železnic ter o prometu in varnosti na železnicah. Po XtXX,. ustavnem dopolnilu 
k zvezni ustavi ureja federacija le temelje varnosti na področju prometa, samo 
urejanje prometa in zvez pa je v pristojnosti republik in se obravnava v 
XLIII. republiškem ustavnem dopolnilu pod točko 3, skupaj z gospodarjenjem 
s prostorom. To je posledica prenosa pristojnosti iz federacije na republike, 
kar bo potrebno urediti s tem zakonom. Izvajanje prometa v praksi narekuje 
sprejem takega zakona. Zato je zvezni zakon na področju železniškega prometa 
obravnaval kot železniško zemljišče tudi zemljiški pas ob progi, ki je potreben 
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za redno in sprotno vzdrževanje proge, objektov in naprav ob progi. Tudi 
tehnična modernizacija dostikrat terja sicer neobsežne korekcije proge, vezane 
z odmikom proge. To bi bilo oteženo, če bi določen pas železniških zemljišč 
prešel iz posesti železnice v posest občine. Podobno je še pri drugih prometnih 
zadevah, ki pa jih bolj malo poznam. 

K 4. členu predlagam, da se za prvo alineo prvega odstavka doda nova 
druga alinea, ki naj se glasi: »— predvideno kot rezervat po programu razvoja 
organizacije združenega dela prometne infrastrukture (cesta, železnica)«. 

Sedanja druga in tretja alinea postaneta tretja in četrta alinea. Varianta 
k drugi alinei naj se ne sprejme. 

Prva alinea tega člena sicer že upošteva bodoče potrebe organizacije zdru- 
ženega dela, vendar se na razvoj organizacij nanaša samo urbanistični doku- 
ment, kar ne more zadovoljevati vseh organizacij združenega dela prometne 
infrastrukture. P'rva alinea tega člena je sicer zelo splošna. Dosedanja druga 
alinea se nanaša na stanovanjsko graditev, tretja pa na vojaške potrebe. Tako 
je utemeljena potreba, da se prenos pravice uporabe izvzame tudi za zemljišča, 
ki so po programu razvoja organizacije združenega dela prometne infrastrukture 
predvidena kot rezervat, skupaj z drugimi, v tem členu določenimi izjemami. 

Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo sodelovati v razpravi? Besedo ima 
poslanec Pavle Kovic. 

Pavle Kovič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Bom zelo kratek. 
Imam dve pripombi k zakonu o razpolaganju občine z nezazidanimi stavbnimi 
zemljišči. 

V 4. členu zakona je predvidena variantna rešitev, to je črtanje druge 
alinee tega člena. V njej je določilo, da se pravica uporabe na zemljišču ne 
prenese na občino, če je to zemljišče » — določeno z urbanističnim dokumentom 
za stanovanjsko graditev ter ga je organizacija združenega dela ali druga 
družbeno pravna oseba, ki ima pravico uporabe«, uporabila kot rezervat za 
gradnjo stanovanj. 

Navdušujem se za rešitev, ki je nasprotna rešitvi, kakršno je predlagal 
govornik pred menoj. Menim,, da je variantni predlog sprejemljivejši, ker 
si bodo organizacije združenega dela ali druge družbenopravne osebe z lahkoto 
priskrbele urbanistični dokument, s katerim bodo dokazovale potrebe po rezer- 
vaciji tega zemljišča za njihov razvoj. Ce pa bi druga alinea 4. člena ostala 
nespremenjena, bi morali dodati, da morajo take organizacije imeti potreben 
urbanistični dokument že pred sprejemom ali pa vsaj v določenem roku po 
sprejemu tega zakona. 

Podpiram prejšnjega govornika, ki je dal k 3. odstavku 12. člena osnutka 
zakona pripombo zaradi 30-dnevnega roka, v katerem naj se občina odloči o 
sprejemu ponudbe na prednostni nakup zemljišča. Mnenja sem, da je rok 
absolutno prekratek. Predlagam, da se sprejme daljši rok od 60 do 90 dni. 
Razlogov za tak predlog je več in jih ne bi želel navajati, da ne bi bil predolg. 
Končno lahko povem, da sem se tudi pri tem zakonu ustavil pri 18. členu, 
pri katerem sem kot tehnik naletel na izraze, ki mi niso jasni. Nekdo je 
danes že zahteval pojasnilo o nekaterih terminih, kot so na primer »uživalna 
pravica«, »uporabna pravica«, »lastninska pravica« itd. Ne vem, ali je sedaj 
primeren trenutek, da bi nam te izraze pojasnili s pravnega stališča, ker vsi 
nismo pravniki. 
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Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo sodelovati v razpravi (Ne.) Dovo- 
lite, da končam razpravo. Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 

1. Olsnutek zakona se v načelu sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. Pri določitvi besedila predloga za- 

kona naj prouči in upošteva pripombe in mnenja odbora za družbenoekonomske 
odnose gospodarskega zbora in zakonodajno-pravne komisije, ter pripombe 
in stališča iz razprave na današnji seji zbora. Izvršni svet naj prouči in upošteva 
tudi mnenja in predloge zasedanja delegatov občin, gospodarske zbornice in 
republiške konference SZDJL,. V obrazložitvi predloga zakona naj izvršni svet 
zavzame stališče do vseh predlogov, ki jih ne bo mogel upoštevati v besedilu 
predloga zakona. 

3. Predlog zakona naj izvršni svet predloži skupščini SR Slovenije do 31 
maja 1972. 

Predlog dajem na glasovanje. Kdor je zanj, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je predlog sklepa soglasno sprejet. 

Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju. 

K osnutku zakona sta predložila pismeni poročili odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in zakonodajno-pravna komisija. Mnenja in stališča sta 
poslala tudi zasedanje delegatov občin in gsopodarska zbornica. Ali želi poro- 
čevalec odbora za družbenoekonomske odnose še posebej obrazložiti stališče 
odbora? (Ne.) 

Pričenjam podrobno obravnavo o osnutku zakona. Kdo želi sodelovati? 
(Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi. 

Končujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona se v načelu sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. Pri določitvi besedila predloga 

zakona naj prouči in upošteva pripombe in mnenja odbora za družbenoeko- 
nomske odnose gospodarskega zbora in zakonodajnopravne komisije. Izvršni 
svet naj prouči in upošteva tudi predloge in mnenja zasedanja delegatov občin, 
gospodarske zbornice in republiške konference SZE>L. 

V obrazložitvi predloga zakona naj izvršni svet zavzame stališče do vseh 
predlogov, ki jih ne bo mogel upoštevati v besedilu predloga zakona. 

3. Predlog zakona naj izvršni svet predloži skupščini SR Slovenije do 31. 
maja 1972. 

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 sklep soglasno sprejel. 

Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o zagotovitvi sredstev iz rezerve posebnega računa sredstev SR 
Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospo- 
darskih dejavnosti za leto 1972 za delno pokritje izgub v proizvodno-prenosnih 
in proizvodnih elektrogospodarskih podjetjih v letu 1971. 

Predlog odloka je predložil izvršni svet. Zeli predstavnik izvršnega sveta 
še ustno dopolniti predlog odloka? (Ne želi.) 
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K predlogu odloka sta pismeno poročilo oziroma mnenje predložila odbor 
za proizvodnjo in blagovni promet in odbor za finance. Pismeno poročilo je 
predložila tudi zakonođajno-pravna komisija. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Nihče se ne javi.) 
Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi. Končujem razpravo in pre- 
hajam na glasovanje o predloženih amandmajih: 

K 1. točki predloga odloka je predložila redakcijski amandma zakonodajno- 
pravna komisija. Se poročevalec odbora za proizvodnjo in blagovni promet 
strinja s predloženim amandmajem? (Da.) 

Iz poročila zakonodajno-pravne komisije je razvidno, da se komisija strinja 
z redakcijskima amandmajema, ki v našem zboru sicer nista bila predložena, 
vendar jih predlaga pristojni odbor republiškega zbora. Ali predstavnik zakono- 
dajno-pravne komisije predlaga gospodarskemu zboru, naj sprejme amand- 
maja? (Da.) 

Amandmaja dajem na glasovanje. Kdor je za predlog zakonodajno-pravne 
komisije, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Niihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja soglasno sprejeta. 
Na glasovanje dajem predlog odloka v celoti. Kdor je za predlog odloka, 

naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 12. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga odloka o načinu porabe sredstev hranilnih vlog pri poštni hranilnici. 

Predlog odloka je predložil izvršni svet. Ali želi predstavnik predlagatelja 
odloka še ustno dopolniti predlog odloka? (Ne želi.) K predlogu odloka ste pre- 
jeli poročilo odbora za proizvodnjo in blagovni promet, mnenje odbora za 
finance, poročilo zakonodajno-pravne komisije in amandmaje izvršnega sveta. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.) 
Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi. Končujem razpravo in pre- 
hajam na glasovanje. 

Odbor za finance je predlagal k 1. členu dva redakcijska amandmaja. Z 
njima se strinja tudi zakonodajno-pravna komisija. Ali se strinja tudi pred- 
stavnik izvršnega sveta? (Da.) Amandmaja dajem na glasovanje. Kdor je za, 
naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da sta amandmaja k 1. členu sprejeta. 

Izvršni svet je kot predlagatelj odloka na pobudo pristojnih odborov nak- 
nadno predložil amandmaje k 4., 5. in 6. členu ter nov 7. člen. Ali se poroče- 
valec odbora za proizvodnjo in blagovni promet in poročevalec odbora za finance 
strinjata s predlaganimi amandmaji? (Da.) Se strinja tudi predstavnik zakono- 
dajno-pravne komisije? (Da.) Predlagane amandmaje dajem na glasovanje. 
Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji soglasno sprejeti. Prehajam na glasovanje 
o predlogu odloka v celoti. Kdor je za predlog, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet. 
15 
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Prehajam na 13. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o investicijskem kreditu za modernizacijo železniške proge Zidani 
most—Šentilj. 

Predlog odloka je predložil izvršni svet. Ali želi predstavnik izvršnega sveta 
še ustno obrazložiti predlog odloka? (Ne želi.) 

K predlogu odloka ste prejeli poročilo odbora za proizvodnjo in blagovni 
promet, mnenja odbora za finance in poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Pričenjam razpravo1. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.) 
Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi. 

Končujem razpravo in prehajam na glasovanje o predloženih amandmajih. 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga amandma k L in II. točki odloka. Se 
poročevalec odbora za proizvodnjo in blagovni promet strinja s predlaganim 
amandmajem? Poročevalec je poslanec Egon Prinčič. 

Predstavnik odbora trenutno ni navzoč. Opozorili so me, da je amandma 
redakcijske narave, kar nam potrjuje tudi predstavnik zakonodajno-pravne 
komisije. Se predstavnik izvršnega sveta strinja s predlaganim amandmajem? 
(Da.) 

Amandma k I. in II. točki odloka dajem 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 I. in II. točki odloka sprejet. 
Iz poročila zakonodajno-pravne komisije je razvidno, da se komisija strinja 

z redakcijskim amandmajem, ki sicer v našem zboru ni bil predložen, vendar 
ga predlaga pristojni odbor republiškega zbora. Ali predstavnik zakonodajno- 
pravne komisije predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme ta amandma? 
Besedo ima poslanec Stane Simšič. 

Stane Simšič (iz klopi): Amandma je bil posredovan komisiji, gospo- 
darskemu zboru pa ni bilo predloženo poročilo pristojnega odbora republiškega 
zbora. 

Predsednik Tone Bole: Opozorjen sem, da zakonodajno-pravna komi- 
sija ni imela pripomb k amandmaju odbora republiškega zbora za finance in 
proračun k novi 4. točki, ki naj se zaradi amandmaja komisije preštevilči v 
3. točko. 

Stane Simšič: Vsebina amandmaja je dejansko taka, kot je navedel 
tovariš predsednik. Določa, kdaj začne odlok veljati. Besedilo amandmaja v 
poročilu zakonodajno-pravne komisije ni napisano. Gre samo za to, da začne 
odlok veljati osmi dan po objavi v »■Uradnem listu« SR Slovenije. 

Predsednik Tone Bole: To pomeni, naj bi zbor sprejel predlog, da se 
na koncu odloka doda nova točka: »Ta odlok začne veljati osma dan po objavi 
v Uradnem listu SRS.« 

Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma. Prehajam na glasovanje 
o predlogu odloka v celoti. 
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Kdor je za predlog odloka, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet. 

Prehajam na 14. točko oziroma na zadnjo točko dnevnega 
reda, to je na predlog soglasja k razrešitvi direktorja zavoda SR Slovenije za 
produktivnost dela. 

Predlog soglasja je predložila komisija za volitve in imenovanja. Ali želi 
predstavnik komisije ustno obrazložiti predlog? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Zeli še kdo sodelovati v razpravi? (Nihče.) Končujem 
razpravo in ugotavljam!, da se gospodarski zbor strinja s predlaganim soglasjem 
k razrešitvi direktorja zavoda SR Slovenije za produktivnost dela. S stališčem 
zbora bom seznanil predsednika republiškega zbora. 

Ker je dnevni red izčrpan, se zahvaljujem za udeležbo in končujem 39. sejo 
zbora. 

(Seja je bila končana ob 15.50.) 

15» 



SOSPOtJABSKi Z&OR 

40. seja 

(8. junija 1972) 

Predsedoval: Tone Bole, 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 15.30. 

Predsednik Tone Bole: Pričenjam 40. sejo gospodarskega zbora skup- 
ščine SR Slovenije. Odsotnost je opravičilo 9 poslancev našega zbora. Ugotav- 
ljam, da je zbor sklepčen. 

V zvezi s predlaganim dnevnim redom vas obveščam, da je izvršni svet 
umaknil predlog za izdajo zakona o zagotavljanju sredstev za sanacijo dimovod- 
nih naprav v termoelektrarni Trbovlje II in o sanaciji drugih virov onesnaženja 
zraka v zasavskem območju z osnutkom zakona. Iz pisma izvršnega sveta, ki 
ste ga prejeli pred pričetkom seje, je razvidno, da izvrši svet umika predlog 
za izdajo omenjenega zakona v skladu s predlogi zakonodajno-pravne komisije, 
ki je predlagala, da se vprašanja, ki naj bi se sicer uredila s predlaganim zako- 
nom, uredijo na podlagi določb' družbenega dogovora o ureditvi vprašanj po- 
sebnega družbenega pomena na področju elektrogospodarstva in v okviru do- 
slednega izvajanja drugih veljavnih predpisov. 

Poročilo zakonodajno-pravne komisije k predlogu za izdajo zakona ste 
prejeli pred pričetkom seje. Zato predlagam zboru naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 39. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. ocena gospodarskih razmer v SR Sloveniji; 
4. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine 

SR Slovenije; 
5. predlog odloka o dopolnitvi odloka o delovnem področju z,borov skup- 

šine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati 
občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije, in o razmerjih med zbori skup- 
ščine SR Slovenije pri njihovem delu; 

6. predlog odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela 
enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR 
Slovenije. 

Se strinjate s predloženim dnevnim redom? (Strinjamo!) Ker nihče ne 
ugovarja, ugotavljam, da je dnevni red sprejet. Obveščam zbor, da sem poleg 
predstavnika izvršnega sveta in predstavnikov predlagateljev aktov na sejo 
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povabil še: gospodarsko zbornico SR Slovenije, Zvezo sindikatov Slovenije, 
poslance gospodarskega zbora zvezne skupščine in naše republike, komisijo 
skupščine SR Slovenije za varstvo okolja, komisijo skupščine SR Slovenije za 
spremembe in dopolnitve poslovnika ter pristojne republiške organe. Vabim 
predstavnike, da sodelujejo v razpravi. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 39. seje našega zbora. 

Zapisnik ste prejeli s sklicem za današnjo sejo. Ima kdo pripombe k za- 
pisniku zadnje seje? Ugotavljam, da pripomb ni in da je zapisnik 39. seje zbora 
sprejet. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Na dodatno vprašanje poslanca Ivana Goleta, ki ga je postavil 16. maja 
1972, bo odgovoril tovariš Uroš Markič, pomočnik republiškega sekretarja za 
gospodarstvo. 

Obveščen sem, da se je tovariš Gole za današnjo sejo opravičil in prosil, 
da bi mu odgovor posredovali pismeno. 

Na dodatno vprašanje tovariša Janeza Stera, poslanca našega zbora, ki ga 
je postavil 16. maja 1972, bo odgovoril tovariš Uroš Markič. 

Uroš Markič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš poslanec Janez Ster je v dodatnem vprašanju zahteval pojasnilo o sta- 
lišču izvršnega sveta do zadolžitve federacije pri Narodni banki Jugoslavije 
v znesku 944 milijonov dinarjev in o vplivu zadolžitve na višino reeskontnih 
kreditov iz emisije primarnega denarja na republiški ravni, ki je v prvem 
polletju dodeljena SR Sloveniji le v višini 33,3 milijona dinarjev. 

Odgovor: V projekciji kreditno-monetarne politike za leto 1972 ni pred- 
videna nova zadolžitev federacije, kljub temu pa je ob prvem trimesečju 1972. 
leta po podatkih Narodne banke Jugoslavije prišlo do nove zadolžitve zaradi 
realiziranih tečajnih razlik in plačila dospelih obveznosti do inozemskih kreditov. 

Tečajne razlike nastajajo avtomatično s spremembami na deviznih depo^ 
žitih občanov in delovnih organizacij. Njihovemu kritju se Narodna banka 
Jugoslavije ne more izogniti, morala pa bi zagotoviti kritje teh razlik iz dohod- 
kov federacije. 

Sredstva za kritje tekočih tečajnih razlik v proračunu federacije za leto 
1972 niso predvidena. Pripravlja se zakon, ki naj bi to sistemsko uredil. Ker 
se ne moremo izogniti nastajanju tečajnih razlik, po drugi strani pa ni mogoče 
predvideti, da bi v okviru obstoječih virov sredstev federacije le-ta lahko krila 
tečajne razlike, bi bilo treba po mnenju izvršnega sveta v letu 1972 tečajne 
razlike pokrivati iz sredstev primarne emisije, sorazmerno s tem pa zmanjšati 
druge namene, za katere je sicer bilo s projekcijo predvideno povečanje kre- 
ditov iz primarne emisije. 

Izvršni svet mieni, da je treba popraviti izhodišča, na katerih je grajena 
projekcija kreditno-monetarne politike za leto 1972, in poleg drugih spremenje- 
nih pogojev upoštevati tudi tečajne razlike. 

Drugi razlog za nepredvideno zadolžitev federacije je v tem, da niti federa- 
cija niti večina republik ni poravnala obveznosti, ki izhajajo iz inozemskih 
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kreditov in ki so z likvidacijo izvenproračunske bilance federacije razdeljene na 
republike, pokrajini in federacijo. 

Ker je inozemske kredite treba plačati točno ob dospetju. — ne glede na 
disciplino dolžnikov v Jugoslaviji — je Narodna banka za protivrednost bre- 
menila federacijo, čeprav gre v pretežni meri za neizvrševanje obveznosti s 
strani republik in pokrajin. Izvršni svet skupščine SR Slovenije vztraja, da 
Narodna banka Jugoslavije v celoti uveljavi tudi prisilni način pri pravočasni 
izterjavi zapadlih in neplačanih obveznosti posameznih republik in federacije. 

Zaradi tečajnih razlik in dospelih obveznosti po inozemskih kreditih je 
Narodna banka Jugoslavije mimo kreditno-monetarne projekcije in mimo pred- 
pisov povečala emisijo primarnega denarja do 20. maja 1972 za 1047 milijonov 
dinarjev. Del že zapadlih obveznosti republik in pokrajin do Narodne banke 
Jugoslavije bo Narodna banka poravnala iz sredstev inozemskega kredita v 
višini 100 milijonov dolarjev, ki pripadajo republikam in pokrajinam. 

V zvezi z vprašanji plačila že zapadlih obveznosti do Narodne banke Jugo- 
slavije je zvezni izvršni svet na pobudo nekaterih republik predložil tudi osnu- 
tek predpisa, po katerem bi se plačilo neplačanih obveznosti do Narodne banke 
v letih 1971 in 1972 odložilo do leta 1976 in nato poravnalo v nadaljnjih 20 letih 
z l'°/o obrestno mero. G;re za 3 milijarde starih dinarjev, ki bi jih krili iz sred- 
stev emisije. Zato bi ustrezno znižali kvote za druge namene. Izvršni svet 
skupščine SR Slovenije takemu predlogu nasprotuje. 

Opisane zadolžitve federacije pri Narodni banki Jugoslavije so, poleg 
drugih razlogov, pomembno vplivale na visok porast denarne mase, ki narekuje 
Narodni banki sprejemanje raznih omejitvenih ukrepov. Med njimi je tudi za- 
drževanje sprostitve primarne emisije, ki pripada republikam. Zato si izvršni 
svet v medrepubliških komitejih prizadeva doseči rekonstrukcijo kreditno- 
monetarne projekcije in v zvezi s tem tudi ustreznejše obravnavanje emisije, 
s katero razpolagajo republike. 

Drugo dodatno vprašanje Janeza Sitera je, kaj je izvršni svet ukrenil v zvezi 
s tem, da se v nekaterih republikah, konkretno v SR Srbiji, dogaja, da trgo- 
vina pri dajanju potrošniških kreditov pospešuje prodajo blaga samo določenih 
proizvajalcev. 

Odgovor: Že v prvem odgovoru smo tovariša poslanca opozorili, da je v 
pripravi poseben zvezni predpis, ki naj bi v načelu uveljavil sistem potrošniških 
kreditov kot enega izmed ukrepov za urejanje razmer na tržišču. 

Po predlogu tega predpisa bi smele dajati potrošniške kredite proizvodne 
in trgovske delovne organizacije iz lastnih obratnih sredstev ah iz sredstev, 
pridobljenih s krediti poslovnih bank. Kredite bi dajale tudi poslovne banke 
neposredno kupcem. Predlog predpisa je v postopku usklajevanja med repu- 
blikami in pokrajinami. Izvršni svet podpira stališče, da je odobravanje potroš- 
niških posojil iz sredstev poslovnih bank potrebno v celoti prenesti nazaj v 
banke. S čekom banke bi kupec svobodno izbiral blago in proizvajalca in 
onemogočeno bi bilo pospeševanje prodaje blaga določenih delovnih organizacij, 
kar gre vedno na škodo občana. 

Vir sredstev za večino potrošniških kreditov so hranilne vloge, zato je 
normalno, da poslovne banke tudi z dajanjem potrošniških kreditov okrepijo 
svoje stike z občani. Proizvodne in trgovske organizacije naj bi dajale potroš- 
niške kredite le iz lastnih sredstev, ne pa tudi iz kreditov, ki jih dobijo od 
poslovnih bank. 
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Izvršni svet se poleg tega zavzema tudi za določila, da marajo biti vsi 
pogoji za pridobitev potrošniškega kredita pri proizvodnih in trgovskih organi- 
zacijah javni, tako da bi bil zainteresiran občan v celoti obveščen o kreditnih 
pogojih in vrsti blaga, ki ga je mogoče kupiti na kredit. Mnenja smo, da je 
treba skupno s tržnimi pravili, ki bi jih opredelilo gospodarstvo samo, ustvariti 
potreben tržni red, in sicer tam, kjer to ni mogoče urejati s predpisi. Zavzemamo 
se tudi za aktivnejšo vlogo častnih razsodišč pri gospodarskih zbornicah, ki naj 
bi preprečevala izigravanje tržnih pravil, ki jih poslanec navaja v svojem 
vprašanju. 

Drugih ukrepov izvršni svet ne more sprejeti, pač pa meni, da je take in 
podobne primere, kakršne navaja poslanec, treba reševati po redni poti, to 
je prek tržnih inšpekcij, službe družbenega knjigovodstva oziroma prijav 
javnemu tožilstvu, če gre za kršitev predpisov. To mora storiti delovna organi- 
zacija sama, ki pozna konkretne kršitve predpisov. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Janez Ster, ali te odgovor zadovo- 
ljuje? Besedo ima tovariš Ster. 

Janez Ster: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Z dru- 
gim odgovorom sem v celoti zadovoljen. K prvemu bom dal naslednje dodatno 
vprašanje: 

Zadolžitev federacije je iz odgovora, ki sem ga dobil, očitno protizakonito 
dejanje. Zanima me, ali bo kdo za to odgovarjal? 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Ster, razumel sem, da je to novo po- 
slansko vprašanje, zato bo izvršni svet oziroma njegov predstavnik nanj od- 
govoril na prihodnji seji. 

Uroš Markič (iz klopi): Odgovoril bom na prihodnji seji. 

Predsednik Tone Bole: Nla vprašanje poslanca Jožeta Kneza bo od- 
govoril tovariš Jože Tepina. Ker se je tovariš Knez opravičil, prosim predstav- 
nika izvršnega sveta, da odgovor posreduje pismeno. 

Poslanec Stojan Makovec je na zadnji seji postavil izvršnemu svetu vpra- 
šanje, na katero bo odgovoril tovariš Lojze Komel. 

Lojze Komel: Na poslanski vprašanji poslanca gospodarskega zbora 
skupščine SR Slovenije tovariša Stojana Makovca, ki se glasita: »Ali ne bi 
kazalo z ustreznimi sanitarnimi ali drugačnimi normativi določiti pogoje, v 
katerih se dopušča reja piščancev?« in »Ali so rejci piščancev dolžni plačevati 
porabljeno vodo kot industrijski ali kot kmetijski proizvajalci?«, odgovarjamo. 

Reja piščancev je v zadnjih 10 letih v nenehnem porastu. Tako je bilo 
število zaklane perutnine 1960. leta 802 960 kosov, v letu 1970 pa 13 270 709 ko- 
sov. Ker se je reja piščancev uveljavila predvsem pri kooperantih, so se ob- 
stoječi hlevi za govejo živino preuredili v objekte za rejo piščancev. Pogosto 
takšnih adaptacij niso niti prijavili pristojnim službam, zato so bili inšpekcijski 
organi obveščeni šele po prijavi prizadetih sosedov, to je po pričetku pro- 
izvodnje. Dosedanje izkušnje kažejo, da je treba proizvodnjo te vrste posebej 
obravnavati. Pri reji več tisoč piščancev se namreč pojavi značilen vonj in več 
prahu, predvsem od perja, kar lahko vpliva na okolico in tudi na zdravje pre- 
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bivalcev v soseščini. Negativni vpliv na okolico je bistveno drugačen kot pri 
reji 10 do 20 govedi, pojavi pa se še posebej v neurejenih objektih. Zaradi tega 
je potrebno posvetiti posebno skrb lokaciji takih objektov in veterinarsko sani- 
tarnim in tehničnim, pogojem, kot je zračenje in podobno. 

Obstoječa zakonodaja je pomanjkljiva. Zakon o ukrepih za pospeševanje 
živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine obvezuje le tiste delovne organi- 
zacije, ki redijo živino, da morajo svoje objekte, ki jih gradijo na novo ali 
rekonstruirajo, urediti tako, da se prepreči prenašanje bolezni. Zakon hkrati 
obvezuje občane, posestnike živine, da si morajo priskrbeti soglasje veterinarske 
inšpekcije. 

V večini primerov, omenjenih v poslanskem vprašanju, ni šlo za gradnjo 
ali rekonstrukcijo, temveč le za spremembo reje živine. Vse to doslej ni bilo 
urejeno z zakonom. Obstoječi predpisi določajo le minimalne higienske in teh- 
nične pogoje za hleve, v katerih se pridobiva mleko, namenjeno za promet, 
ne določajo pa nobenih pogojev za industrijsko proizvodnjo perutnine. 

Zaradi navedenega soglašamo s tovarišem poslancem, da je treba določiti 
minimalne in higiensko tehnične pogoje za tovrstno proizvodnjo, saj predstav- 
ljajo takšni hlevi tudi nevarnost za širjenje živalskih in drugih bolezni. Vse 
to bo upoštevano v tezah novega zakona o zdravstvenem varstvu živine, ki je 
v pripravi. 

Na drugo vprašanje odgovarjamo: 
Po zakonu o vodnem prispevku za leto 1972 (Ur. list SRS št. 5/71) plačujejo 

kmetje v vodni sklad za 1,3 °/o povečano stopnjo davka iz osebnega dohodka od 
kmetijske dejavnosti. Povečane stopnje davka ne plačujejo občani, ki so opro- 
ščeni davka iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti. To proizvodnjo oprav- 
ljajo tudi kooperanti, nekmetje, ki ne plačujejo ne davka ne prispevka od 
osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti na podlagi katastrskega dohodka. 
Ker nimajo katastrskega dohodka kot osnove za določanje družbenih dajatev, 
tudi ne plačujejo prispevka v vodni sklad. Organizacije združenega dela, ki se 
ukvarjajo z rejo piščancev, pa so po veljavnih predpisih dolžne plačevati pri- 
spevek za uporabljeno in onesnaženo vodo tako kot drugi zavezanci. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Makovec, vas odgovor zadovoljuje? 
(Da.) Poslanec Makovec želi tudi pismeni odgovor. 

S tem je prvi del te točke dnevnega reda končan. Kdo želi postaviti novo 
poslansko vprašanje? Poslansko vprašanje bo postavil tovariš Danilo Cerkvenik. 

Danilo Cerkvenik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci ! 

V okviru stabilizacijskih ukrepov je zvezna skupščina sprejela tudi zakon 
o polaganju depozitov pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in 
neproizvodne objekte. 

Z določbami 1. člena tega zakona je določena obveznost za vse uporabnike 
družbenih sredstev, ki kot investitorji vlagajo v nove negospodarske in neproiz- 
vodne objekte, da v času od 31. julija 1971 do 31. decembra 1972 obračunavajo 
in vplačujejo za ta vlaganja depozit po stopnji 30%>. Smisel zgoraj citiranega 
zakona je v tem, da so investitorji dolžni zagotoviti znesek depozita, še preden 
dobijo gradbeno dovoljenje, in sicer tako, da zagotovijo sredstva za investicij- 
sko naložbo v skladu z določbami temeljnega zakona o graditvi investicijskih 
objektov. Osnova za obračun in vplačilo depozita pri investicijskih vlaganjih 
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v negospodarske in neproizvodne investicije je skupen znesek, ki je določen v 
investicijskem programu oziroma predračunu del za gradbene objekte in opremo. 

Z danes sprejetim zakonom o vračanju oziroma oprostitvi plačevanja in 
uporabi depozita se to stanje za določene družbene dejavnosti spreminja. Dejav- 
nosti, ki jih omenjeni zakon še izrecno obvezuje plačevati 30% depozit, pa imajo, 
tako kot vsaka druga delovna organizacija, za katero pravkar sprejeti zakon ne 
velja, delovna sredstva, ki ne ohranjajo svoje prvotne vrednosti, temveč jo 
postopno izgubljajo. Vrednost, ki so jo sredstva izgubila, praviloma prehaja na 
proizvode ali storitve, blagovne in neblagovne, in se ob njih plačilu pojavlja 
v denarni obliki in s tem omogoča, po preteku določenega časa, nadomestitev 
prvotnih delovnih sredstev. To je tudi bistvo amortizacije. 

Izvajanje navedenega zakona in navodil glavne centrale službe družbenega 
knjigovodstva pa pomeni negiranje gospodarske funkcije amortizacije in po- 
stavlja prizadeta področja v neenakopraven gospodarski položaj z drugimi 
uporabniki družbenih sredstev. 

Namen zakona je prav gotovo zaviranje novih gradenj na negospodarskem 
in neproizvodnem področju. Nerazumljivo je, da se ta določila izvajajo tudi 
takrat, ko gre za nadomestitev delovnih sredstev zaradi njihove fizične obrabe 
ali fizičnega staranja. 

V tej zvezi postavljam izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije vprašanje: 
Ali so navodila glavne centrale službe družbenega knjigovodstva o načinu 

kontrole obračunavanja in obveznosti polaganja 30%> depozita zakonita in v 
skladu z intencijami navedenega zakona tudi v primerih, ko gre za nakup 
oziroma plačilo delovnega sredstva, ki ga delovna organizacija zaradi njegove 
fizične obrabe ali fizičnega staranja mora nadomestiti in za to uporabi svoja 
amortizacijska sredstva? Prosim za pismeni odgovor! 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Cerkvenik verjetno pričakuje!, da bo 
dobil odgovor na prihodnji seji. (Da). 

Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? Poslansko vprašanje bo postavil 
tovariš David Jazbec. 

David Jazbec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Izvršni svet zvezne skupščine je zvezni skupščini že predložil nov osnutek 

carinskega zakona. Zvedel sem, da bo zvezna skupščina razpravljala o osnutku 
že na zasedanju v juniju tega leta. Ze bežen pregled osnutka zakona nam kaže, 
da je zakon sila ozek, da ne upošteva dejanskih odnosov v naši družbeni skup- 
nosti, še manj pa potrebe našega gospodarstva. 

Osnutek med drugim ureja tudi status prostih carinskih con. Pri tem ohra- 
nja v bistvu sistem, ki je že doslej veljal v naših prostih carinskih conah, namreč 
da so te samo sistem določenih carinsko-pomorskih olajšav in ne materialno 
sredstvo krepitve poslovnega sodelovanja v mednarodni trgovini. 

Ze 1969. leta sta skupščina SR Slovenije in sabor SR Hrvatske na predlog 
gospodarskih organizacij predlagala spremembo določil carinskega zakona, 
zlasti v delu, ki določa, katero dejavnost smejo naša podjetja opravljati v pro- 
stih carinskih conah in kako naj se v njih opravlja poslovno sodelovanje, še 
posebej med domačimi in tujimi podjetji. Med drugim je bilo tudi predlagano, da 
bi zakon omogočil opravljanje industrijske proizvodnje v conah ter da bi bile 
priznane carinske olajšave industriji, ki bi pretežni del proizvodov izvažala na 
tuja tržišča. 
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Osnutek carinskega zakona, ki je bil predlagan zvezni skupščini, sicer pred- 
videva možnost opravljanja industrijske proizvodnje v prostih carinskih conah, 
vendar jo omejuje izključno na izvoz. Menim, da pri takem zakonskem določilu 
ne bi mogli organizirati teh dejavnosti, saj se vsaka industrija nujno naslanja 
tudi na domače tržišče. 

V zvezi s tem postavljam izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije naslednje 
vprašanje: Ali je bil izvršnemu svetu SR Slovenije znan osnutek zakona in ali 
je dal k njemu kakšne pripombe, ki bi upoštevale potrebe gospodarstva pa 
tudi že sprejete sklepe republike skupščine na področju prostih carinskih con? 

Predsedniku skupščine SR Slovenije postavljam naslednje vprašanje: Ali 
bo slovenska delegacija v zboru narodov pri obravnavi predloženega osnutka 
carinskega zakona zagovarjala stališča, ki jih je v zvezi s prostimi carinskimi 
conami že zavzela skupščina SR Slovenije v letu 1969? 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? 
Besedo ima tovariš Janez Slter. 

Janez Ster: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Po- 
novno moram omeniti vprašanje iveric. 

Iz vseh dosedanjih razprav in odgovorov, ki smo jih dobili v tem domu, 
pa tudi navodil, ki smo jih dobili od zveznega sekretariata za zunanjo trgovino, 
je bilo rečeno, da delovne organizacije, ki hočejo povečati uvoz iveric iz kon- 
vertibilnega področja, lahko vložijo na zvezni sekretariat prošnjo in s tem 
pridobijo pravico na vezavo uvoza z izvozom v razmerju 1 : 2. To pomeni, da 
lahko na dva dolarja deviznega priliva iz konvertibilnega področja dobijo do- 
voljenje za en dolar uvoza iveric. 

Vsa podjetja slovenske pohištvene industrije so po navodilih, ki so bila 
posredovana prav iz zveznega sekretariata za zunanjo trgovino, napravila proš- 
njo in zbrala potrebno dokumentacijo o deviznem prilivu, predvčerajšnjim pa 
smo dobili odgovor, da razmerje med uvozom in izvozom ni več 1 : 2, tem- 
več 1 : 3. 

Tovariši, ne preostane mi nič drugega, kot da vprašam izvršni svet, kdo 
lahko pri nas vsakih 14 dni spreminja stališča in kaj lahko na tem področju 
pričakujemo? 

Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? 
Tovariš Stojan Makovec, prosim! 

Stoj a n Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Danes, ko sem prišel v Ljubljano, sem od več poslancev slišal, da so češnje na 
ljubljanskem trgu po 1200 starih din in tudi več. Odkupna cena češenj na Pri- 
morskem je okrog 400 din, kupec pa jih mora plačati po 1200. Hkrati se ugo- 
tavlja, da češenj ni. Nte vem, ali republiški inšpektorat — nanj tudi naslavljam 
poslansko vprašanje — ve, kaj se dogaja? Pred leti je bila na Primorskem ve- 
lika proizvodnja češenj. Češnje so šle v glavnem v izvoz, v Anglijo, zato je bilo 
tudi veliko deviz. Sedaj smo dosegli drugo skrajnost. V mestu so me ljudje 
spraševali, zakaj češenj ni, na podeželju pa je povsem drugače. 

Na občinah inšpektorati prepovedujejo, da se češnje škropijo. Strinjam se 
s tem, da so čebele in čebelarji zaščiteni, vendar kmetovalci ne vedo, kaj je 
dovoljeno škropiti. Plačal sem kazen, ker sem škropil, čeprav sem obvestil, da 
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sadovnjak ni v cvetju. Kadar ne cvete, se lahko škropi. Kljub temu sem moral 
kazen plačati, ker sem na sodišču priznal, da sem škropil. Menim, da bi moral 
inšpektorat dati konkretna navodila občinskim organom, kdaj je češnje dovo- 
ljeno škropiti in kdaj ne. Čebelarji pa bi morali poskrbeti, da čebele ne bi hodile 
na pašo. Le v tem je vzrok, da češenj ni na trgu. Zajedalcev je vedno več in čez 
dve leti, največ dve leti, češenj ne bo več, če jih ne bomo škropili. Zato pred- 
lagam, da republiški inšpektorat čimprej ukrepa. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? 
(Nihče.) Torej je druga točka dnevnega reda končana. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo ocene 
gospodarskih razmer v naši republiki. 

Na seji vseh zborov skupščine ste slišali uvodno besedo tovariša Marjana 
Dolenca. Gradivo o oceni gospodarskih razmer je predložil izvršni svet. Pred 
pričetkom seje ste prejeli tudi predlog stališč, ki jih predlaga izvršni svet k 
oceni gospodarskih razmer. 

Kot dodatno gradivo k oceni gospodarskih razmer ste prejeli tudi stališča 
upravnega odbora gospodarske zbornice SR Slovenije, stališča republiške kon- 
ference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, mnenje zasedanja dele- 
gatov občin, poročilo podpisnikov družbenega dogovora o učinkovitosti delo- 
vanja samoupravnih sporazumov in splošnih družbenih dogovorov o delitvi do- 
hodka in osebnih dohodkov, mnenja odbora za družbenoekonomske odnose. 
Prejeli ste tudi skupno poročilo odbora za proizvodnjo in blagovni promet ter 
odbora za finance. 

Ali želita poročevalca odborov še ustno obrazložiti poročilo oziroma zavzeti 
stališče do predlogov izvršnega sveta. Besedo ima tovariš France Petauer. 

Franc Petauer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na skupni seji odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega in gospo- 
darskega zbora smo na današnji seji obravnavali stališča, ki jih je predložil 
izvršni svet, in sprejeli ustrezne amandmaje. 

Posebno pozornost smo posvetih drugemu poglavju, kjer obravnavamo 
samoupravni sporazum, delovanje samoupravnega sporazuma in vse težave, ki 
so se v preteklem obdobju pojavile na tem področju. Po daljši razpravi je odbor 
soglašal s stališči predvsem zaradi tega, ker želimo, da kot gospodarski odbor 
prispevamo svoj delež k umiritvi rasti osebnih dohodkov. Zato soglašamo s 
predloženimi stališči oziroma ta stališča dopolnjujemo z amandmaji, ki ste jih 
pravkar prejeli. 

Posebno je bila poudarjena zahteva, da se določi rok, da se nakazana raz- 
hajanja uskladijo, in sicer najkasneje do 20. septembra tega leta, kajti, če rok 
ne bi bil sprejet, da bi se usklajevanja zavlekla, tako da bi leto 1972 prehitro 
minilo, mi pa ne bi dosegli tistega, kar bi radi, da bi se zgodilo že v drugem 
polletju tega leta. 

Nadalje je odbor dalj časa obravnaval in podprl stališča izvršnega sveta iz 
tretjega poglavja, ki obravnava vprašanje povečanja zveznega proračuna. Odbor 
predlaga amandma v besedilu: »Zvezni proračun za leto 1972 naj ostane v okviru 
dogovorjene višine, ker vključuje tudi tiste spremembe, za katere so že dale 
soglasje republike in avtonomni pokrajini, ne da bi se bistveno povečala koti- 
zacija.-« Menimo namreč, da je povečanje zveznega proračuna in povečanje 
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kotizacije tako bistveno vprašanje, da o njem ne more razpravljati le medrepu- 
bliški komite, ampak bi morala o tem razpravljati skupščina oziroma njeni 
organi. 

Nadalje bi opozoril, da je iz predloženega poročila pomotoma ali zaradi 
tiskarskega škrata izostal amandma, ki bi prišel med osmo in deveto stran 
predloga ukrepov in ki se glasi: »Izvršni svet naj pospeši delo pri graditvi 
sodobnejšega in ekonomskega smotrnejšega davčnega sistema v skladu z mnenji 
in stališči, ki so bila dana v razpravi ob sprejemu predloga za izdajo zakona o 
prispevkih, davkih in taksah občanov in organizacij združenega dela. 

Predsednik Tone Bole: Pred razpravo bi prosil poslanca, da glede na 
pripombe, ki bodo dane v tej zvezi, oblikujejo tudi amandmaje, če morda 
menijo, da bi jih kazalo sprejeti. 

Pričenjamo razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Jože Valentinčič, 
podpredsednik gospodarske zbornice SRS. 

Jože Valentinčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Predloženo analizo o trenutnem položaju slovenskega gospodarstva je 
nedavno obravnaval tudi upravni odbor gospodarske zbornice SR Slovenije. 

Z gradivi ste prejeli celotno besedilo stališč in predlogov, vendar vam mo- 
ram povedati, da je bil to prvi osnutek, končno besedilo pa je izšlo v sobotnem 
Delu. Na današnji razpravi bi hotel ponoviti samo nekatere naše temeljne pred- 
loge, in sicer konkretne, saj se nenehno slišijo očitki, da predlogi niso konkretni. 

Predvsem se, zavzemamo za razbremenitev proizvodnih stroškov ter s tem 
za povečanje akuroula.tivnosti v gospodarstvu. Ce hočemo uresničiti ustavo in 
temeljne organizacije združenega dela, je to nujno. 

Glede pritiska stroškov je treba ukrepati, po našem mnenju, v dveh 
smereh: 

1. Z ukrepi v zunanjetrgovinskem režimu in v monetarno-kreditni politiki 
bo nujno zagotoviti še posebne spodbude za izvoz, ker je to edina kratkoročna 
možnost za preprečitev večjih padcev rasti proizvodnje in s tem izvoza. Pred- 
lagamo odpravo dela uvozne takse v višini 6%, kar bi zagotovilo potrebno 
konkurenčnost pri izvozu. 

2. Z energičnimi ukrepi v vsej državi je potrebno zavreti prehitro narašča- 
nje osebnih dohodkov in njihov pritisk na proizvodne stroške. Zavzemamo se za 
hitro sprejetje učinkovitih družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov 
v vseh republikah. V teh sporazumih bi morali biti usmerjevalni mehanizmi 
tako konkretni, da bi učinkovito in enotno preprečevali, da osebni dohodki ne 
bi rasli hitreje od produktivnosti dela. 

Naslednja bistvena točka naših stališč se nanaša na problematiko cen. Ce 
bi sprejeli odločnejše ukrepe za obvladovanje porabe in s tem zmanjšali pritisk 
povpraševanja, bi se s tem,, po našem mnenju, lahko odločneje lotili postopne 
liberalizacije cen. Zato v celoti podpiramo predloge iz osnovnega gradiva za 
današnjo razpravo. Menimo tudi, da je treba tako sprostiti tudi cene v gostin- 
stvu in turizmu. 

Druge cene naj se sproščajo postopno do konca leta 1972, pri čemer naj 
odločilno vlogo igrata tudi kakovost ponudbe na domačem trgu in vpliv zunanje- 
trgovinske menjave. V tem procesu je treba zagotoviti posebno obravnavanje 
monopolnih izdelkov in storitev, pri katerih je družbena kontrola cen tudi 
dolgoročno nujna in utemeljena. Sploh je treba vprašanje monopolov v naši 
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državi podrobno proučiti, na ravni federacije pa zagotoviti učinkovito, proti- 
monopolno politiko v smislu konkretnih ukrepov, ki jih je zbornica predlagala 
v začetku leta 1971 v razpravi o enotnem trgu. Da se malo spomnimo, gre za 
definicijo monopola, protimonopolne organe, zakon o inšpekciji in tako dalje. 

Predlagani ukrepi na področju osebnih dohodkov ter postopna sprostitev 
cen bodo v določeni meri umirili povpraševanje, ki izvira iz osebne porabe, 
hkrati pa zagotovili bolj racionalno strukturo osebne porabe. Pritisk tistega 
dela osebne porabe, ki ne izvira iz osebnih dohodkov iz delovnega razmerja, je 
možno omejiti z linearnim in začasnim zvišanjem vseh davkov prebivalstva ter 
s pospešeno izterjavo teh davkov. Ta ukrep naj bi se sprejel takoj in naj bi bil 
v celotni državi enoten, na podlagi medrepubliškega dogovora. Posebni pribitek 
na davek bi veljal le toliko časa, dokler se ne bo uskladila osebna poraba z 
blagovnimi skladi. Z monetarno-kreditno politiko bi bilo treba pospešiti tudi 
varčevanje prebivalstva in povečati interes poslovnih bank za zbiranje hranilnih 
vlog. 

V proračunih in skladih splošne porabe.se nabirajo precejšnji presežki, 
zato menimo, da je treba takoj znižati stopnjo prispevkov iz osebnih dohodkov. 
Današnja razprava je ponovno pokazala, da od vračanja presežkov gospodarstvu 
ni ostalo nič. 

Znižanje prispevnih stopenj iz osebnih dohodkov bi bilo hkrati tudi uvod 
v davčno reformo, ki naj pretežni del sedanjih stroškovnih obremenitev osebnih 
dohodkov prenese na obdavčitev dobička. Reforma bi morala biti izvedena po 
enotnem sistemu in v vsej državi hkrati. Reforma bo dolgoročno razbremenila 
pritisk na stroške, hkrati pa tudi zavrla nekontrolirano rast splošne porabe, 
ker jo bo spravila v bolj neposredno odvisnost od gibanja poslovnih rezultatov 
gospodar jenj a. 

Na področju investicijske porabe že sedaj razpolagamo z vsemi potrebnimi 
instrumenti za preprečitev njihove nekontrolirane rasti. Zato se zavzemamo za 
takojšen in odločen poseg inšpekcijskih služb v vsej državi, ki naj zagotovi usta- 
vitev vseh investicij, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev. Takšen ukrep bo 
lahko vplival tudi na strukturo investicij, katera se mora spremeniti v korist 
industrije, modernizacije in nove tehnologije. 

Najnovejše spremembe monetarne politike Narodne banke bodo zelo nega- 
tivno in neenakomerno vplivale na kreditni potencial poslovnih bank in seveda 
s tem tudi na likvidnost gospodarstva. Denarna masa je visoko narasla zaradi 
prenagle rasti sredstev prebivalstva in še zlasti zaradi monetarnih transakcij 
Narodne banke in federacije, ki so bile povsem v nasprotju z dogovorjeno in 
sprejeto monetarno politiko in ki pomenijo poravnavo obveznosti nekaterih 
republik in bank. Ukrepi za omejitev rasti denarne mase bodo prizadeli pred- 
vsem banke, ki so vložile veliko truda in stroškov za zbiranje deviznih depo- 
zitov in hranilnih vlog. Zato odločno nasprotujemo takim ukrepom monetarne 
politike in zahtevamo, da se napovedani ukrepi Narodne banke nadomestijo z 
intervencijami, ki bodo prizadele vse poslovne banke in vsa območja v državi. 

Predlagani ukrepi bi olajšali položaj gospodarstva tudi glede likvidnosti. 
Ker je največji del sedanje nelikvidnosti rezultat nakopičenih težav dolgega 
preteklega obdobja in zato ni pričakovati, da bi se težave razrešile same po sebi, 
je nujno treba radikalno odpraviti obstoječa žarišča nelikvidnosti. 

Ukrepati je treba zoper negospodarstvo, ki še ni poravnalo svojih obvez- 
nosti, hkrati s skladi skupnih rezerv, proračunskimi presežki in tako dalje. 
Učinkovito je treba sanirati vozlišča nelikvidnosti v negospodarstvu, izgube itd. 
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Ker pa taka sanacija ne vsebuje nobenih jamstev zoper ponovno zaostritev 
likvidnosti v prihodnje, kajti to je postalo že sistem, je treba z odločnimi 
ukrepi zagotoviti tudi plačilno disciplino vseh uporabnikov družbenih sredstev, 
spoštovanje zakonitosti in enotno izvajanje predpisov na celotnem območju 
države. V ta namen je nedvomno treba organizirati enotno, učinkovito in od 
lokalnih dejavnikov docela neodvisno inšpekcijsko službo v vsej državi. 

Spričo izredno težkega položaja, v katerem se je po pomanjkljivo kontro- 
lirani multilateralni kompenzaciji znašla večina sicer dobrih, naprednih, pro- 
duktivnih in tudi samoupravno dobrih, likvidnih gospodarskih organizacij, ki 
so spoštovale sprejete predpise, naj Narodna banka za nekaj tednov odloži napo- 
vedane ukrepe monetarne restrikcije, služba družbenega knjigovodstva pa naj 
medtem z ostrejšimi in na vseh področjih države enotnimi sankcijami ukrepa 
zoper organizacije, ki so se kompenzaciji izmaknile. Sekretariati za finance naj 
bodo operativno odgovorni, da vse službe SDK izvršijo svojo nalogo. Predlagamo 
tudi uvedbo ostrejših sankcij zoper odgovorne osebe takih organizacij. 

Seveda pa naši predlogi ne pomenijo, da je vprašanje stabilizacije samo 
zadeva ekonomske politike. Tudi v delovnih organizacijah bo potrebno povečati 
skrb za intenzivno gospodarjenje, za večjo poslovnost in za produktivnost. Neka- 
tere delovne organizacije delajo tako že ves čas svojega obstoja, pri nekaterih so 
šele začeli, pri nekaterih pa bo treba šele začeti. 

S povečanjem produktivnosti, uvajanjem sodobnih tehnologij in racional- 
nejšo organizacijo bo treba doseči zmanjšanje stroškov proizvodnje in s tem 
povečati konkurenčnost na tujih trgih. Nujno moramo uskladiti osebne dohodke 
in produktivnost, zmanjšati materialne stroške, preveriti zaloge reproduk- 
cijskega materiala, polproizvodov in proizvodov, večati obratna sredstva. Pred- 
vsem pa menimo, da je treba ustaviti dobave stalno nesolidnim plačnikom. 

Odločno je treba preprečevati vse vrste nesolidnega ali pa celo nezakonitega 
poslovanja. Z doslednim uveljavljanjem samoupravnih organov je treba krepiti 
vplive progresivnih sil ne le za stabilizacijo, temveč tudi za nadaljnji razvoj 
in napredek materialne baze našega samoupravnega sistema, upoštevajoč 
odgovornost do družbene lastnine in tržne zakonitosti našega sistema. 

Dosledna izpeljava samoupravnega podjetniškega tveganja z vsemi logič- 
nimi posledicami lahko veliko pripomore k bolj tržnemu in finančno disciplini- 
ranemu obnašanju gospodarskih subjektov. Pripomniti je treba, da je le z 
uveljavitvijo načel samoupravnega podjetniškega rizika možna dolgoročna, 
stabilna ekonomska politika ter s pravočasno pripravo in objavo ekonomsko- 
političnih ukrepov, kajti le tako bodo gospodarski subjekti lahko dolgoročno 
načrtovali razvojno in poslovno politiko ter se pravočasno prilagajali razmeram 
na domačem in tujem trgu. 

Predsednik Tone Bole: Kdo želi besedo? Tovariš Dušan Tratnik, pred- 
stavnik republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Dušan Tratnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Za razpravo o oceni 
gospodarskih razmer v Sloveniji s predlogi sklepov in ukrepov, ki jih je 
skupščini predložil izvršni svet, ste prejeli tudi poročilo in izvleček ugotovitev, 
zbranih na področnih posvetih gospodarsko-političnih aktivov. Posvete smo 
organizirali v Socialistični zvezi skupno s sindikati v trinajstih regijah po 
Sloveniji, na njih pa je aktivno sodelovalo nad 400 udeležencev iz delovnih 
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organizacij, samoupravnih in interesnih skupnostih, občinskih skupščin in 
družbenopohtičnih organizacij. 

Pobuda, da smo se v Socialistični zvezi odločili za to akcijo, ima svoje 
začetke že v oceni gospodarskih gibanj v prvih dveh mesecih letošnjega leta, 
ki sta jo> opravila predsedstvo in izvršni odbor republiške konference SZDL 
Slovenije na skupni seji 3. aprila letos. Objavljena stališča s seje so razmeroma 
močno odmevala v slovenski javnosti, poleg tega pa se je precej občinskih 
konferenc Socialistične zveze lotilo podobnih analiz in političnih akcij, s ka- 
terimi so stvari želele premakniti od ugotavljanja odnosov k spreminjanju 
razmerij in položaja. 

Zaradi celovitejše ocene sedanjega gospodarsko-političnega trenutka in 
ozračja, ki se zaradi tega razvija v javnem in političnem življenju na Slo- 
venskem, bi na kratko obnovil sklepe predsedstva in izvršnega odbora repu- 
bliške konference Socialistične zveze. 

Na podlagi ocene rasti razvoja in politične ocene njihovega delovanja smo 
ugotovili, da bo v tekočem letu posebno ,pomembno sprotno spremljanje gospo- 
darsko-političnih dogajanj in ustrezno ukrepanje, če hočemo v prihodnje s 
skupnimi napori doseči ustrezna razmerja in osnovne pogoje stabilnejšega in 
dinamičnejšega razvoja. Za tako družbenoekonomsko politiko smo se dogovorili 
in odločili tako z republiško kot zvezno resolucijo za leto 1972. Že razvoj v prvih 
dveh mesecih je kazal, da ne obvladujemo osnovnih vzrokov težav in da je 
stabilizacija še vedno bolj politično geslo kot stvarnost. Poziv predsedstva in 
izvršnega odbora republiške konference Socialistične zveze, da je treba preiti od 
besed k dejanjem, in to vsi na vseh ravneh, vsak s svojim deležem odgovornosti 
in v skladu s svojimi pristojnostmi in možnostmi, je podkrepljen tudi z osnov- 
nimi objektivnimi razmerji in pogoji ter nalogami, ki jih vsebujejo sprejeti 
stabilizacijski programi. 

Kljub oceni, da so v takšnem položaju izjemni ukrepi najbrž primerni, pa 
ne bi smieli prezreti dejstva, da sta njihova smer in obseg spričo naše globalne 
družbene usmeritve nekoliko omejena.. Prekoračitev bi pomenila ogroženost 
samoupravnosti in ustavnosti, na drugi strani pa administrativna naravnanost 
ukrepov slabi pobude temeljnih samoupravnih nosilcev gospodarskih in drugih 
odločitev. Takrat smo še ocenili, da je tudi pripravljena in zamišljena smer 
delovanja vseh nosilcev odločitev premalo podprta v vzporedno akcijo in 
aktivnostjo organiziranih družbenopohtičnih sil na vseh ravneh in da se po- 
litično ne podpira in ne deluje dovolj v smeri, da tudi organizirana družbena 
zavest spoznava in ukrepa v prid skupnim, objektivno pogojenim družbenim 
razvojnim zahtevam. 

Dosleden boj za spoštovanje reda in zakonitosti postaja vse bolj stvarna 
vsebina dela za to odgovornih organov in organizacij. Odločnost v boju proti 
tržnimi ekscesom,, ki jih doslej marsikdaj nismo dovolj uspešno odpravljali, je 
prav tako sestavni del boja za stabilizacijo. Toda odpravljanje ekscesov se 
mora izvajati nepretrgoma, nanj ne smejo vplivati nobene spremembe družbene 
klime ah stopnjevana politična zavzetost. Pri tem mora biti osnovno vodilo 
spoštovanje zakonitosti, ne pa ustvarjanje nemira, negotovosti, afer in senzacij. 
Takšno ravnanje terja predvsem spoštovanje človekove osebnosti, kakor tudi 
ugled tožilstev, sodišč, organov notranjih zadev pa tudi sredstev obveščanja. 

Toliko o sklepih predsedstva in izvršnega odbora republiške konference 
Socialistične zveze. 
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Naslednji korak nam je v Socialistični zvezi omogočila celovita analiza 
gospodarskih razmer, o kateri razpravljamo danes. Akcijo smo nadaljevali na 
podlagi trimesečnih ocen in analiz, postavili pa smo jo širše kot v organih 
republiške konference. Z današnjim prispevkom k razpravi v skupščini iz- 
polnjujemo del ustavne vloge in družbenega položaja Socialistične zveze, da se 
kot sredstvo občanov in delovnih ljudi, kot njihova najširša politična samo- 
upravna osnova pojavlja z njihovimi mnenji, ugotovitvami in predlogi na mestih 
odločanja. V luči tega položaja Socialistične zveze gre torej za dodatni vir 
mnenj, pobud, kritik in predlogov, izraženih na omenjenih posvetih in organih 
Socialistične zveze, ki naj skupščini služijo pri njenih splošno pričakovanih 
stališčih, ukrepih in sklepih. 

Da ne bi ponavljal ugotovitev iz poročila, ki ste ga prejeli, in objektivno 
delujočih vzrokov, tokov in posledic sedanjih gibanj, bi raje razširil poročilo 
z opažanji in vtisi, ki smo jih nabrali na regionalnih razpravah in na seji sveta 
za družbenoekonomske odnose v gospodarstvu pri republiški konferenci Socia- 
listične zveze in ki imajo izrazitejši politični prizvok. Poleg informiranja in 
fotografije stanja v širši bazi smo namreč s posvetovanji želeli potrditi tudi 
oceno trenutnih razmer in predlaganih ukrepov, spodbujali pa smo tudi kon- 
struktivno kritičnost in predloge, kako iziti iz težav in zadreg, v katerih smo. 

Na regionalnih posvetih in na seji našega sveta za družbenoekonomske 
odnose je bila dosežena enotnost v oceni, da je prikaz razmer realen. Pogled 
od te enotne ocene pa ni več enoten, zlasti v gledanjih na načine in pota, po 
katerih naj bi šli v prihodnje. Očitki neenotnosti in neusklajenosti med bese- 
dami in dejanji so bili namenjeni tako delovanju delovnih organizacij kot 
ravnanju družbenopolitičnih skupnosti in njihovih organov na vseh ravneh. 
Poudarjena je bila zlasti kritika, da politično enotne ocene ne najdejo mesta 
v celovitosti in skladnosti ukrepov, ki naj bi enotni politični oceni sledili v 
operativnem smislu. Zlasti gospodarstveniki so opozarjali, da v sedanjih si- 
stemskih in zakonskih ureditvah v svojih poslovnih odločitvah ne morejo ne- 
posredno uresničevati svojih političnih odločitev, ker ni sprotne in pravočasne 
ustrezne regulative. Povedano z drugimi besedami, to v bistvu pomeni, da se 
načelna enotnost v pogledih prepočasi prevaja v operativno prakso. Kolikšne 
so pri tem ovire normativne regulative, kolikšen delež pa nosijo pomanjkanje 
pripravljenosti, izjemni položaj posameznih subjektov, lagodnost in druge 
znane slabosti tudi v navadah in ravnanju, ni popolnoma jasno. 

Zadrževanje nekaterih razmerij, ki se iz meseca v mesec zaostrujejo — 
na nekatere zaostrene dimenzije opozarjajo podatki za april in maj — in v 
svojem bistvu delujejo proti stabilizaciji, je bilo splošno kritizirano. Na to nas 
je danes tovariš Dolenc ponovno opozoril. Usmeritev kritike na vplive, ki so 
izven moči in pristojnosti osnovnih gospodarskih subjektov, se je stopnjevala 
od občine prek republike do federacije. 

Iz podatkov v gradivu je razvidno, da tudi v Sloveniji nismo obvladali 
nekaterih nesorazmerij in da smo v podobnem položaju kot v drugih republikah: 
nelikvidnost, število delovnih organizacij, ki niso prijavile obveznosti, prekora- 
čevanje dogovorjene ravni nekaterih oblik porabe itd. Sele urejene razmere 
doma nam bodo dajale večjo moralno pravico, da bomo lahko dosledneje terjali 
enako intenzivnost in doslednost tudi od drugih in od federacije, ki jo se- 
stavljamo vsi skupaj in ki ne živi nekega ločenega življenja. Samozaverovanost 
nam lahko le škoduje ali vsaj ne koristi pri reševanju stvari. Znana nesoraz- 
merja, povzročena zaradi neenakih pogojev gospodarjenja panog, vej pa tudi 
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posameznih delavnih organizacij ali območij Slovenije, so prišla ostro do izraza. 
Lahko ocenimo, da razpravljalci ne pričakujejo sprememb prek noči, da ne 
pričakujejo čarobne paličice, da pa so z določeno skepso ocenjevali nekatere 
ukrepe, ki zaostrujejo gospodarjenja: kompenzacija, zadrževanje cen končnih 
izdelkov in hkratno sproščanje nekaterih cen — na primer energija, prevoz, 
surovin — povečanje neskladja na trgu in podobno. 

Razumevanje za skupne težave, potrpežljivost in zaupanje v skorajšnje 
skladnejše razmere so sicer prisotni elementi, vendar slabijo spričo počasnosti, 
načelnosti in dejstva, da so gibanja na videz dokaj avtonomna in da ni jasno, 
kaj se od koga pričakuje. Vprašanja o odgovornosti vsakega družbenega dejav- 
nika, narodnogospodarski smotrnosti nekaterih odločitev, skladnosti celote 
predlaganih ukrepov, posluhu družbenopolitičnih skupnosti za težave v gospo- 
darstvu, predvsem pa skladnosti celotne porabe in vseh njenih oblik z dejansko 
razpoložljivimi sredstvi so bila povsod ostro postavljena. 

Ozračje v razpravah je podpiralo spodbudo znanja, pogumnost in odločnost 
v ukrepih. Te podpore pa se neposredno drži opozorilo, naj bo celota ukrepov 
taka, da bo krepila reproduktivno sposobnost gospodarstva in da se organizi- 
rajmb v družbi kot celoti tako, da bomo sposobni z ustvarjeno materialno 
osnovo na podlagi rezultatov dela realno in skladno razvijati z ekonomsko bazo 
tudi celotno družbeno nadstavbo. Prizvok tega opozorila je usmerjen na osnovne 
rešitve, ki v bistvu še dokaj neodvisno od dejanskih uspehov gospodarjenja 
napajajo vse oblike porabe, z vsemi posledicami in vplivi na nestabilnost, ne- 
likvidnost in inflacijo. Ob splošnem pomanjkanju denarja za redno gospo- 
darsko aktivnost se na primer na drugi strani bere in sliši o velikih rezervah 
imobiliziranih sredstev in o presežkih, pri čemer moramo reči, da je bilo po- 
gosto izraženo mnenje — izrazil ga je tudi predstavnik gospodarske zbornice — 
da je treba tekoče ukrepati in tekoče spreminjati prispevno stopnjo oziroma 
obremenitve gospodarstva in s tem pravočasno preprečiti ustvarjanje presežkov, 
ne pa jih kasneje vračati, ker je, kot smo videli — ponavljam tovariša Valen- 
tinoiča ■—• ta proces zelo težak. 

Taki in podobni splošni in konkretni pogledi na stanje v tem času nas na 
drugi strani opozarjajo, da je prisotno dvoje skrajnih gledanj. Prvo bi lahko 
ponazorili s pobudo in akcijo delavcev Plamena iz Krope. Njihova pobuda je 
bila omenjena skoraj na vseh razpravah. Ta akcija nas vendarle ohrabruje 
v oceni, da je ob pravilni presoji lastnega položaja, mobilizaciji lastnih sil, 
znanja in energije možno nešteto načinov, kako dati konkreten prispevek k 
stabilizaciji. Razmišljanje o nekaj odstotkih »žrtev«, ki so možna rešitev, je 
lahko eno izmed izhodišč konkretne akcije vsake temeljne družbene celice. 

Sedaj potekajo tudi intenzivne razprave in priprave za nadaljnje korake 
v uresničevanju tako imenovanih delavskih amandmajev. Hitrejše napredovanje 
v tej smeri je prav gotovo pot, po kateri bodo samoupravljanje in njegovi 
nosilci, delovni ljudje, z drugačno usmeritvijo, aktivnostjo in prizadevnostjo 
delovali za stabilizacijo. Ni še popolnoma odpravljena teza, da najprej stabili- 
zirajmo gospodarstvo in družba, nato pa uresničujmo ustavna dopolnila. Premalo 
je prodrlo spoznanje, da je to sočasen in soodvisen proces, ki je za razvoj 
zdravih temeljev našega napredka prvobitnega pomena. Na čistih računih, ki 
bodo sloneli na ustavno začrtanih samoupravnih odnosih, bomo hitreje napre- 
dovali tudi v potrebnih integracijskih procesih, v katere nas sili razvoj v svetu 
in doma. 
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Drugi pogledi razpravljalcev na posvetih pa so bili bolj usmerjeni v pri- 
čakovanja, v rešitve zunaj lastnega kroga. Po občutku in vtisu, ki smo ga 
zaznali v razpravah, bi lahko ocenili, da tudi ta drugi, globalni pogled, ne 
pomeni nujno popolne pasivizacije in nepripravljenosti za akcijo. Bolj je 
prisotno mnenje, da so osnovna razmerja moči vendarle zunaj delovne organi- 
zacije, da je njihov položaj preveč odrejen, da imajo za uresničevanje svojih 
pobud premalo manevrskega prostora itd. 

Pravilno usmerjena razmišljanja in širjenje prostora delovnih organizacij 
bi se seveda lahko spremenilo' v mobilizatorja lastnih sil. Verjetno1 je prav ta 
korak, ki naj ga po pričakovanjih večine opravijo družbeni organi, sedaj 
vendarle pred nami. 

Zdi se mi pravilna ocena iz opravljenih razprav, da obstaja določeno pri- 
čakovanje, da bodo v republiki in federaciji, hkrati pa tudi v občini in potem 
v vsaki delovni skupnosti, sprejeti skladni, smotrni, hkratni in konkretni ukrepi 
za stabilizacijo, likvidnost in usklajen družbeni in gospodarski razvoj. Priča- 
kovani ukrepi kot posledica dogovorov ne bodo obravnavani kot administrativni, 
saj jih za skladno delovanje družbeno usmerjenih tokov v gospodarstvu in 
družbenih dejavnostih še kako potrebujemo. Tudi dogovori na zvezni ravni kot 
odraz jugoslovanske stvarnosti in ustavne vloge republik in pokrajin niso samo 
administrativni. Najbrž je kritika administrativne naravnanosti nekaterih ukre- 
pov v zadnjem času bolj izraz nekompleksmosti in premajhne odmevnosti teh 
ukrepov v celotnem jugoslovanskem gospodarskem in družbenem prostoru kot 
pa kritika objektivno potrebne regulative države in njenih organov. Drugo 
vprašanje je, če in za koliko časa so čisto administrativni ukrepi resnično po- 
trebni, da bi se samoupravno in odgovorno ravnanje osnovnih nosilcev odločitev 
lahko zavestno usmerilo in uskladilo z novonastalimi razmerami in odnosi. 

Razen našega poročila so znani tudi predlogi, stališča in sklepi organov 
Zveze komunistov, sindikatov in zbornice. V vseh je vrsta predlogov, ki pod- 
pirajo usmeritve, sprejete za tekoče leto.. Poglavitna skupna značilnost vseh 
predlogov pa je vendarle ta, da so nujni hitrejši ukrepi za usklajevanje porabe 
z možnostmi, da se, skratka, povrnemo< v okvire družbenoekonomiskih gibanj, 
sprejetih za republiško in zvezno resolucijo za letošnje leto. 

Zato bi ponovno opozoril na vprašanje, kako to doseči. Razprave so- pritrdile 
tezi, da so brez vrednosti in učinka prepiri in dileme o. tem, katera oblika 
porabe najbolj prispeva k nestabilnosti. Vsaka prispeva svoj delež, vsaka 
prispeva k skupnim težavam s svojimi učinki. Osebna, investicijska in splošna 
poraba presegajo naše objektivne možnosti, zato jih kaže obvladati vse skupaj 
in vsako posebej z ukrepi, ki bodo najbolj učinkoviti, ki ne bodo izrinjali tržne 
in samoupravne naravnanosti nosilcev odločitev in ki ne bodo povzročali novih 
neskladij in težav. 

Temeljni samoupravni subjekti prevzemajo vedno več ne le pravic, temveč 
tudi odgovornosti in poslovnega tveganja. Odnos med tržnimi kriteriji gospo- 
darjenja in samoupravljanjem, v katerega je ta čas vsajen sistem zadržanih cen, 
bo manj oviran, če se ob trenutnih doseženih razmerjih med uvozom in izvozom, 
ob ustvarjenih in razpoložljivih deviznih rezervah ustrezneje lotimo liberali- 
zacije cen in hkrati interveniramo z ekonomskimi ukrepi, ki bi preprečevali 
nadaljevanje obstoječih ali ustvarjanje novih nesorazmerij. 

V ta proces in druge vzporedne procese je seveda vključeno tudi pričako- 
vano ukrepanje vsakega posebej in vseh skupaj, saj bomo sicer ponovno raz- 
glašali načela, ki naj splošno in dozdevno veljajo za vse, obenem pa za nikogar 
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konkretno. Zato ponavljam večkrat postavljeno zahtevo razpravljalcev, da 
pričakujejo konkretne in učinkovite ukrepe za stabilizacijo in umiritev gospo- 
darskih tokov v okvirih, določenih za to gospodarsko leto. S tem, da smo 
opozorili na nekatera politično^gospodarska gledanja, smo želeli prikazati ne- 
katere dodatne elemente ocene stanja in naravnanosti dela najodgovornejših 
nosilcev in organizatorjev ozračja ter odločitev in tvorcev javnega mnenja. 
Upam, da lahko ta opozorila koristijo skupaj s poročilom o oceni, kaj delovni 
ljudje pričakujejo od družbenih organov. Predlagateljem gradiva za današnjo 
sejo pa smo posredovali tudi vrsto konkretnih mnenj, opozoril in predlogov iz 
razprav na terenu. 

Na koncu bi rad seznanil skupščino še z ugotovitvijo z regionalnih posve- 
tovanj. Dotika se sicer predvsem delovanja Socialistične zveze in sindikatov, 
vendar posredno tudi celotne družbene organizacije in organiziranosti. 

Čeprav nismo nikjer slišali kritike zaradi organiziranja in izvajanja takih 
ali podobnih posvetovanj, smo bili vendarle opozorjeni, da se vpliv mnenj, 
kritik in predlogov baze s takih posvetov prepočasi in premalo uveljavlja na 
mestih odločanja. Kljub ustavnim dopolnitvam o položaju in vlogi sindikatov 
in Socialistične zveze se glas delovnega človeka sliši premalokrat. Pristnejše 
zveze in .pretoki mnenj v vseh smereh, večja in popolnejša informiranost de- 
lovnih ljudi in njihov vidnejši delež v sprejemanju družbenih odločitev so 
skupne in odgovorne naloge tako družbenopolitičnih organizacij kot tudi 
odbornikov in poslancev ter drugih delegatov in predstavnikov delovnih ljudi 
in občanov, ki so jih izvolili za odgovorne javne družbene funkcije. 

Predsednik Tone Bole : Kdo želi besedo? Tovariš Lojze Fortuna. 

Lojze Fortuna: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ko razprav- 
ljamo o gospodarskih gibanjih v letošnjih prvih mesecih, moramo — po mojem 
mnenju — imeti pred seboj cilje ekonomske politike, ki smo si jih postavili za 
letos. Ti cilji so, lahko rečem, za naše razmere izredno zahtevni, zlasti kar 
zadeva pričakovani porast cen za okrog 5 %>, zmanjšanje obsega domače porabe 
in izboljšanje plačilne bilance. 

Ob tako zastavljenih ciljih — zlasti če jih ocenjujemo v luči problemov, ki so 
se pojavljali v zadnjem obdobju — se samo po< sebi postavlja vprašanje, ah smo 
jih sposobni uresničiti v pogojih širšega uveljavljanja tržišča, ali pa tako, kot 
se v resnici vedemo, to je pretežno z administrativnimi, neselektivnimi ukrepi. 

Po moji oceni bo letos — in to pričajo tudi že doslej sprejeti ukrepi — 
malo možnosti za uveljavljanje takih sistemskih rešitev, ki naj bi že letos 
omogočale širše uveljavljanje tržnih odnosov. Menim, da je prav, da to raz- 
čistimo in da natočimo gospodarstvu čistega vina. Verjetno1 bi tako prišli do 
jasnejše kratkoročne ah celo srednjeročne usmerjenosti v gospodarstvu, kar je 
vsekakor, po moji oceni, boljše, kot da nenehno govorimo o sistemskih rešitvah, 
ki naj bi izboljšale tudi materialni položaj gospodarstva. 

Analiza, ki je podlaga za današnjo razpravo, nakazuje poleg osnovnih 
kazalcev razvoja v začetku letošnjega leta tudi vrsto problemov, ki vladajo 
v našem gospodarstvu. Ne nameravam razpravljati o vseh. Dovolite mi, da 
opozorim samo na nekatere, ki so po moj i oceni še zlasti pereči. 

Upadanje interesa prebivalstva za varčevanje je nov pojav, ki ga v zadnjih 
letih kljub inflaciji ni bilo. Takšno vedenje prebivalstva lahko močno zavre 
prizadevanja za vzpostavljanje stabilnejših odnosov. Pri tem ne gre le za to, 
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da se zaradi tega povečuje pritisk na tržišče, temveč tudi za to, da sredstva 
prebivalstva niso več v taki meri kot doslej podlaga za financiranje tekoče, 
deloma pa tudi razširjene reprodukcije gospodarstva. Potrebni bodo veliki 
napori, zlasti pa čimprejšnja uveljavitev novih stimulativnih oblik varčevanja, 
o čemer sicer že dalj časa govorimo1, praktično pa nismo še ničesar napravili. 

Nadaljnji problem je neizpolnjevanje prevzetih obveznosti s strani po- 
sameznih družb enopohtičnih skupnosti in bank. Tudi ta ugotovitev v analizi 
ni nova. Ponavljamo jo že od leta 1965, vendar smo vedno osteh le pri dekla- 
racijah. Takšno vedenje posameznih nosilcev družbene aktivnosti pa pomeni, 
da se niso pripravljeni odreči nekaterim željam in ambicijam, katerim dajejo 
prednost pred poravnavo že zdavnaj zapadlih obveznosti. To pomeni, da naj 
hreme stabilizacije nosi le gospodarstvo. 

Neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem je vsekakor pomemben 
dejavnik nestabilnosti cen. Nerealno pa bi bilo dajati le temu viru inflacije 
prednost pri sprejemanju ukrepov. V naših pogojih je nevarnejša inflacija 
stroškov, pri katerih pa smo pri ukrepanju bolj zadržani. 

Čeprav dohodki proračunov in skladov rastejo hitreje od predvidevanj, ni 
zaslediti predlogov za znižanje obremenitve gospodarstva. Postavlja se vpra- 
šanje, ali ne bi kazalo proučiti možnost takojšnjega prenosa dela obveznosti 
gospodarstva na porabo. S povečanjem stopenj maloprodajnega davka bi sicer 
prebili magičnih 5®/o porasta cen, omogočili pa bi znižanje tistih prispevkov, 
ki bremenijo stroške poslovanja gospodarskih organizacij. Selektivni ukrepi naj 
bi imeli prednost, tako kot je zapisano v dokumentih. V praksi doživljamo nekaj 
povsem drugega in so restrikcije predvsem linearne. V takih pogojih je težko 
računati z zadržanjem sedanje stopnje rasti, ki je sicer visoka, če jo ocenjujemo 
s stališča ciljev ekonomske politike, pa nujna, če naj gospodarstvo s povečano 
proizvodnjo vsaj delno pokrije povečane stroške. 

V pogojih usklajene porabe z razpoložljivimi sredstvi na notranjem tržišču 
je edini realni izhod povečan izvoz. Zato bi morali biti tam, kjer gre za uvoz, 
ki je potreben za povečanje izvoza, prožnejši, ne pa da tudi zanj veljajo iste 
omejitve. 

Prenos odločanja iz centra navzdol, kakršen je sprejet v ustavnih dopol- 
nilih, zdaj še ni uresničen. Za podkrepitev tega naj navedem samo dvoje: 
kreditna politika, kakršna je prikazana v analizi, pomeni, da smo začeli uve- 
ljavljati novo neproračunsko bilanco. S pokrivanjem vseh vrst zahtevkov na 
ravni federacije pa ni računati, da bi vsaj v doglednem času prišle do izraza 
narodne banke republik kot soizvajalci kreditne politike. 

Premiki v cenah so v celoti izraz odločitev v federaciji. Te odločitve pa so 
take, da je 5-odsto>tna meja že presežena. Zakaj potem govorimo o sistemski 
ureditvi področja cen, ko pa vsaj letos za to ni možnosti? Pri tem je vrsta 
problemov še zmeraj nerešenih, med njimi tudi vprašanje razlik v ceni za 
osnovne prehrambene proizvode, ki ne pokrivajo niti stroškov prometa. Nihče 
pa se pri tem ne vpraša, kdo bo konec leta pokril izgube, ki so v nekaterih 
delovnih organizacijah že prisotne. 

Osebni dohodki kot vir inflacije so vsaj z vidika povpraševanja prav 
gotovo precenjeni, celotnega znižanja stroškov pa tudi ne morejo nositi osebni 
dohodki, če predstavljajo v kupni moči prebivalstva le še okoli 5°/o. Osebni 
dohodki tudi ne morejo biti edini dejavnik, ki naj uskladi obseg ponudbe in 
povpraševanja. Nanje lahko odpade le ustrezen del, drugo pa je treba ugotoviti 
tudi pri ostalih vrstah dohodkov. Ce vzamemo ugotovitve iz analiz, morajo pri 
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osebnih dohodkih še vedno ostati družbeno sprejemljive omejitve posameznih 
dejavnosti, čeprav moram reči, da v sicer obširni analizi za to ni nobene 
utemeljitve. 

Tudi v analizi sindikatov teh utemeljitev ni, čeprav je tovariš Saubert, ki 
je dopoldne razpravljal o tem, to stališče popravil v tem smislu, da so se tudi 
sindikati zavzeli za odpravo zgornjih mej. Hkrati analiza vse preveč izhaja iz 
pogojev gospodarjenja v letu 1971, pri ničemer pa ne upošteva sprememb iz 
primarne in sekundarne delitve dohodka. Ce bi analiza, ki bi upoštevala tudi 
spremenjene pogoje gospodarjenja pokazala, da so omejitve potrebne, potem 
naj o njih razpravlja skupščina in jih sprejme, in sicer za vse dejavnosti gospo- 
darstva in negospodarstva. 

Na koncu mi dovolite, da se dotaknem še nekaterih vprašanj s področja 
trgovine, ki v analizi o oceni gospodarskih gibanj niso našla svojega mesta. 
Ne da bi se spuščal v prikaz celotne problematike, bi za realno ocenjevanje 
položaja trgovine v letu 1972 navedel le nekatere ugotovitve. 

Še vedno velja odlok o zamrznitvi cen, ki občinskim skupščinam onemogoča, 
da bi sprejeli nove cene oziroma marže za promet z osnovnimi živilskimi 
izdelki, ki jih zahtevajo novi pogoji s strani proizvodnje, uveljavljeni pred 
26. 11. 1971. Zato posluje večje število trgovskih podjetij, kjer je delež prometa 
z živih visok, na robu rentabilnosti ali celo z izgubo. Nihče pa doslej še ni 
povedal, kdo bo odgovoren za izgube, ki se bodo pojavile po zaključnem računu. 
Mimo grede, tovariš Makovec je prej postavil vprašanje, za katero sicer nisem 
pooblaščen dati odgovor, povem pa naj, da družbeni sektor ne more odkupiti 
češenj, ker je lanska prodajna cena zamrznjena. Zato danes zasebni sektor lahko 
špekulira in služi na račun družbenega sektorja, saj njegova cena ni zamrznjena. 

Različne cene za isto blago v prodajalnah istega podjetja, ki so posledica 
zamrznitve cen na ravni prodajaln in ne podjetja, so predmet številnih kritik 
kupcev, ki so sicer z njihovega stališča upravičene, vendar pa zanje ne morejo 
odgovarjati delavci v trgovini, saj jih na tako poslovanje sili obstoječa zakono- 
daja. 

Občutno znižanje marž v prometu z blagom, ker je njihovo določanje 
v pristojnosti federacije, močno zaostruje rentabilnost poslovanja s temi izdelki. 
Ce bi trgovska podjetja pri tem blagu, kakor tudi pri osnovnih živilih, izhajala 
le iz ekonomskega interesa, bi morala pravzaprav opustiti poslovanje. Vendar 
do zdaj se to še ni zgodilo, ker se trgovina zaveda odgovornosti, ki jo> ima za 
redno preskrbo tržišča, dolgo pa takega režima ne bo vzdržala, saj je odgovorna 
tudi za rentabilnost poslovanja. Zato bi morah ta vprašanja reševati hitreje. 

Naj omenim tudi povečanje obrestne mere od 8 °/o na 12 '"/o. Ta ukrep bo 
sicer prizadel vse gospodarske panoge, vendar v manjši meri kot trgovino, ki 
pokriva okoli 2/s potreb obratnih sredstev s kratkoročnimi bančnimi krediti. Pri 
taki strukturi obratnih sredstev v trgovini pa še vedno poslušamo očitke 
o visoki akumulativnosti te panoge gospodarstva. 

V zadnjem času so vse pogostejši predlogi — v nekaterih primerih pa tudi 
že sprejeti odloki posameznih občinskih skupščin. — za povečanje prometnega 
davka z alkoholnimi pijačami. Ta povečanja niso nepomembna, saj je povečanje 
davka pogosto večje od celotne razlike v ceni, ki jo ima trgovina pri prometu 
z alkoholnimi pijačami. Nič nimamo proti povečanju stopenj prometnega davka, 
ne moremo pa sprejeti večjih stopenj v času zamrznjenih maloprodajnih cen. 
To bi pomenilo prodajati tudi alkoholne pijače z izguboi, kar pa je nesmisel, ki 
ni nikomur razumljiv. 
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Se vedno je nerešeno vprašanje bruto razlike v ceni, doseženi v prometu na 
debelo in v uvozu. Ob sedanjih zaostrenih pogojih poslovanja bomo prišli v si- 
tuacijo, da bodo trgovska podjetja obvezana plačevati davek po stopnji 18 °/o 
in 60 «/o — ta se namreč ne pribija na prodajno ceno — pri tem pa doseženi 
dohodek ne bo zadoščal niti za kritje stroškov in osebnih dohodkov. 

To so le nekatera vprašanja, ki trenutno tarejo trgovino. Še vedno so preveč 
navzoča gledanja javnosti pred letom 1965, da je trgovina razdeljevalec pro- 
izvedenega blaga in ne samostojna gospodarska panoga, katere motiv poslovanja 
je isti kot pri ostalem gospodarstvu, pri čemer je njen razvoj še zlasti pomemben 
s stališča hitrejšega obračanja sredstev in zalog, saj imamo v našem gospo- 
darstvu še vedno največje rezerve. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? Prosim, tovariš Jože Slavič. 

Jože Slavič: Tovariš predsednik, ftovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da k predloženim stališčem, za katera menim, da so v redu — 
zlasti dopolnitve odbora, za proizvodnjo in blagovni promet — dodam nekatere 
mlisli. 

Res je, da predloženo1 gradivo ne namerava niti ni nameravalo biti popolno, 
vendar bi bilo potrebno nekatera stališča bolj utemeljiti. Moti me podatek, da 
so lani podjetja dobro shajala, pri tem pa nismo upoštevali, da smo začeli 
poslovati z dinarjem, ki ni bil devalviran, da je bil medtem dvakrat devalviran 
in da je rezultat v bilanci za leto 1972 nekaj povsem drugega, kot smo pri- 
čakovali konec leta 1970. To bi bilo verjetno treba ovrednotiti. 

Druga stvar, na katero bi rad opozoril, je, da ne delajmo prezgodnjih 
sklepov, temveč opozarjajmo na stvari, ki se bolj ali manj ponavljajo že od 
reforme leta 1965, kot da jih je nekdo programiral. Začnemo z devalvacijo, 
potem pride inflacija stroškov, bojujemo se z inflacijo plač, nato ugotavljamo 
porast izgub v gospodarstvu, potem začnemo premišljevati, ali ne bi znova 
začeli celotnega cikla. Nte vem!, ali se temu lahko reče uspešno gospodarjenje. 
Za to smo verjetno krivi vsi; ne bi delal izjem pri gospodarskih in drugih 
delovnih organizacijah, in sicer s tem, da se verjetno premalo resno zavedamo, 
da je enkrat le treba stvari malo drugače postaviti in pokazati več volje, da se 
najde izhod tega kroga, ki se ponavlja v vsakem ciklu, pa naj se imenuje 
reforma, stabilizacija ah kako drugače. 

Razpravo bi nadaljeval z napotilom tistemu neznancu v republiški upravi 
— verjetno iz finančnega sektorja — ki sodeluje v medrepubliških dogovorih 
na področju financ. Menim namreč, da smo letos pri multilateralni kompenzaciji 
še bolj ponavljali napake iz preteklosti, kar pomeni, da se nismo ničesar 
naučili. Naučili smo se samo to, da je leta 1961 celotna akcija trajala en mesec 
in da so gospodarske organizacije imele za priprave 10 dni časa, letos pa so 
imtele kvečjemu 5 dni časa, rezultatov pa tudi po treh mesecih še nimamjo, kljub 
temu da se je SDK opremila z računalniki. To pomeni, da je že tri mesece 
onemogočeno normalno gospodarsko poslovanje. Ne vem, ah naj se za takšno 
zamudo zahvalimo računalnikom, na splošno pa v gospodarstvu vlada prepri- 
čanje, da si položaja nismo izboljšali kljub velikim sredstvom, ki smo jih dali 
v modernizacijo te službe. 

Po naključku sem iz gospodarske organizacije, ki je po abecedi naslovov 
nekje proti koncu seznama. Kamorkoli sem! šel zaradi poravnave naših dolž- 
nikov, povsod so mi rekli, da smo pač na koncu seznama ter da je potrebno 
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počakati, da pridemo na vrsto. Ali lahko takšno ravnanje prepustimo navodilom 
in ali ne bi kazalo upoštevati gospodarsko realnost, da je najprej treba plačati 
dolgove, ki so najstarejši, potem pa poznejše? Predlagam, da bi bile kompen- 
zacije, ki naj koristijo celotnemu gospodarstvu, predvsem hitre in smotrne, kar 
pomeni, da morajo temeljiti na gospodarski logiki in ne na goli domiselnosti 
nekoga, ki je takšen predpis pripravil. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Prosim, 
tovariš Janez Miklavc. 

Janez Miklavc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Stališča izvršnega sveta na strani 2 govore o izhodu iz sedanje situacije. Ome- 
njeno je tudi smotrno investiranje kot eden izmed dejavnikov stabilizacije. 
V nadaljevanju so potem razčlenjeni še ukrepi za zagotovitev uspešnejšega 
nadaljevanja začrtane ekonomske politike za leto 1972. Menim, da bi v tem 
delu morah konkretneje omeniti in tudi opredeliti investicijsko porabo in 
ukrepe, ki jih predlaga upravni odbor gospodarske zbornice SR Slovenije, to je 
kontrola investicijske dejavnosti in sredstev nasploh, spremembe strukture 
investicij in podobno. Predlagam, da se takšna stališča zbornice vnesejo v sta- 
lišča, ki jih danes obravnavamo. Pri tem se srečujemo s .problemom, da nekatere 
investicijske objekte razvijamo prek današnjih surovinskih in potrošniških 
zmogljivosti, hkrati pa v nekaterih panogah kronično bolehamo za pomanj- 
kanjem predelovalnih objektov in se pretežno usmerjamo le na uvoz. Moram 
podčrtati, da ima to vprašanje širše dimenzije in da je bolj jugoslovanskega kot 
slovenskega pomena, zlasti sedaj, ko je v manj razvitih republikah investicijska 
dejavnost navzlic omejitvam še zmeraj zelo živahna. 

Predlagam, da izvršni svet skupščine SR Slovenije spodbudi zvezne organe 
k zakonskemu posredovanju oziroma k ustreznim obveznim dogovorom in 
sporazumevanju o posameznih gospodarskih panogah, ki naj rešujejo vprašanja 
kje, kam, koliko in kdaj naj vlagamo v prihodnjih letih. Bral sem,, da je podobna 
ideja vzniknila tudi v sosednji SR Hrvatski. 

Prepričan sem, da samb na podlagi takih pobud in ukrepov lahko priča- 
kujemo smotrnejša in bolj usklajena ter ekonomična vlaganja po posameznih 
panogah in področjih, sicer se utegne zgoditi, da bomo nesorazmerja pri gradnji 
novih zmogljivosti še naprej samo ugotavljali, storili pa bore malo. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Miklavc! Investicij e omenjamo v zad- 
njem odstavku III. poglavja na 8. starani. Prosim, da bi temeljito pregledah 
besedilo tega odstavka in če se izkaže, da so ideje, ki ste jih omenili, preslabo 
formulirane, nam jih pomagajte zoblikovati. 

Kdo želi besedo? Tovariš Rudi Vavpotič. 

Rudi Vavpotič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V odboru za proizvodnjo in blagovni promet smo — kar v poročilu ni niti dosti 
omenjeno — precej jasno poudarili, da je treba gospodarstvu in vsem družbenim 
dejavnikom dati dovolj jasno orientacijo tudi iz centra. Postavili smo konkretno 
zahtevo — mislim, da je bil takšen tudi sklep odbora; če ni bil, pa ga sedaj 
postavljam1 kot svojo zahtevo — naj član sveta federacije oziroma predsedstva 
SFRJ v tem zboru jasno in odločno opredeli stališče do tega, ali bomo nadalje- 
vali administrativno gospodarjenje ali pa se bomo smeleje opredelili za tržne 
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odnose, do katere meje in v katerih panogah. Izraz takih neusklajenih gledanj 
je vsakdanja praksa različnih dejavnikov tako v proizvodnji kot v uporabi. 

Menim, da je jasna javna opredelitev potrebna, saj s tem poudarjamo 
tudi osebno odgovornost na delovnih mestih, čeprav lahko trdimo, da se pravna 
odgovornost neha pri direktorju gospodarske organizacije. Menim, da bi morali 
vprašanje odgovornosti postaviti tudi pred druge dejavnike, ki so voljeni ali 
pa imajo na osnovi drugih aktov možnost ukrepanja. Menim, da diskusijska 
oblika ukrepanja — če jo tako imenujem: — presega danes že vse meje in če ne 
bomo priznavali avtoritete, ki so ji dana pooblastila, potem bomo v letu 1973 
zabredli z vsemi problemi, ki smio jih v Jugoslaviji že dvakrat poskušali od- 
praviti. Najprej smo iskali parcialne rešitve z devalvacijo, potem smo zamrznili 
cene, nato smo analizirah gospodarske izgube, na koncu predlagali nov gospo- 
darski sistem. 

V zvezi z orientacijo gospodarstva me najbolj skrbi razprava, ki je trenutno 
v Sloveniji precej glasna, in sicer, ali bomo v Sloveniji razvijali bazično ali 
predelovalno industrijo. Menim, da je to najbolj dezorientacijska tema, ki jo 
v Sloveniji obravnavamo, ker če se še na (tem področju začnemo »nadmudrivati«, 
kot temu pravijo Srbi, potem se mi zdi, da smo izgubili še tisto osnovno orien- 
tacijo, ki jo je dal že srednjeročni plan razvoja SR Slovenije. 

Predvsem poudarjam, da živimo v času, ko imamo razmeroma dobro ana- 
litično oceno gospodarskih razmer, pa tudi v času, ki zahteva bolj avtoritativno 
ukrepanje organov, ki jih imamo. Zdi se mi, da ravno organi na ravni federacije 
in usklajevalni organi pri konkretnih odločitvah, ko se posvetujejo z gospo- 
darskimi organizacijami, nimajo mtoči, da bi se jasno opredelili na podlagi tega, 
kakšna je bila politika v kaki panogi ali gospodarski organizaciji glede delitve 
dohodka, akumiulativnosti, programske usmerjenosti in drugih kazalnikov, in 
da na podlagi tega zavzamejo jasno stališče, kakšno politiko naj vodijo banke, 
kakšno politiko naj zastopa panoga v kaki drugi delitvi. Iz tega razloga 
prihajajo potem zahteve pred skupščino1 za takšno ah drugačno razbremenitev 
te ali one panoge, vendar vedno precej po občutkih oziroma po nasilju, ki ga 
pač zna organizirati skupina manj ali bolj avtoritativnih ljudi. 

Opozarjam, da se z mnenji in stališči izvršnega sveta strinjam, čeprav je 
odbor za proizvodnjo in blagovni promet precej kritično začrtal pot, po kateri bi 
bilo treba iti. Nekateri konkretni predlogi so dokaj ostri, zato imam občutek, 
da že predlagatelj sam dvomi o rezultatih .predlaganih ukrepov. Menim, da bi 
bilo potrebno kljub temu vztrajati pri teh stvareh in narediti, recimo po pol- 
letju, ko bomo imeli več informacij o tem, kako so se zadeve razvijale, kon- 
kretne predloge ukrepov, ki bi jih izvršni svet sprejel za uresničevanje začrtane 
politike. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Tovariš 
Stane Simšič, predstavnik zakonodajno-pravne komisije. 

Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker gre za izredno pomemben dokument, ki bo verjetno tudi objavljen, pred- 
lagam — ne glede na to, da zakonodajno-pravna komisija o .aktu ni razpravljala 
— da dobi dokument tudi pravilno ime. Predlagam, da se imenujejo sklepi in 
priporočila, kar je v skladu tudi z našim poslovnikom. 
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Predsednik Tone Bole: Kdo želi besedo? Tovariš Stojan Makovec, 
prosim! 

Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
S stališči izvršnega sveta se strinjam, vendar bi dodal nekaj pripomb. 

Ko ocenjujemo gospodarska gibanja, menim, da bi vsi morali upoštevati, 
da je potrebno več ustvarjati, saj včasih več pojemo kot naredimo. Držati bi se 
morali 'tudi večje discipline, imeti večji čut odgovornosti. Čuta odgovornosti 
nimamo preveč v gospodarstvu, še toliko manj pa v negospodarstvu, ki ga 
včasih zelo spretno izrablja. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Dovolite, da končam razpravo o tej točki dnevnega reda. Pred nami so amand- 
maji, ki sta jih predložila odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega 
zbora in odbor za proizvodnjo in blagovni promet našega zbora, Prosim pred- 
stavnika izvršnega sveta, da do teh amandmajev zavzame stališče. 

T C'ne Tribušon: Tovariši poslanci! Izjavljam v imenu izvršnega sveta, 
da v glavnem sprejemamo vse amandmaje, ki so bili dani na odboru za pro- 
izvodnjo in blagovni promet, razen dveh: 

Ne strinjamo se z amandmajem k II. poglavju, da se na koncu prve alinee 
doda »to je največ 18°/o porast osebnih dohodkov.« Moram opozoriti, da smo za 
zaositritev, o tem ni nobene diskusije, gre le za način, kako naj se to izrazi. Če 
rečemo samo 18°/», potem je to lahko preveč ali tudi premalo, glede na to, 
kaj smo si začrtali z ekonomsko politiko. Za letošnjo ekonomsko politiko smo 
rekli, da mora masa osebnih dohodkov rasti za toliko in toliko točk počasneje 
od družbenega proizvoda, kar pomeni, da smo vezani na družbeni proizvod. 
Prav tako smo rekli, da morajo realni osebni dohodki naraščati počasneje od 
produktivnosti dela. Ce rečemo le 18 %, potem je to lahko preveč, če družbeni 
proizvod ne bo rastel po predvideni stopnji, oziroma je to lahko tudi premalo, 
če bo družbeni proizvod rasel hitreje. 

Zaradi tega ne sprejemamo predlagane dopolnitve. Menimo, da so naše 
želje bolje izražene v besedilu, ki ga je predložil izvršni syet. 

Prav tako so me pa opozorili na amandma k prvemu odstavku III. poglavja. 
Namesto tega odstavka predlagata odbora za proizvodnjo in blagovni promet 
novo besedilo, ki je razvidno iz skupnega poročila odborov k predlogu stališč, 
in sicer na začetku 3. strani. 

Opozarjam, da osebno ne bi imel nič proti amandmaju, vendar so na 
republiškem zboru ugotovili, da podatek glede zdravstvenega zavarovanja ni 
točen, zato predlagajo, da se stavek v celoti črta. 

To je vse, tovariš predsednik. 

Predsednik Tone Bole: Predsednik republiškega zbora me je v zvezi 
s tem obvestil, da je republiški zbor sprejel stališča do ocene gospodarskih raz- 
mer v Sloveniji. 

a) Z vsemi amandmaji, ki sta jih v poročilu predlagala odbora za pro- 
izvodnjo in blagovni promet republiškega in gospodarskega zbora s spre- 
membo amandmaja na 2. strani točke III., kjer se izpusti stavek: »Dohodki 
zdravstvenega zavarovanja pa bodo glede na porast stopnje za približno 1 °/o 
bruto osebnih dohodkov za okrog 30 % višji kot v prvem četrtletju 1971.« in 
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amandmaja k strani 8, ki je bil v poročilu izpuščen — na to nas je opozoril 
tovariš Petauer — naj se začetek besedila na tej strani spremeni v alineo, ki 
se glasi: 

»izvršni svet naj pospeši delo pri graditvi sodobnejšega in ekonomsko 
smotrnejšega davčnega sistema v skladu z mnenji in stališči, ki so bila dana 
v razpravi ob sprejemu predloga za izdajo zakona o prispevkih, davkih in taksah 
občanov in organizacijah združenega dela.« 

b) z amandmaji Franca Svetelja, da se na 7. strani na koncu 2. alinee 
doda besedilo »upoštevajoč pri tem prizadevanja posameznih gospodarskih 
dejavnosti oziroma gospodarskih organizacij« ter amandma istega poslanca, 
da se na 9. strani v začetku besedila V. točke beseda »realna« zamenja z besedo 
»spremenjena«. 

c) s spremembo v uvodu stališč, in sicer, da se v prvi vrati drugega in 
tretjega odstavka besedi »izvršni svet« zamenjata z besedami »republiški in 
gospodarski zbor«. 

To so amandmaji, ki so bili sprejeti na seji republiškega zbora poleg 
amandmajev, ki sta jih predlagala odbora in ki jih je republiški zbor sprejel. 

Sedaj prosim predstavnika odbora za proizvodnjo in blagovni promet, da 
izjavi, ali meni, da se mora odbor zaradi dodatnih amandmajev republiškega 
zbora ponovno sestati? Tovariš Franc Petauer, prosim. 

Franc Petauer: Glede na stališče predstavnika izvršnega sveta 
prosim, da se odbor sestane zlasti zaradi amandmaja, ki se nanaša na dohodek 
zdravstvenega zavarovanja. 

Predsednik Tone Bole: Dvom je le o tem, ah je podatek v stavku, ki 
se nanaša na zdravstveno zavarovanje, točen ah ne. Ce se strinjate, predlagam, 
da se ugotovi točen podatek. Ne vem, ali je to sprejemljivo za izvršni svet. 
Tovariš Tribušon? 

Tone Tribušon (iz klopi): Rekel sem že, da izvršni svet nima nič 
proti. Opozarjen sem le bil, da so na republiškem zboru ugotovili, da podatek 
ni točen. Za izvršni svet sta sprejemljiva oba predloga. 

Predsednik Tone Bole: Prišel sem v nemogočo situacijo, da moram 
ugotavljati, ah je podatek točen ali ni. Menim, da to ni mogoče, zato predlagam, 
da besedilo amandmaja sprejmemo s tem, da se v amandma vpiše točen 
podatek. 

To pomeni, da lahko preidemo ria glasovanje o amandmajih, ki sta jih 
predlagala odbora za proizvodnjo in blagovni promet, in amandmaje, ki jih 
je sprejel republiški zbor. 

Besedo ima poročevalec odbora tovariš Franc Petauer. 

Franc Petauer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poskusil bi razvozlati, ah je navedba v amandmaju na 3. strani poročila točna 
ah ne. 

Letos se je zdravstveno zavarovanje po posameznih zdravstvenih območjih 
znatno razširilo, in sicer v zdravstvenem območju Celja za 0,7 '%>, v Kopru za 
1,3 o/o, v Kranju za 0,5 %>, v Ljubljani za 1,16 '%>, v Mariboru za 0,39 %>, v Murski 
Soboti za 0,90 %, v Novi Gorici za 0,80'%, v Novem mestu za 0,90 %> in na Rav- 
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nah za 0,90 %. Ker je zdravstveno območje Ljubljane izredno veliko, tudi od- 
stotek višji, tako da je v povprečju doseženo povečanje za okrog 1 °/o bruto 
osebnih dohodkov. To predstavlja okrog 30 ®/o celotnih sredstev v prvem 
četrtletju. Menim, da je podatek, ki je naveden v amandmaju, točen. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Petauer, v bistvu le potrjuješ mojo 
misel, da zahtevamo, da se vpiše točen podatek. 

Opozarjam poslance, da prehajamo na glasovanje. (Najprej bomo glasovali 
o amandmajih, ki jih je predložil odbor za proizvodnjo in blagovni promet, 
razen amandmaja k II. poglavju, da se na koncu prve alinee podpičje nadomesti 
z vejico in doda besedilo »to je največ 1810/o porast osebnih dohodkov.« 

Dajem na glasovanje amandmaje našega odbora za proizvodnjo in blagovni 
promet. Kdor je za amandmaje, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandmaje odbora za pro- 
izvodnjo in blagovni promet. 

Dajem na glasovanje amandma odbora, da se besedilo na koncu prve 
alinee doda: »to je največ 18,0/o porast osebnih dohodkov.«. Izvršni svet se z 
dopolnitvijo ne strinja. Kdor je za, naj dvigne roko! (Nihče ne dvigne roko.) Je 
kdo proti? (Večina poslancev.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev.) 

Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Sedaj glasujemo o amandmajih, 
ki nam jih je predložil republiški zbor. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju, da se začetek besedila na 8. strani 
spremeni v alineo, ki se glasi: »Izvršni svet naj pospeši delo pri graditvi 
sodobnejšega in ekonomsko smotrnejšega davčnega sistema v skladu z mnenji 
in stališči, ki so bila dana v razpravi o sprejemu predloga za izdajo zakona 
o prispevkih, davkih in taksah občanov in organizacij združenega dela.« 

Kdor je za amandma republiškega zbora, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Prehajam na amandma, da se na 7. strani na koncu besedila druge alinee 

doda besedilo »upoštevajoč pri tem prizadevanja posameznih gospodarskih 
dejavnosti oziroma gospodarskih organizacij.« Kdor je za amandma, naj dvigne 
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Prehajam na amandma, da se na 9. strani v začetku besedila V. poglavja 

beseda »realna« zamenja z besedo »spremenjena«. Kdor je za, naj dvigne 
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 

Tovariš sekretar me opozarja, da obstaja tudi redakcijski amandma, da se 
v uvodu stališč, in sicer v prvi vrsti prvega, drugega in tretjega odstavka 
besedi »izvršni svet« zamenjata z besedami »republiški in gospodarski zbor«. 
Amandma dajem na glasovanje. Kdor je zanj, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je amandma soglasno sprejet. 

In sedaj še amandma zakonodajno-pravne komisije, ki ga je dal tovariš 
Simšič, in sicer, da se spremeni naslov. 

Stane Simšič (iz klopi): Umikam amandma. 
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Predsednik Tone Bole: Umikate? Amandmajev ni več. 
Prehajam na glasovanje o predlogu stališč v celoti. 
Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo V2držal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlog stališč soglasno sprejet. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije. 

Predlog odloka je predložila v obravnavo skupna komisija vseh zborov 
skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika. Zeli pred- 
stavnik komisije tovariš Pungerčar še ustno obrazložiti predlog? (Ne želi.) 

K predlogu odloka je predložila poročilo zakonodajno-pravna komisija. 
Pred pričetkom seje ste prejeli tudi besedilo amandmaja poslanca republiškega 
zbora Ivana Krefta, z obvestilom skupne komisije vseh zborov, da se strinja s 
predloženim amandmajem. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče se ne javi.) Končujem raz- 
pravo in dajem predlog odloka z amandmajem poslanca Ivana Krefta na glaso- 
vanje. Kdor je za predlog, 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 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skupščine SR 
Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na zase- 
danju v skupščini SR Slovenije, in o razmerjih med zbori skupščine SR Slove- 
nije pri njihovem delu. 

Predlog odloka je predložila v obravnavo skupna komisija vseh zborov 
skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika. Zeli pred- 
stavnik komisije, tovariš Pungerčar, še ustno obrazložiti predlog? (Ne želi.) 
K predlogu odloka je predložila poročilo tudi zakonodajno-pravna komisija. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče se ne javi.) Ugotavljam, 
da nihče, zato končujem 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. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega 
zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slo- 
venije. 

Predlog odloka je predložila v obravnavo skupna komisija vseh zborov 
skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika. Zeli pred- 
stavnik komisije, tovariš Pungerčar, še ustno obrazložiti predlog odloka? (Ne 
želi.) 

K predlogu odloka je predložila poročilo tudi zakonodajno-pravna ko- 
misija. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, 
da nihče, zato končujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. 
Kdor je za predlog, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. 
Predsednik republiškega zbora me je obvestil, da so sejo končali. Za vsak 

primer so za usklajevanje besedila predloga stališč o gospodarskih razmerah 
imenovali komisijo s popolnimi pooblastili. Predlagam, da storimo isto. To- 
variš predsednik me obvešča, da so v republiškem zboru v to komisijo imenovani 
tovariši Gregor Klančnik, Dušan Horjak, Franc Svetelj in Jože Dernovšek. 

Ce se zbor strinja, predlagam v medzborovsko komisijo z naše strani na- 
slednje poslance: Rudija Vavpotiča, Natana Bernota, Franca Petauerja in 
Lojzeta Fortuno. 

Se zbor strinja s tem predlogom? (Strinja.) 
Dovolite, da končam sejo. Zahvaljujem se za udeležbo. 

(Seja se je končala ob 17.50.) 
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(14. junija 1972) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 14.15. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Spoštovane tovarišice in tovariši 
poslanci! Pričenjam 32. sejo prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slo- 
venije. 

Odsotnost na današnji seji so opravičili poslanci: Jože Melanšek, Janez 
Svajncer, Miha Jezeršek, Janez Pešec, Jože Grošelj, Dragica Juteršnik, Ciril 
Plut, dr. Vladimir Bračič in dr. Aileksandra Kornhauser. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen, 
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 31. seje zbora; 
2. informacija o,končanem delu pri Enciklopediji Jugoslavije; 
3. osnutek zakona o obveznem pošiljanju tiskov; 
4. statut Prešernovega sklada; 
5. osnutek zakona o telesnokulturnih skupnostih; 
6 osnutek zakona o sredstvih za financiranje telesnokulturne dejavnosti 

v SR Sloveniji; 
7. zaključni račun sklada Borisa Kidriča za leto 1971; 
8. finančni načrt sklada Borisa Kidriča za leto 1972; 
9. predlog odloka o financiranju gradnje objekta B visoke ekonomsko- 

komerciabie šole v Mariboru, in to iz republiških sredstev; 
10. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine 

Socialistične republike Slovenije; 
11. predlog odloka o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skup- 

ščine Socialistične republike Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo 
dati mnenje delegati občin na zasedanju v skupščini Socialistične republike 
Slovenije, in o razmerjih med zbori skupščine Socialistične republike Slove- 
nije pri njihovem delu; 

12. predlog odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela 
enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini 
Socialistične republike Slovenije; 

13. poslanska vprašanja. 
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loma kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo? (Nima.) 
Ugotavljam, da je predloženi dnevni red soglasno sprejet. 
Naj vas obvestim, da sem na današnjo sejo zbora povabil predstavnike 

izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, republiškega sekretariata za prosveto 
in kulturo, zavoda za šolstvo SR Slovenije, izobraževalne skupnosti SR Slove- 
nije, kulturne skupnosti Slovenije, sklada Borisa Kidriča, Prešernovega sklada, 
Zveze za telesno kulturo Slovenije, republiške konference Socialistične zveze 
delovnih ljudi Slovenije, republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, repu- 
bliškega odbora sindikata delavcev družbenih dejavnosti, republiške konference 
Zveze mladine Slovenije, izvršnega odbora skupnosti študentov visokošolskih 
zavodov v Ljubljani in izvršnega odbora skupnosti študentov visokošolskih 
zavodov v Mariboru. 

Tisti, ki ste se vabilu odzvali, ste vabljeni, da v razpravi aktivno so- 
delujete! 

Prehajam na 1. točko dnevnegareda, to je na odobritev zapisnika 
31. seje zbora. Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo? (Nima.) Ce 
nima, ugotavljam, da je zapisnik 31. seje prosvetno-kulturnega zbora odobren 
brez sprememb in dopolnitev. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
končanem delu pri Enciklopediji Jugoslavije. 

Informacijo o tem ste prejeli, sam pa si dovoljujem ob tem pomembnem 
kulturnem dogodku izreči še nekaj misli. 

Kot ste lahko razbrali iz pisma predsednika prosvetno-kulturnega zbora 
sabora Socialistične republike Hrvatske, tovariša Mirka Božiča, je po 22 letih 
obsežnega in napornega dela Jugoslovanskega leksikografskega zavoda pod vod- 
stvom Miroslava (Krleže le-ta izdal 13 enciklopedijskih izdaj v nakladi več 
kot 500 000 kompletov z dvema milijonoma in 13 tisoč enciklopedijskih zvezkov, 
899 000 drugih izdaj in 2 800 000 geografskih kart. To veliko delo je opravila 
redakcija enciklopedije z več kot 3000 sodelavci iz vseh naših republik in 
pokrajin. 

Mimo tega, da Enciklopedija Jugoslavije razkriva na vsestranski in naj- 
sodobnejši znanstveni način naš in tuj prispevek k zgodovini kulture in 
civilizacije, uživa tudi velik mednarodni ugled, saj je navezala stike s 150 
univerzami v svetu, pa tudi s številnimi slavističnimi inštituti in izdajateljskimi 
hišami, ki iščejo pri njej pomoč in sodelovanje. Poleg tega ima Enciklopedija 
Jugoslavije tudi velik pedagoški pomen. 

Ko tako zaznamujemo uspešen konec dela pri Enciklopediji Jugoslavije, 
opozorim še na prijetno koincidenco, da se to družbeno priznanje daje v letu, 
ki ga je generalna konferenca UNESCO priznala za mednarodno leto knjige 
ob spoznanju, kako potrebno je svetu prikazati pomen knjige za človeško 
družbo. Listina o knjigi, ki jo je ob tej priložnosti sprejelo več mednarodnih 
organizacij avtorjev, založnikov, knjižničarjev, knjigotržcev in dokumenta- 
ristov, sega na vsa področja knjižne dejavnosti in razglaša knjigo za osnovno 
sredstvo pri ohranitvi in širjenju svetovne zakladnice znanja. Za nas pa ima 
leto knjige še poseben pomen, saj je bila knjiga stalna spremljevalka naše 
narodne usode in morda bolj kot pri drugih narodih povezana z nacionalnim 
obstojem. 
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Zato je prav, da posvetimo v tem letu, pa tudi kasneje, posebno pozornost 
knjigi in se ustvarjalno vključimo v širok program dejavnosti, ki jih v med- 
narodnem letu knjige priporoča organizacija UNESCO, povzema in uresničuje 
pa tudi naš slovenski program. 

Ce se ob koncu vrnem k osnovni pobudi za ta skromna razmišljanja o 
knjigi in njeni vlogi, to je k uspešno končanem delu pri Enciklopediji Jugo- 
slavije, mi dovolite, da predlagam, da naš zbor — podobno kot so storili pro- 
svetno-kulturni zbori drugih republik in pokrajin — izreče posebno priznanje 
Jugoslovanskemu leksikografskemu zavodu, zlasti pa še književniku Miroslavu 
Krleži za uspešno dokončano delo pri Enciklopediji Jugoslavije, ki je izrednega 
pomena, tako kulturnozgodovinskega kot občečloveškega, za vso našo družbeno 
skupnost. 

Se strinjate s takšnim predlogom? Želi morda kdo besedo-? (Nihče.) Torej 
se strinjate. 

Tako lahko končam to točko dnevnega reda in preidem na 3. točko 
dnevnega reda, to je na osnutek zakona o obveznem pošiljanju tiskov. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet. Želi predstavnik izvršnega sveta 
še ustno obrazložiti zakonski osnutek? (Zeli.) Besedo ima dr. Branko Berčič, 
republiški podsekretar v sekretariatu za prosveto in kulturo-. 

Dr. Branko Berčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V obravnavo vam je predložen eden izmed zakonov s področja kulture, 
ki jih je po določilih ustavnega zakona za izvedbo dopolnil k ustavi Socialistične 
republike Slovenije treba letos uskladiti z novim državnopravnim položajem 
in zakonodajnimi pristojnostmi Socialistične republike Slovenije. 

Zakonska materija ni nova in neznana, saj j-o je poleg zveznega temeljnega 
zakona iz leta 1965 urejal tudi republiški zakon, ki je bil v dopolnjeni obliki 
v tej skupščini ponovno sprejet šele pred letom dni. In ker velja splošna ocena, 
da je bila zadeva doslej v sedanjem zveznem in v veljavnem republiškem 
zakonu v osnovi primerno urejena, so dosedanje rešitve predlagane tudi v 
osnutku novega republiškega zakona. Vsebini zveznega in republiškega zakona 
se dopolnjujeta, tako da ju je brez bistvenih sprememb mogoče prevzeti in zliti 
v celovit republiški predpis. Pri tem so potrebne določene uskladitve in poeno- 
tenja določil za izvajanje -postopka o obveznem pošiljanju tiskov, nekatert 
manjše dopolnitve, natančnejše in razumljivejše oblikovanje posameznih določil 
in nekatere terminološke opredelitve. 

Osnutek zakona izhaja iz namena, da mora biti zagotovljena ohranitev 
vseh tiskov v Sloveniji kot narodnih kulturnih vrednot ter njihova dostopnost 
za proučevanje in uporabo. Za prvo zakon zavezuje narodno in univerzitetno 
knjižnico v Ljubljani ter visokošolsko in študijsko knjižnico v Mariboru, drugo 
pa omogoča pošiljanje slovenskih tiskov v centralne knjižnice drugih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin v Jugoslaviji in v splošne znanstvene knjižnice 
oziroma študijske oddelke splošnih izobraževalnih knjižnic širom po Sloveniji, 
ki so v krajih Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova 
Gorica, Novo mesto, Ptuj in Ravne na Koroškem. Takšna teritorialna razdelitev 
za razpošiljanje obveznih tiskov je bila v praksi uveljavljena že doslej in tudi 
skupno število je enako kot doslej, to je 20 izvodov. Osnutek zakona prevzema 
dosedanje opredelitve, kdo šteje po tem zakonu za tiskarno oziroma kd-o je 
zavezan obvezno pošiljati natisnjene ali izdane tiske, kaj šteje za tisk, kdaj 
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in kako je treba izvajati zakonske obveznosti ter katere vrste tiskov se smejo 
pošiljati v manjšem, številu izvodov. 

Med gradivom, ki ga zakon na novo uvršča v sistem obveznega pošiljanja, 
so predvsem nove oblike razmnoževanja kulturnih dobrin, kot so na primer 
umetniške reprodukcije, glasbene razglednice, zvočne in slikovne kasete. Isto 
velja za zaupne tiske, katerih ohranjevanje je bilo doslej prepuščeno izdaja- 
teljem. Vendar je bilo ponovno ugotovljeno, da takšen način za očuvanje teh 
tiskov ni dovolj uspešen in da je v celoti ustrezno le v hranjenje arhivu znan- 
stvene knjižnice, seveda pod posebnimi pogoji. 

Večjo spremembo, ki pa je pravzaprav samo poenotenje postopka, prinaša 
osnutek pri načinu pošiljanja obveznih tiskov. Doslej so namreč tiskarne tiste 
obvezne izvode, ki jih je predpisoval zvezni zakon, pošiljale prek narodne in 
univerzitetne knjižnice kot slovenske nacionalke, drugo polovico obveznih iz- 
vodov, ki jih je predpisoval republiški zakon, pa so pošiljale neposredno knjiž- 
nicam v Sloveniji. Osnutek zakona uvaja enotni sistem pošiljanja vseh ob- 
veznih tiskov prek narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, ki je tudi 
edina pristojna za nadzor nad izvajanjem zakona v tiskarnah in založbah. 

Predlagana rešitev na eni strani poenostavlja to kontrolo in omogoča po- 
enotenje reklamiranja, na drugi strani pa razbremenjuje tiskarne oziroma 
založbe; vendar dodatno obremenjuje osrednjo slovensko knjižnico. Glede na 
takšno strokovno in pravno funkcijo je ta knjižnica tudi predlagateljica na- 
tančnejših predpisov za nadzor nad izvajanjem zakona, ki jih po zakonskem 
pooblastilu izda republiški sekretar za prosveto in kulturo. 

V osnutku zakona zapisana določila so usklajena s pripravami podobnih 
zakonov v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah, ki so vse sprejele tudi 
obveznost recipročnega pošiljanja svojih tiskov. S tem bo neposredno realiziran 
soglasno ugotovljeni interes vsake republike, pokrajine in naroda, da je njegova 
znanstvena, strokovna, umetniška in leposlovna dejavnost tekoče in stalno 
navzoča med pripadniki drugih narodov in narodnosti, kar je še posebej po- 
membno pri medsebojni povezavi in spoznavanju jugoslovanskih narodov in 
narodnosti, združenih v enotni socialistični federativni državi. 

S tako koncipiranim osnutkom zakona, ki je pred vami, je torej na 
primeren način, kot je tO urejeno drugod po Jugoslaviji in na tujem, zago- 
tovljena ohranitev slovenskih tiskov kot dokumentov slovenskega duha in 
tiskarske dejavnosti, omogočena njih dostopnost za proučevanje in uporabo 
širokemu krogu zainteresiranih občanov ter urejena prisotnost slovenske kul- 
turne tvornosti v celotnem jugoslovanskem prostoru in medsebojno spozna- 
vanje s tiskom in drugače reproduciranih kulturnih dosežkov. V prepričanju, 
da so predlagane rešitve pravilna pot za dosego tega cilja, priporočam temu 
skupščinskemu zboru, da sprejme predloženi osnutek zakona o obveznem po- 
šiljanju tiska. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Osnutek sta obravnavala naš odbor za 
kulturne dejavnosti in skupščinska zakonodajno-pravna komisija. Želita poroče- 
valca odbora oziroma komisije poročiloma še kaj dodati? (Ne.) Začenjam raz- 
pravo. Kdo želi razpravljati? Prosim, poslanec Boris Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Želel bi le od- 
govor na to, kar je že v poročilu odbora za kulturne dejavnosti, ali bo mogoče 
upoštevati predlog za še dva dodatna izvoda za študijske knjižnice v Italiji in 
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v Avstriji. V predlogu odbora za kulturne dejavnosti je to poudarjeno in tudi 
vemo, da se to danes na razne načine že izvaja; vprašanje je le, ali se to da 
zakonsko urediti za naprej. Drugo, kar bi želel povedati, pa je, da bi dali po- 
budo za čimprejšen sprejem zakona o tisku. Po zadnjih amandmajih v zakonu o 
tisku veljajo le določene stvari, to pa delno ovira pošiljanje naše knjige v 
tujino in dobivanje knjig v slovenskem jeziku iz drugih dežel. Posebno pri 
pošiljanju knjig čez,mejo so težave, ker je zaradi carinskega zakona in podobnih 
stvari po nepotrebnem kup komplikacij. Na drugi strani pa mi je bila na primer 
zaplenjena knjiga naše pesnice iz Trsta, ki mi jo je poslala na moje ime, ker je 
kontrola pri carinski pošti ugotovila, da je bila knjiga v slovenskem jeziku. 
To pa po zakonu o tisku ni dovoljeno. Mimogrede, pornografijo pa bi lahko 
dobil, ker ni v slovenskem jeziku. Mislim, da bi to morali vendarle nekoliko 
sprostiti, saj živi izven Slovenije približno tretjina slovenskega prebivalstva, 
ki tudi izdajajo svoje knjige, in ne bi bilo napačno, če bi jih tudi v Sloveniji 
poznali. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Končujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme tale sklep: 

1. Osnutek zakona o obveznem pošiljanju tiskov se sprejme. 
2. Izvršni svet pripravi predlog zakona. 
3. Pri pripravi predloga naj izvršni svet prouči vse pripombe in predloge, 

dane k osnutku zakona. 
4. Izvršni svet naj predloži predlog zakona do 30. septembra 1972. 
Predlog sklepa dajem na glasovanje. Kdor je za, naj glasuje! (38 poslancev 

je glasoval za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli sklep o sprejemu osnutka zakona 

o obveznem pošiljanju tiskov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je statut Prešernovega 
sklada. 

Dopolnjeni statut je predložil upravni odbor sklada. Vprašujem zbor, ali 
naj obravnavamo to točko v odsotnosti predstavnika sklada? (Ne.) Torej jo od- 
ložimo na prihodnjo sejo zbora. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o telesnokulturnih skupnostih. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet in za svojega predstavnika določil 
Janeza Kocijančiča, člana izvršnega sveta. Zeli predstavnik izvršnega sveta 
Ustno obrazložiti osnutek? (Da.) Besedo ima tovariš Janez Kocijančič. 

Janez Kocijančič: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši poslanci! 

Izvršni svet vam predlaga v razpravo osnutek zakona o telesnokulturnih 
skupnostih in osnutek zakona o financiranju telesnokulturnih dejavnosti v 
Socialistični republiki Sloveniji. Na ta način vam je predložena ureditev po- 
membnega področja našega družbenega življenja, ki je predolgo životarilo na 
obrobju družbenega zanimanja in sistematične skrbi in kjer se kljub entuzi- 
azmu in nesebičnim naporom enih prepočasi uveljavljajo novi samoupravni 
družbeni odnosi. Verjetno sedaj ni trenutek, ko bi bilo potrebno razgrniti 
problematiko slovenske telesne kulture, njenega razvoja in njene krize v vsej 
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njeni celovitosti. Vendar pa naj vseeno naštejem nekaj ugotovitev, ki jih je po 
mojem prepričanju potrebno ponoviti, preden se začne vaša razprava in pre- 
sojanje o zakonski ureditvi tega področja. 

Predvsem mislim, da se slehernemu pa tudi površnemu poznavalcu razmer 
v telesni kulturi vsiljuje spoznanje, da to področje zaostaja in da zaostajanje 
ne more biti naključno, ampak ima povsem konkretne in določljive vzroke. Ti 
vzroki so predvsem naslednji: 

1. Premajhna usmerjenost na množično telesno kulturo in na ustvarjanje 
in zadovoljevanje potreb po telesnok.ulturni dejavnosti pri slehernem občanu. 
Telesna kultura ne more biti omejena samo na tekmovalni šport in ne more 
postati le privilegij nekaj izjemno nadarjenih mladih ljudi, ki so lahko vrhun- 
ski športniki. Telesna kultura je veliko več; je nujen pogoj razvoja moderne 
družbe in vsakega modernega naroda. 

Podatki, s katerimi razpolagamo, ne dokazujejo, da bi se v Sloveniji tega 
zavedali. Tako rezultati raziskav kažejo, da ima v naši republiki skoraj 52'% 
učencev od 8. do 19. leta telesne okvare, kot so slaba drža, deformirana hrbte- 
nica, stopala in tako dalje, da moški v starosti od 20. do 25. leta pretečejo 
razdaljo 800 m v poprečju v enakem času kot 12-letni otroci, moški v starosti 
od 35. do 40. leta pa pretečejo razdaljo 500 m v enakem času kot 10-letne 
deklice. Več kot 40 °/o delavcev razdalje 500 m sploh ne preteče itd. Naborne 
komisije ugotavljajo, da število nesposobnih za služenje vojaškega roka ne- 
pretrgoma narašča in da je doseglo že 20'%. 

Komentar k navedenim podatkom skorajda ni potreben, ugotovitev pa je 
jasna: nujna je razširitev telesnokulturne dejavnosti za vse sloje in sitarostne 
kategorije prebivalstva, saj boljšo fizično pripravljenost naših ljudi potrebujemo 
zaradi boljšega zdravja, večje produktivnosti, ustreznejše obrambne priprav- 
ljenosti in še vrste drugih vzrokov. 

2. V telesni kulturi vladajo neustrezni družbeni odnosi in sicer nekakšna 
kombinacija samoorganiziranosti in podržavljene skrbi za to področje. Iz tega 
izhajajo vse neugodne in dobro znane posledice od revščine do nelogičnosti in 
deformacij, ki izvirajo iz proračunskih odnosov. Podatki kažejo, da je skrb za 
telesno kulturo v slovenskih občinah zelo neuravnotežena in da bolj odraža 
razumevanje ali nerazumevanje občinskih vrhov in drugih družbenih dejav- 
nikov za problematiko telesne kulture kot pa dejanske možnosti in gospodarsko 
moč ustrezne komune. 

Tako se ustvarja nesprejemljivo stanje, da so športniki, športni kolektivi 
in organizacije prisiljeni iskati mecene in da ti meceni, običajno vplivni ljudje 
iz političnih struktur in gospodarstva, dobivajo odločilen vpliv na posameznih 
športnih področjih. Posledica tega je, da imajo športniki sorazmerno majhen 
vpliv na telesnokultumo dejavnost in da imajo atraktivni tekmovalni programi 
prednost pred množično telesno kulturo. Tako ni več daleč čas, ko bomo Slovenci 
v svetu mnogo bolj znani kot uspešni organizatorji evropskih in svetovnih 
prvenstev kot pa športniki ali na primer, kot zdrav narod. 

Zato bi nadaljevanje sedanjih odnosov na področju telesne kulture v 
razdobju, ko se na drugih področjih družbenega življenja uveljavljajo samo- 
upravne rešitve, ki so opredeljene z nedavno sprejetimi ustavnimi dopolnili, 
lahko ustvarile položaj, ki bi bil izrazito protisloven in ki bi lahko še zmanjšal 
že obstoječe, čeprav relativno skromne rezultate. S tem1 seveda ne polemiziram 
s kvalitetnim1 športom nasploh, saj menim', da morata biti množičnost in kvaliteta 
neločljivi sestavini telesne kulturne dejavnosti, vendar opozarjam na družbene 
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vzroke predragih vrhunskih športnih programov in na siromaštvo tistih oblik 
telesnokulturne dejavnosti, ki naj bi bile dostopne vsakemu občanu. 

3. Naša družba ima izrazito neustrezen finančni odnos do telesnokulturne 
dejavnosti. Ko smo zasledovali številčne podatke družbene pomoči na tem 
področju, se nismo mogli znebiti neprijetnega občutka, da so se vsi valovi 
družbene in državne varčnosti končevali tukaj. To zlasti dokazujejo podatki o 
vlaganjih v telesno kulturo po 1965. letu, torej po letu družbene in gospodarske 
reforme. Slovenska telesna kultura je potrebovala kar 4 leta, da je nominalno 
dosegla znesek, ki ga je dobivala v zadnjem letu pred reformo. To se ni zgodilo 
niti v eni drugi jugoslovanski republiki. 

Poglejmo v svet in videli bomo>, da je telesna kultura najrazvitejša v tistih 
deželah, kjer so najrazvitejše gospodarske, kulturne in druge razmere. Ver- 
jetno bi na podlagi tega Socialistična republika Slovenija, ki je v Jugoslaviji 
gospodarsko najrazvitejša, lahko pred drugimi republikami in pokrajinami 
prednjačila tudi na področju telesne kulture. Toda žal ni tako. Slovenija je na 
primer v letu 1968 dala za enega aktivnega športnika le 400 N dinarjev, druge 
republike v poprečju okrog 800, Socialistična republika Srbija pa celo 885 N di- 
narjev. Vse to dokazuje relativno zaostajanje naše republike. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Z zakonom o telesnokulturnih skupnostih 
predlagamo, da se področje telesne kulture samoupravno uredi. Nove telesno- 
kulturne skupnosti bodo sestavljali predstavniki občanov, aktivnih športnikov, 
telesnokulturnih delavcev in organizacij ter zainteresiranih družbenih in gospo- 
darskih dejavnikov. Tako telesnokulturne skupnosti ne bodo le predstavnik 
parcialnega interesa, ampak bodo hkrati usposobljene, da bodo izražale družbeni 
interes v telesni kulturi in načrtovale družbeno politiko na tem področju. Pred- 
vsem bodo nove samoupravne skupnosti sposobne spodbujati množičnost v 
telesni kulturi, privzgojiti potrebno po organizirani telesni aktivnosti sleher- 
nemu občanu ne glede na starost in telesne sposobnosti in z načrtno dejav- 
nostjo zvišati tudi kvalitetno raven slovenskega športa. 

V samoupravnem organiziranju telesne kulture ima osrednjo vlogo občina, 
v kateri predvidevamo ustanovitev temeljnih telesnokulturnih skupnosti. Me- 
nimo, da bi centralizacija upravljanja in sredstev na področju telesne kulture 
prej škodila kot koristila, če bi bila izvedena administrativno. S tem, ko dolo- 
čamo dohodke temeljnih skupnosti in jih tako finančno osamosvajamo, pa 
nikakor ne omejujemo najrazličnejših samoupravnih možnosti združevanja 
sredstev v republiki in federaciji za skupne dogovorjene naloge in programe. 
Prav tako so odprte možnosti za prostovoljno združevanje temeljnih telesno- 
kulturnih skupnosti. 

Za prihodnje leto predlagamo prehodno rešitev. Tokrat bomo namreč 
decentralizirali financiranje telesne kulture v federaciji in ustanavljali telesno- 
kulturne skupnosti v občinah in v republiki. Nelogično bi bilo pričakovati, da 
bodo telesnokulturne skupnosti v občinah zaživele tako hitro-, da bi lahko 
takoj smiselno združevale sredstva za skupno dejavnost v republiki in federa- 
ciji. Ker ne bi bilo pametno, če bi v vmesnem razdobju ta dejavnost zamrla, 
predlagamo, da se za to leto v zakonu o financiranju telesnokulturne dejavnosti 
v Socialistični republiki Sloveniji opredelijo sredstva, ki so v 1973. letu potrebna 
za telesnokulturno dejavnost v republiki in federaciji. S tem bo ustvarjena 
možnost, da se kvalitetno pripravijo ustrezni dogovori o združevanju sredstev, 
ki bi jih brez nervoze, odvečnih sporov lahko začeli izvajati v 1974. letu. 
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V iskanju vira za financiranje telesnokulturne dejavnosti smo se opre- 
delili za prispevek iz osebnega dohodka delavcev. Menimo, da je ta vir naj- 
primernejši, ker telesna kultura predstavlja potrebo in aktivnost delovnega 
človeka in občana, in je zato prav, da se tako tudi financira. Z novimi rešitvami 
pa seveda ne želimo destimulirati drugih že obstoječih in morebitnih novih 
oblik združevanja za telesinokulturno dejavnost. 

Posebej želim poudariti, da izvršni svet sicer sočasno predlaga oba osnutka 
zakona v obravnavo skupščini, čeprav nameravamo v fazi sprejemanja zakonov 
postopek deliti. Zakon o telesnokulturnih skupnostih bi bilo potrebno sprejeti 
čimprej, da bi lahko opravili vse tiste politične, vsebinske in organizacijske 
priprave, ki so potrebne, da bodo telesnokulturne skupnosti resnično zaživele. 
Zakon o financiranju telesnokulturne dejavnosti v Socialistični republiki 
Sloveniji pa bi bilo po našem mnenju potrebno sprejeti takrat, kot vse druge 
finančne obremenitve, to je ob sprejemanju ekonomske politike in ob pro- 
računski razpravi za prihodnje leto. To poudarjam zato, ker se mi zdi pomembno 
opozoriti, da za telesno kulturo ne predlagamo nikakršnega posebnega odnosa, 
ampak menimo, da jo je potrebno obravnavati kot vse druge družbene po- 
trebe, nepodcenjujoče in neprivilegirano1. Zato jo je potrebno tudi normalno 
financirati in ji odrediti materialni položaj takrat, ko ga bomo odrejali večini 
družbenih dejavnosti. To je tudi razlog, da predlagamo dva zakona in ne enega, 
ki bi urejal celotno materijo, kar bi bilo pravno in tehnično sicer mogoče. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Telesnokulturni delavci, športniki in občani 
veliko pričakujejo od sprejema obeh predloženih zakonov. Prepričan sem, da 
bodo pripombe in stališča, izražena na odborih in zborih slovenske skupščine, 
veliko pripomogla k nadaljnjemu izboljšanju rešitev obeh zakonov. Posebno 
veliko pričakujemo od razprave v prosvetno-kulturnem zboru, saj telesna kul- 
tura združuje tako elemente vzgoje kot kulturnih vrednot. Z vašo podporo 
bodo nove samoupravne organizacijske in finančne rešitve omogočile vsebinski 
in stvarni napredek slovenske telesne kulture, demokratične odnose in odločilen 
vpliv delovnih ljudi in športnikov nanje ter ne nazadnje tudi večjo urejenost 
in več uspehov v prihodnosti. 

Predsednik Miloš P o 1 j a n š e k : Osnutek zakona sta obravnavala 
odbor našega zbora za telesno kulturo in zakonodajno-pravna komisija; prejeli 
ste pismeni poročili. Vprašujem poročevalca odbora poslanca Jožeta Vilda, ali 
želi še ustno pojasniti stališče odbora? (Da.) Besedo ima tovariš Vild. 

Jože Vild: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Vsa 
telesno kulturna dejavnost v Sloveniji že kar nestrpno pričakuje javno razpravo 
o zakonih, s katerima naj bi tudi na področju telesne kulture zagotovili vsaj 
približno takšne možnosti delovanja, kot jih že imajo druga področja družbenega 
življenja. Ko smo v odboru za telesno kulturo našega zbora v prvi razpravi 
o predloženih osnutkih zakonov strnili tudi prva mnenja, prve ugotovitev in 
pripombe z željo, naj predlagatelj pred sprejetjem zakonov organizira in izvede 
najširšo javno razpravo, nas je k temu privedlo prepričanje, da je pomembnost 
vseh sistemskih zakonov za nadaljnji razvoj telesne kulture na Slovenskem 
tolikšna, da povsem, opravičuje željo ali morda celo zahtevo po taki najširši 
javni razpravi. To mnenje in lastno prepričanje izražam tudi danes, ko odpiramo 
vrata v sklepno fazo priprav zakonov, ki bosta nedvomno pomemben mejnik 
v slovenski telesni kulturi. 
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Ne nameravam navajati stališč, mnenj in predlogov našega odbora, ki 
spremljajo začetek javne razprave o osnutku zakona o telesnokultumih skup- 
nostih in zakona o financiranju telesnokultume dejavnosti v Sloveniji. Poslanci 
ste jih že dobili hkrati z drugimi podobnimi predlogi in mnenji. Naj dodam 
samo še prepričanje, da bo odzivnost javne razprave bogata tako po udeležen- 
cih in še bolj po novih mnenjih in predlogih, ki naj pomagajo predlagatelju pri 
končnem vsebinskem oblikovanju obeh zakonov. 

Privrženost množični telesni kulturi bo morala dobiti v temeljnem zakonu 
najširši poudarek in temu namenu se bo marala v prihodnje predvsem prila- 
gajati tudi telesnokultuma dejavnost svoji organiziranosti. Prav tako menim, 
da bo treba odločno podpreti težnjam, ki jih sicer že nakazuje zakonski osnutek 
o financiranju telesnokultumih dejavnosti, to je zagotovitev stalnih in zanes- 
ljivih virov za financiranje telesne kulture, za zboljšanje resnično težavnega 
in nezavidljivega materialnega položaja telesne kulture na Slovenskem. 

Prav tako sem prepričan, da bo v javni razpravi močno odmevala težnja 
o celovitosti telesne kulture, težnja po oblikovanju in uresničevanju nacional- 
nega programa telesne kulture, pri čemer bo morala biti v zakonu jasno po- 
udarjena množičnost telesne kulture kot temeljna dejavnost telesnokultuimih 
skupnosti. Tako naj bi telesna kultura resnično postala pravica lin potreba 
slehernega občana. Ob tolikšni pomembnosti izražam tudi željo in prepričanje, 
da v javni razpravi ne bo manjkalo poslancev našega zbora. 

Predsednik Miloš Poljan šek: Kot gradivo k tej točki ste prejeji 
stališča, pripombe in ugotovitve skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje, po- 
vzetek razprave iz razgovora o osnutku zakona, ki ga je organizirala poslanska 
pisarna pri mestni konferenci Socialistične zveze delovnih ljudi v Ljubljani, in 
mnenja, stališča in predlog zasedanja delegatov občin. 

Začenjam razpravo o osnutku zakona in dajem besedo poslancu Vinku 
Habjanu. 

Vinko Habjan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Naš zbor je jeseni 1971. leta podprl predlog izvršnega sveta skupščine SR 

Slovenije za izdajo zakona o telesnokultumih skupnostih. Danes imamo pred 
seboj izdelana osnutka zakonov o telesnokultumih skupnostih in sredstvih za 
financiranje telesnokultume dejavnosti v Sloveniji. Predlagana zakona naj bi 
utrdila vlogo in pomen telesne kulture, ki v našem družbenem življenju nima 
enakovrednega pomena z urejenim financiranjem, kot je to že urejeno za pod- 
ročje vzgoje in izobraževanja, kulture, zdravstva itd. 

Iz dosedanje razprave o osnutkih zakonov v nekaterih odborih, komisijah in 
zvezah veje izredna zainteresiranost vseh družbenih faktorjev, predvsem pa 
aktivnih telesnokultumih delavcev, da bi za široko javno razpravo pripravili 
taka predloga zakonov, ki bosta izražala veliko skrb naše samoupravne družbe 
za združevanje vseh nosilcev telesnovzgojne in telesnokultume dejavnosti, in 
to na načelih sporazumevanja in ob stalno zagotovljenih finančnih sredstvih 
za realizacijo dogovorjenih programov za pravilno in v današnjem trenutku 
zelo pomembno vrednotenje telesnovzgojnih dejavnosti, ki naj bogatijo pripad- 
nost naših delovnih ljudi k telesni kulturi. Množični razvoj vseh telesnovzgojnih 
športnih in rekreativnih dejavnosti na humanih demokratičnih osnovah in na 
kulturnem nivoju pa bo poroštvo za razvoj dinamike in za obstoj telesne kulture 
slovenskega naroda. 
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Odbor za telesno kulturo, kot je že omenil predsednik odbora, je tako kot 
drugi razpravljale! med drugim tudi opozoril, naj zakon o telesnokultumih 
skupnostih jasne je opredeli dolžnosti in. naloge temeljnih telesnokultumih skup- 
nosti puri množičnem vključevanju delovnih ljudi in predvsem' mladine v telesno- 
vzgojne, športne in rekreativne dejavnosti. Zavzemam se, da je med bistvene 
osnovne nosilce telesne vzgoje in kulture potrebno vsekakor šteti šolska športna 
društva, ki s svojim množičnim potencialom lahko veliko prispevajo k razvoju 
telesnovzgojnih in športnih dejavnosti. Šolska športna društva se organizacijsko, 
kadrovsko in množično tekmovalno tako usposabljajo, da dejansko predstav- 
ljajo zelo opazen element v razvoju telesne kulture na vseh njenih področjih. 

V dosedanji razpravi o zakonih je bilo večkrat poudarjeno, da nekateri 
odnosi niso jasno opredeljeni oziroma da obstajajo tudi dileme in celo bojazni, 
da nekatere formulacije vodijo morda oelo k nazadovanju. Navajam: telesno- 
kulturne organizacije med seboj; kakšna naj bo vloga občinske oziroma mestne 
zveze za telesno kulturo v odnosu do telesnokultumih skupnosti, dejavnosti tu- 
rističnih organizacij in jugoslovanske ljudske armade pri razvoju telesne kul- 
ture in njihov odnos do telesnokultumih skupnosti; temeljne izobraževalne 
skupnosti in temeljne telesnokulturne skupnosti v odnosu do šolskih športnih 
društev; naloge, ki naj jih določa zakon oziroma statut bodočih telesnokultumih 
organizacij; relacija med množično telesno kulturo in vrhunskim oziroma pro- 
fesionalnim športom; viri in stopnje, ki naj bi bile določene vnaprej, in mož- 
nosti za letno dogovarjanje o njih; obseg financiranja telesno-kulturnih skup- 
nosti, program telesnokultumih organizaoij, plačevanje vzdrževanja, adaptacij, 
novih gradenj itd. 

Naj bo dovolj! Gre predvsem za jasen in razumen zakon, za katerega gla- 
sujemo z željo, da v najkrajšem roku uspešno preide pota razpravljanja, vse 
podrobnosti pa naj uzakonijo predvsem statuti skupnosti in organizacij. Osnove 
za njihovo delo in življenje pa naj zagotove precizno izdelana merila skupnosti, 
ki naj načrtujejo delovne programe ter zagotovijo njihovo realizacijo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo besedo? Poslanec Hasl 
Miran. 

Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Morda 
moja razprava ne bo najbolj sodila v ta okvir, ker pa gre šele za osnutek zakona, 
mi jo kljub temu dovolite. Ob sprejemanju teh zakonov se namreč vedno spom- 
nim na nekatere druge interesne skupnosti, ki smo jih ustanavljali v našem 
obdobju, obstajajo nekatere pozitivne izkušnje in zato ne bo odveč, če ob tej 
priložnosti omenim nekaj problemov, s katerimi so se in se še srečujejo druge 
interesne skupnosti in ki bi jih v začetku, ko bodo telesnovzgojne skupnosti 
zaživele, kazalo bolj ali manj vendarle upoštevati. 

Gre za tako imenovane začetne težave, pa tudi za gojitev prevelikih upov, da 
bosta vso problematiko telesne vzgoje ta dva zakona rešila že takoj v začetku. 
Prosvetni delavci smo bili v glavnem v večini primerov zelo veliki optimisti; še 
večji optimisti pa so bili, kot opažam, v kulturnih skupnostih in prav zato, 
da ne bi bili razočarani, ne kaže gojiti prevelikih upov. 

Danes imamo temeljne izobraževalne skupnosti, razen obalne, v vsaki 
občini. Kljub v začetku postavljenim željam in tendencam, da bi pri kulturi 
kazalo oblikovati širše skupnosti, imamo danes izrazito občinsko kulturo, izrazite 
občinske kulturne samoupravne oziroma interesne skupnosti. Kaj bi status 
občine in njena vloga v našem sistemu res toliko trpela, če bi telesno kulturo 
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samoupravno povezali na širši medobčinski osnovi? Kljub temu, da je v 6. členu 
lepo zapisano, da se lahko organizira ena ali druga varianta, bi morda le kazalo 
dati večji poudarek medobčinskemu povezovanju. Menim, da bi se na širšem 
prostoru stvari lažje urejale. 

Kljub poudarjeni samoupravnosti in želji, da bi bili v interesno skupnost 
vključeni vsi zainteresirani, predvsem tako imenovani potrošniki, predstavniki 
organizacij združenega dela in drugih, moramo danes žal ugotoviti, da je prav 
sodelovanje teh tako imenovanih potrošnikov, teh tako imenovanih zaintere- 
siranih s področja gospodarske ali negospodarske sfere bolj teoretično kot prak- 
tično. Njihovo aktivno sodelovanje — čast in slava izjemam — je v glavnem 
zelo slabo, tako da so težave s sklepčnostjo kar pogoste. Zato bi morali samo- 
upravni organi bodočih telesnovzgojnih skupnosti o tem nujno tako ali drugače 
razmišljati že na začetku, predvsem pa pri formiranju skupnosti in izbiranju 
njenih predstavnikov. 

Posebno vprašanje je sprejem programa neke interesne skupnosti. Tu bi 
vsi želeli čimveč; od tistih, ki so vključeni, do občinskih skupščin. Zal je 
finančno ovrednotenje takega programa druga, prispevne stopnje in dobljena 
sredstva pa tretja faza, ki sta navadno kaj malo usklajeni s sprejetim progra- 
mom. Kljub samoupravnosti imamo še vedno močno prisotno proračunsko 
miselnost. Zato bi želel novo ustanovljenim telesnokulturnim skupnostim več 
sreče in v splošnem srečnejšo roko pri usklajevanju programa in financiranja. 

Sedaj pa še nekaj zadev, ki bodo aktualne, ko bodo začele skupnosti delo- 
vati. Pojavili se bodo problemi glede odnosa med množično in vrhunsko telesno 
kulturo ter problemi znotraj telesnovzgojnih organizacij, katerih dejavnost je 
tako heterogena kot na področju kulture. Zato bodo morali ob ustanavljanju 
skupnosti vsekakor voditi pametno kadrovsko politiko; vodilne funkcije v 
samoupravnih in izvršilnih organih telesnovzgojnih skupnosti bodo morale biti 
v rokah razgledanega kadra, kajti vsaka ozkost povzroča zelo resne probleme. 

Ko sklepam svoj prispevek, ponovno poudarjam, da moramo biti prav vsi 
realisti. Izvedba vsakega zakona je odvisna predvsem od ljudi, od njihove dejav- 
nosti in od želje, da bi bile stvari dobro urejene. 

Predsednik Miloš Ppljanšek: Se kdo želi razpravljati? Dr. Ernest 
Petrič, poslanec našega zbora. 

Dr. Ernest Petrič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V nekaj besedah želim -podpreti predlagana zakona v tej fazi razprave, 
ker se mi zdi, da v veliki meri — predpostavljam seveda vrsto dopolnil tako 
skupščinske kot izvenskupščinske razprave — uresničujeta tiste cilje, dogra- 
jujeta tiste stvari na področju telesne kulture, za katere so se zavzemali in se 
zavzemajo telesnokulturni delavci pa tudi drugi na področju telesne kulture v 
Sloveniji. Zakona predstavljata temelj bodoče samoupravne organizacije na 
eni strani, na drugi strani pa zagotavljata osnovno materialno bazo za to 
pomembno področje družbenega delovanja in človekovega življenja. 

Predlagatelja zakona želim opozoriti na to, da se bo v javni razpravi sre- 
čeval z različnimi, gotovo dobronamtemimi predlogi, ki pa si bodo prav gotovo 
prizadevali, da bi zakon uredil vse tisto, kar koga žuli. Telesna kultura pa je 
eno izmed področij človekovega življenja in ustvarjanja, ki sega od prizadevanj 
in dejavnosti posameznika ter njegovih osebnih interesov prek Interesov vzgoje 
in izobraževanja, šolske telesne kulture, prek interesov delovnih organizacij, 
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sindikatov, turizma in rekreacije, prek raznih prestižnih ciljev, kvalitetnega 
športa, polprofesionalnega in profesionalnega športa itd. Poleg tega je tu prisotna 
še različnost panog, tako da je razumljivo*, da se bo vsaka izmed teh dejavnosti 
želela videti v okviru novega zakona. Ce bi zakon segal v prevelike konkretnosti, 
če bi zdrsnil iz tega, da predstavlja temelj bodoče samoupravne organizacije na 
eni strani in samo neko osnovno bazo za financiranje telesne kulture na drugi 
strani, pa bi lahko pomenil — kot je nekdo že izrazil — celo korak nazaj, po- 
bijanje določenih iniciativ, zaviranje spontane ustvarjalnosti, ki tu mora biti 
navzoča. 

To je samo skromno opozorilo; v bistvu pa čvrsto podpiram in mislim, da 
tudi celoten zbor podpira predložena zakonska predloga. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo želi besedo? (Nihče.) Dovolite, 
da še sam izrazim dve, tri ugotovitve in dam1 hkrati tudi dve, tri pripombe. 

Menim, da prvi in drugi osnutek zakona predstavljata tisto prepotrebno 
sistemsko urejanje področja, na katerem smo resnično zaostajali in za katero 
ugotavljamo že precejšnje škodljive posledice. Nemogoče je še nadalje vzdržati 
vso prepotrebno družbeno dejavnost telesnokulturne krepitve naših ljudi, ne da 
bi seveda stvari postavili sistemsko na tisto mesto, kakor smo to štorih že v 
nekaterih drugih družbenih dejavnostih. Pri tem pa nujno poudarjam tisto, na 
kar je opozoril že tovariš Kocijančič, to je na kritično oceno, ki je bila resnično 
potrebna in primerna, in da smo imeli nekatere manifestacije, ki niso bile v 
prid množičnosti telesne kulture in ki niso sprožile večje popularizacije telesne 
kulture med mladimi. Mislim na nekatere prireditve, ki so v svetu sicer afirmi- 
rale Ljubljano in Slovenijo in tudi Jugoslavijo, niso pa kaj več storile za raz- 
širitev in razvoj telesne kulture. 

Menim, da bo še naprej obstajala dilema, ko bomo pristopili k organizaciji 
in postavljanju skupnosti telesne kulture: ali bolj razvijati vrhunsko telesno 
kulturo ali pa množično telesno kulturo. Treba bo najti pravo mero, pri čemer 
bo nujno potrebno bolj kot doslej skrbeti za razvoj telesne kulture med mladimi. 
Prav je, če bodo temeljne skupnosti dajale še večji poudarek šolskim športnim 
društvom in tistim tedesnokulturnim društvom, ki delujejo v proizvodnji, v 
gospodarskih organizacijah. Če kje, potem smo za prepotrebno rekreacijo pri- 
kraj sevali delovnega človeka, zaradi česar so bili slabši tudi proizvodni rezultati. 
In če hočemo neposrednejšo vzpostavitev materialne zveze med gospodarstvom 
in temeljnimi skupnostmi za telesno kulturo, potem jo lahko pričakujemo ob 
prepričljivi povezanosti delavcev s temi organizacijami. Nikjer drugje ni mogoče 
vzpostavljati tako neposredne zveze kot prav pri telesnokulturni dejavnosti. 

Naj na koncu opozorim še na nekaj, kar je storil že odbor za telesno kulturo. 
V mislih imam nacionalni program za področje telesne kulture, ki je takšen, 
kakršen je zasnovan v osnutku, vendarle ozko postavljen, ker snovanja takšnega 
programa ne povezuje s temeljnimi telesnokulturnimi skupnostmi. Nemogoče 
si je namreč zamisliti realen program, ne da bi bili neposredno prisotni vsaj 
pri. sestavljanju osnutka programa in tudi temeljne skupnosti za telesno kul- 
turo. To pa tembolj, ker pričakujemo zbiranje sredstev na ravni republike 
prav prek njenih temeljnih skupnosti za telesno kulturo. Če bi snovah program 
samo od vrha navzdol, potem bi bila možnost oblikovanja takšnega koncepta 
in še bolj same realizacije veliko težja. 

In še to: mislim, da je prav, če začnemo javno razpravo takoj; zamudili bi, 
če bi jo začeli v počitniških mesecih, ko gre veliko ljudi, ki delajo v telesni 
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kulturi, na zaslužen delovni odmor. Ce bi javna razprava potekala v mesecih, 
ko so delovni dopusti, bi to pomenilo, da poteka v odsotnosti teh ljudi. In prav 
zaradi tega je prav, če med sklepe z razprave našega zbora sprejmemo tudi 
tega, da naj gresta zakonska osnutka v takojšnjo javno razpravo, s čimer bodo 
vključeni vsi prizadeti, predvsem še prosvetni delavci. 

Ob koncu razprave predlagam, da sprejme zbor tale sklep: 
1. Osnutek zakona o telesnokulturnih skupnostih se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga naj izvršni svet upošteva vse pripombe in predloge, 

dane k osnutku zakona. 
4. Izvršni svet naj predloži predlog zakona do 30. septembra 1972. 
Kdor je za predlagani sklep, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam-, da je zbor soglasno sprejel sklep o sprejemu osnutka zakona 

o telesnokulturnih skupnostih. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
sredstvih za financiranje telesnokulturne dejavnosti v Socialistični republiki 
Sloveniji. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet; slišali ste že obrazložitev člana 
izvršnega sveta. 

Osnutek zakona sta obravnavala odbor našega zbora za telesno kulturo in 
skupščinska zakonodajno-pravna komisija. Želita predstavnika dopolniti stališče 
odbora in komisije? Tovariš Vild, Suhadolnik? (Ne želita.) Pismeni poročili ste 
dobili. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli še mnenje odbora gospo- 
darskega zbora za finance, povzetek razprave z razgovora o osnutku zakona, ki 
ga je organizirala poslanska pisarna pri mestni konferenci Socialistične zveze 
Ljubljana, ter mnenja, stališča in predloge zasedanja delegatov občin. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? 
Prosim, tovariš Meglič, poslanec našega zbora. 

Janez Meglič : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! K 
osnutku zakona o sredstvih za financiranje telesnokulturnih dejavnosti je bilo 
doslej že izraženih nekaj pripomb. Dovolite mi, da na kratko opozorim le na 
nekatere, ki se mi zde najpomembnejše. Prvo, kar je predlagal tudi naš odbor, 
je razširitev prispevka na vse kategorije aktivnih občanov, s čimer bi dobili 
znatno več sredstev za telesno kulturo. Ce bo predlog sprejet, bo treba raz- 
misliti o ustreznejšem nazivu takšnega vira sredstev. 

Predloženi osnutek zakona nakazuje način financiranja le za prihodnje leto, 
pri tem pa sredstva, zbrana iz predlagane prispevne stopnje, ne bodo zadoščala 
za široke potrebe na tem področju, kjer zelo zaostajamo zlasti pri vzdrževanju 
telesnovzgojnih objektov. 

Predlagatelj zakona naj razmisli tudi o tem, da se financiranje telesne 
kulture reši trajneje, ne le za prihodnje leto, ampak za daljše obdobje; ponovno 
naj oceni tudi višino prispevne stopnje, ki je po nekaterih dosedanjih kazalnikih 
prenizka. Manjkajo seveda nekateri podrobnejši izračuni, kajti kjerkoli smo 
doslej že razpravljali o osnutku zakona', povsod je bilo zastavljeno predvsem 
vprašanje, s kolikšnimi sredstvi bodo razpolagale temeljne telesnokulturne 
skupnosti. Prav bi bilo, da bi imeli za javno razpravo za razlago več podatkov. 
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Sicer pa sta bila zakona v javnosti ugodno sprejeta in pričakujemo, da bo 
javna razprava dala veliko koristnih predlogov, ki naj bi jih v čimvečji meri 
tudi upoštevali. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo, prosim? (Nihče.) Preden kon- 
čam, samo še pripomba glede prispevne stopnje. Prispevna stopnja bo neke 
vrste konvencija glede na vse ostale obremenitve, ki jih bomo sprejemali ob 
finančnem, načrtu za -prihodnje leto oziroma za prihodnja leta in ki bodo v logič- 
nem, razumnem in sprejemljivem sorazmerju. Seveda vsaka dejavnost želi, da 
bi bila njena prispevna stopnja višja in s tem tudi sredstva večja. To je tovariš 
Hasl lepo razložil. Gre za realno koncipiranje in s tem tudi razumno določanje 
teh stopenj, kajti če bi sami med seboj pričeli tekmovati, potem bi bila ta tekma 
brez upa zmage. Gre pa konvencija med vsemi dejavnostmi, do katerih moramo 
biti nujno enako družbeno odgovorni in enako družbeno zavzeti. 

Končujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o sredstvih za financiranje telesnokulturne dejavnosti v 

SR Sloveniji se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet skupščine SR Sloveije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in 

predloge k osnutku zakona. 
4. Izvršni svet naj predloži predlog zakona hkrati s predlogom izhodišč za 

ekonomsko politiko SR Slovenije v letu 1973. 
Kdor je za ta sklep, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo morda 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel sklep o sprejemu 

osnutka zakona o sredstvih za financiranje telesnokulturne dejavnosti v SR 
Sloveniji. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na zaključni račun 
sklada Borisa Kidriča za leto 1971. 

Zaključni račun je predložil sklad Borisa Kidriča. Želi njegov predstavnik 
morda ustno pojasniti zaključni račun? Tovariš dr. Pirkmajer, tajnik razisko- 
valne skupnosti Slovenije, ima besedo. 

Dr. Edo Pirkmajer: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Prejeli 
ste finančni načrt za leto 1972 in zaključni račun sklada Borisa Kidriča za leto 
1971 s poročilom o delu raziskovalne skupnosti in sklada za leto 1971. Zato ne 
bi navajal podrobnosti, rad bi poudaril samo nekaj stvari. 

1. Kako je bil izvršen finančni načrt za leto 1971, je razvidno iz poročila, 
ker je bil potrjen šele konec lanskega leta, ni velikih razlik med samim finanč- 
nim načrtom in med poročilom o njegovi izvršitvi. Razlog za tolikšno zakasnitev 
pri potrditvi finančnega načrta za leto 1971 je bil predvsem ta, da je sklad 
Borisa Kidriča preteklo leto prevzel tudi obveznosti zveznega sklada, ki so bile 
znane šele v drugi polovici leta 1971. Finančni načrt za leto 1971 in poročilo o 
izvršitvi ne kažeta nobenih bistvenih premikov in sprememb v primerjavi 
s prejšnjim letom, ker sta le logično nadaljevanje tega, kar so v prejšnjih letih 
zastavili sklad Borisa Kidriča in zlasti zvezni svet in zvezni sklad. 

Pač pa lahko rečem, da kaže finančni načrt za leto 1972 prve premike v 
želeni smeri, ki si jo je začrtala raziskovalna skupnost. Naj vas ob tem opozorim 
samo na financiranje infrastrukture. Dolga leta se je vlekla razprava o tem, ali 
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ne bi kazalo končno vendarle ukiniti namensko financiranje nekaterih inštitutov. 
To stvar smo spremenili tako, da smo začeli sistematično financirati tiste raz- 
iskovalne enote in zavode, ki naj bi predstavljali bazo za raziskovalno delo na 
tistih področjih, kjer želimo imeti koncentrirana sredstva ali pa koncentrirano 
opremo. Dalje financiramo tiste enote in tiste službe, ki naj predstavljajo 
bazo za raziskovalno delo, kjerkoli se že razvija. Pri tem nas je vodilo tudi 
načelo, naj bi pri raziskovalni infrastrukturi kakor tudi pri drugih akcijah, 
ki jih raziskovalna skupnost sproža, v kar največji meri angažirah tudi sredstva 
drugih uporabnikov. To nam je v okviru infrastrukture uspelo pri knjižicah in 
pri posameznih raziskovalnih projektih. 

Dalje smo se prvič postavili v aktivnejši odnos in za to predvideli tudi 
določena sredstva za raziskovalno delo, za katero naj bi pobude ne prihajale le 
od raziskovalnih institucij in raziskovalcev, temveč tudi od tistih, ki so od- 
govorni za naš družbeni in splošni gospodarski razvoj. S tem v zvezi smo sprejeli 
sklep, da bomo v letu 1972 začeli financirati nekatere tako imenovane ključne 
projekte. Sredstva za to so letos razmeroma majhna; računamo, da bomo za 
dodatno financiranje teh stvari porabili 6 milijonov dinarjev. 

Ta slika bi bila seveda napačna, če ne bi hkrati poudarili, da je bilo na 
pobudo raziskovalnih organizacij že veliko drugih raziskav. Razvoj gre v tej 
smeri in bomo sredstva, čeprav majhna, lahko kolikor toliko dobro uporabili 
za začetek nekaterih najvažnejših študij, ki jih danes pogrešamo, na primer 
na področju informatike, kjer nameravamo začeti s financiranjem banke po- 
datkov o raziskovalnem delu, dalje na tistih področjih interdisciplinarnih raz- 
iskav, kjer lahko s pridom prenašamo znanje z enega področja na drugo, dalje 
za raziskave problemov okolja, ki jih je sklad Borisa Kidriča že financiral, pa 
se vendarle kaže pomanjkanje nekaterih področij, kjer bi bilo treba s sintetič- 
nimi raziskavami dopolniti že zbrano gradivo, dalje za aktivnejše uvajanje 
ekonometričnih metod v načrtovanju našega gospodarstva, za makroekonomske 
analize in podobno, kjer načrtujemo skupno akcijo s sekretariatom, za gospo- 
darstvo, ter končno za tista vprašanja, ki so tipična za naš samoupravni družbeni 
sistem. 

Nadaljnji premik, ki ga kaže načrt za leto 1972 — čeprav, poudarjam, zelo 
skromno — je skrb za reprodukcijo, skrb za opremo raziskovalnih institucij. 
Skromnost je v tem, da je premik majhen, kot so sploh v sredstvih sklada 
Borisa Kidriča, le majhni premiki od prejšnjega letai. Več pozornosti smo 
posvetili kadrom, pri čemer ne mislimo samo na štipendije, ki jih je sklad 
vedno dajal, temveč tudi na to, da se uvedejo nekateri tečaji podiplomskega 
študija, ki bi jih kasneje prevzela izobraževalna skupnost oziroma univerza, 
ter na to, da omogočamo našim raziskovalcem kar se da ploden stik z razisko- 
valci drugod po svetu, s tem da vabimo tuje in omogočamo našim, da hodijo 
h kolegom. 

Bistvena zahteva, ki smo jo že zastavili v preteklem1 letu in ki naj bi 
postala metoda našega dela, je javnost raziskovalnega dela. Pri tem ne gre le 
za javnost raziskovalnega dela v načelu, ampak tudi za javno obravnavanje 
načrtov raziskovalnega dela, zlasti pa za javnost uporabe rezultatov raziskoval- 
nega dela. To pomeni, da morajo biti rezultati prirejeni tako, da lahko koristijo 
vsem, ki jih utegnejo uporabljati. 

V finančnem načrtu morda ta ali oni pogreša postavko o medrepubliškem 
ali mednarodnem sodelovanju. To je navidezen vtis, kajti menimo, da za med- 
republiško in mednarodno sodelovanje ne potrebujemo posebnih sredstev. Eno 
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in drugo mora izhajati iz naše raziskovalne politike, iz naše potrebe po kvali- 
tetnih stikih s sodelavci, kjerkoli že so. Zato v ta namen nismo izločili posebnih 
sredstev, pač pa je to eden izmed temeljnih kriterijev tega, da lahko raziskovalec 
svoj predlog obrani in dokaže, da je njegova raziskava res na ravni, ki jo 
zahtevajo bodisi naše potrebe, bodisi svetovna raven znanja. 

S tem sem na kratko obrazložil tudi finančni načrt za leto 1972 in se zato 
pri naslednji točki, tovariš predsednik, ne bi več oglasil. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zaključni račun za leto 1971 sta obrav- 
navala odbor našega zbora za raziskovalno delo in skupščinska komisija za 
raziskovalno dejavnost. Poročili ste prejeli. Želita poročevalca tovariš Turnšek 
in dr. Demetrij Brodar besedo? (Ne želita.) 

Kot gradivo ža to točko dnevnega reda ste prejeli še predlog odloka o 
potrditvi zaključnega računa sklada Borisa Kidriča za leto 1971 in poročilo 
skupščinske zakonodajno-pravne komisije. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne želi.) 
Končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi 

zaključnega računa sklada Borisa Kidriča za leto 1971. 
Kdor je zanj, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je prosvetno-kultumi zbor soglasno sprejel predlog odloka 

o potrditvi zaključnega računa sklada Borisa Kidriča za 1971. leto. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na finančni načrt 
sklada Borisa Kidriča za leto 1972. 

Finančni načrt je predložil sklad Borisa Kidriča. Obrazložitev smo že 
slišali. 

Finančni načrt sta obravnavala odbor našega zbora za raziskovalno delo in 
skupščinska komisija za raziskovalno dejavnost, ki sta predložila poročili. 
Vprašujem predstavnika odbora in predsednika komisije, ali želita ustno po- 
jasniti poročili? (Ne želita.) 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog odloka o potrditvi 
finančnega načrta sklada Borisa Kidriča za letošnje leto in poročilo skupščinske 
zakonodajno-pravne komisije. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? Prosim, besedo ima Viktor 
Turnšek, poslanec našega zbora. 

Viktor Turnšek: Poročilo odbora za raziskovalno delo bi hotel ne- 
koliko dopolniti. Predvsem je treba poudariti, da mehanizem in načela, ki jih 
je sklad Borisa Kidriča uporabljal za razporeditev finančnih sredstev v letu 1971 
in ki jih namerava uporabljati tudi v letu 1972, v bistvu niso novi in so znani 
že iz prejšnjih let. Delo sklada pa je v tem času slonelo na delu sekcij in 
področnih komisij novoustanovljene raziskovalne skupnosti. Treba je poudariti, 
da je bilo delo organizirano in opravljeno z veliko skrbnostjo in odgovornostjo. 
V okviru tega so bile sedaj prvič organizirane tudi javne razprave v okviru 
posameznih raziskovalnih področij. Letos začeto delo naj raziskovalna skupnost 
nadaljuje. 

Sklad Borisa Kidriča je v načelu financiral le posamezne raziskovalne 
teme. Vendar moram reči, da so bile tudi te teme že vključene v prejšnje 
raziskovalne projekte, ki so bili financirani v povezavi z ostalimi republikami, 



270 Prosvetno-kulturni zbor 

delino pa tudi v projekte, ki so bili koncipirani tudi v povezavi z gospodarstvom. 
V letošnjem letu pa so bile nekatere teme vključene v razvoj in usmeritev 
posameznih raziskovalnih institucij. Tak način dela, to se pravi v načelu 
programiranja oziroma financiranje posameznih raziskovalnih tem, je gotovo 
sprejemljiv in možen, ko še ni znan in sprejet splošni načrt raziskovalne politike 
v Sloveniji, v katerega bi se usmerile oziroma vključile raziskovalne organi- 
zacije s svojimi programi in projekti. Jasno je, da so ob financiranju posameznih 
tem, ki so bila predložena vsako leto sproti, predlogi za financiranje presegali 
obseg razpoložljivih sredstev. Prav zato je bila letos skrb za obstoje posameznih 
raziskovalnih institucij precej opazna. Ta skrb bo lahko pojenjala, če bomo 
dobili ustaljene raziskovalne programe celotnih institucij, veljavne za daljše 
razdobje. Tako prejšnje delno financiranje nekaterih dejavnosti v osmih 
raziskovalnih institucijah s področja družbenih ved zajema tisto dejavnost, ki je 
bila inštitutom določena že z ustanovitvijo, tako na primer zbiranje dokumen- 
taoije v inštitutu za narodnostna vprašanja, spremljanje literature, v manjši 
meri pa seveda na podlagi tega tudi priprava nekaterih ugotovitev in progra- 
miranje raziskovalne dejavnosti. Nadalje sodijo sem skrb za usposabljanje 
centraliziranih knjižnic na nekaterih področjih, na primer v inštitutu za socio- 
logijo, zbiranje in obdelava konkretnih podatkov in konzultacije državnim 
organizacijam v inštitutu za kriminalogijo. Takšna dela se neposredno ne 
morejo programirati v okviru konkretnih tem in so bila v začetku financirana 
iz proračuna, v letošnjem letu pa kot infrastrukturna dejavnost v okviru sklada 
Borisa Kidriča. Infrastrukturna dejavnost se je letos razširila zaradi prenosa 
nekaterih dejavnosti z zveznega sklada v republiško' kompetenco. Ob takem 
načinu programiranja pa je seveda, kot poudarja naš odbor, izredno važna veri- 
fikacija tako raziskovalnih projektov kot tudi raziskovalnih inštitutov v smislu 
dviga kvalitete v jugoslovanskem in mednarodnem prostoru. V tej zvezi pa je 
povezava inštitutov in projektov v mednarodnem merilu izredno priporočljiva 
in jo je treba spodbujati. Vendar pa so oblike in načini povezovanja inštitutov 
v jugoslovanskem prostoru lahko zelo različni in pestri, tako da ga lahko 
organizirajo v glavnem le raziskovalne organizacije same. Republiške razisko- 
valne skupnosti bi mogle letos prek medrepubliške koordinacije reševati in 
stimulirati tako povezovanje s finančnimi sredstvi. 

To naj bi bila dodana pojasnila k poročilu, v katerem predlagamo, naj se 
finančni načrt za leto 1972 potrdi. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Kot gradivo k tej točki dnevnega 
reda ste prejeli predlog odloka o potrditvi finančnega načrta sklada Borisa 
Kidriča za leto 1972 in poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Zeli kdo razpravljati? Prosim, dr. Desan Justin, naš poslanec. 

Dr. Desan Justin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zaključni račun sklada Borisa Kidriča za leto 1971 in finančni načrt sklada za 
leto 1972 kažeta na prve uspehe, ki jih je dosegla raziskovalna skupnost 
Slovenije. 

Pojavile so se prve težnje, ki poskušajo oblikovati dolgoročnejšo raziskoval- 
no politiko v korist celotne družbe. Prizadevanja so bila namenjena predvsem 
poskusom usmerjanja raziskav, boljšega izkoriščanja obstoječe raziskovalne 
opreme, tesnejšega povezovanja z gospodarstvom, skrbi za kadre. 
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Zopet pa se je izkazalo, da so sredstva, ki jih določa zakon o stalnih 
sredstvih za financiranje raziskovalne dejavnosti, premajhna in ne omogočajo 
realizacije zastavljene politike. To je zlasti očitno pri financiranju tako ime- 
novanih ključnih projektov, to je področij, ki so po mnenju raziskovalcev silno 
pomembna za našo celotno skupnost. Od potrebnih predvidenih 40 milijonov 
dinarjev je bilo mogoče nameniti za to le približno^ 6 milijonov dinarjev, tako 
da bodo ključni projekti, ki jih je raziskovalna skupnost sprejela, bistveno 
okrnjeni. 

Zato podpiram prizadevanja raziskovalne skupnosti, da je potrebno ob prvi 
priložnosti končno le spremeniti zakon o stalnih sredstvih za financiranje raz- 
iskovalne dejavnosti, ki določa sredstva za to področje na podlagi družbenega 
proizvoda, doseženega pred dvema letoma. To namreč pomleni v sedanjem 
inflatornem obdobju stagnacijo in celo zmanjševanje realne vrednosti sredstev 
za raziskovalno dejavnost. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) 

Kljub skromnim besedam je vendarle jasno izraženo priznanje smiselni 
usmeritvi raziskovalne skupnosti Slovenije prav glede težnje, da pridemo do 
selekcioniranega programa, do večjih rezultatov in večjega vpliva znanosti na 
naš celotni družbeni razvoj. Ta ugotovitev demantira vse tiste posameznike, 
ki včasih v posameznih primerih dvomijo o samoupravni ureditvi naše družbe. 

Zaključujem) razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi 
finančnega načrta sklada Borisa Kidriča za leto 1972. 

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

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel odlok o potrditvi 
finančnega načrta sklada Borisa Kidriča za leto 1972. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
. o financiranju gradnje objekta B visoke ekonomsko^komercialne šole v Mariboru 
iz republiških sredstev. 

Predlog odloka je predložil izvršni svet, ki je za svojega predstavnika 
določil Jožeta Tepino. Zeli morda predstavnik izvršnega sveta predlog odloka 
še ustno pojasniti? (Ne želi.) 

Predlog odloka so obravnavali odbora našega zbora za vzgojo in izobra- 
ževanje ter znanstveno raziskovalno delo in skupščinska zakonodajncnpravna 
komisija, ki so predložili pismena poročila. Danes pa ste dobili na mizo še 
dodatno poročilo odbora za vzgojo in izobraževanje, ki je obravnaval še amand- 
maje republiškega zbora, sprejeta na seji 16. maja 1972. Te amandmaje ste 
dobili s ponovnim sklicem seje. Zeli poročevalec odbora tovariš Dušan Šinigoj 
pojasniti stališče odbora? (Zeli.) Besedo ima podpredsednik zbora, sicer pred- 
stavnik odbora za vzgojo in izobraževanje. 

Dušan Sinigoj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker ste dodatno poročilo odbora prejeli na mizo šele danes, dovolite, da. ga 
preberem. 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje je na seji 
dne 8. junija 1972 ponovno obravnaval predlog odloka o financiranju gradnje 
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objekta B visoke ekonomsko-komercialne šole v Mariboru iz republiških sred- 
stev, ki ga je skupščini Socialistične republike Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi je odbor soglasno potrdil svoja stališča do pomanjkanja 
koncepta programa investicij na področju visokega šolstva, kakršna so razvidna 
iz njegovega poročila k predloženemu odloku z dne 19. 5. 1972. 

Kljub načelni podpori večine članov odbora k predlogu odloka je bilo 
ponovno opozorjeno, da še zmeraj ni izdelan konkreten in kompleksen program 
investicij v šolstvo v celoti — od osnovnih šol do visokošolskih zavodov — in 
to na podlagi razvoja posameznih zvrsti izobraževanja, kot ga opredeljuje re- 
solucija o dolgoročnem družbenem razvoju Socialistične republike Slovenije. 
Upoštevajoč omenjeni dokument, bi morala biti investicijska prizadevanja vseh 
dejavnikov v prihodnjih letih naravnana predvsem na področje srednjega 
šolstva. Le tako bi bilo mogoče uresničiti sprejeto načelo o 70-odstotnem zajetju 
mladine v srednje izobraževanje, kar je hkrati tudi pogoj za zadostno število 
vpisa na visokošolske zavode. Izvršni svet naj bi zato čimprej pripravil pregled 
investicijskih potreb na področju srednjega šolstva, v okviru srednjeročnega 
razvojnega programa pa opredelil tiste naložbe v srednje šole in domove za 
učence, v katerih bo poleg neposredno zainteresiranih kot sofinancer sodelovala 
tudi Socialistična republika Slovenija. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da načelni dogovor o dveh visokošolskih 
centrih v Sloveniji, sprejet z resolucijo o dolgoročnem družbenem razvoju 
Slovenije, nikakor ni bil zamišljen tako, da bi hkrati gradili dva visokošolska 
zavoda za šolanje strokovnjakov enakih ah podobnih profilov, pa tudi potrebe 
po visokošolskih kadrih ekonomske smeri niso dokončno ugotovljene oziroma 
ocenjene. 

Odbor je ocenil predlog odloka o financiranju gradnje objekta B visoke 
ekonomsko-komercialne šole v Mariboru iz republiških sredstev kot eno izmed 
parcialnih rešitev za povečanje prostora za potrebe visokih šol, ki je sprejemljiv 
predvsem zato, ker si s tem visoka ekonomsko-komercialna šola v Mariboru 
pridobi prostor za delovanje svojih inštitutov. 

V podrobni obravnavi je odbor soglasno podprl amandmaje k I., II. in III. 
točki predloga odloka, ki jih je sprejel republiški zbor. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Pričenjam razpravo. Kdo želi raz- 
pravljati? (Ne javi se nihče.) 

Končujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Najprej dajem na glasovanje amandmaje zakonodajno-pravne komisije k I., 

II. in III. točki predloga odloka. 
Kdor je za, naj glasuje! (26 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Se je kdo vzdržal? (4 poslanci.) 
Nekaj ni bilo pravilno. Prosim,, glasujmo ponovno. Kdor je za, naj glasuje! 

(32 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci.) 
Ugotavljam, da so amandmaji zakonodajno-pravne komisije sprejeti z 32 

glasovi. 
Na glasovanje dajem še predlog odloka o financiranju gradnje objekta B 

visoke ekonomsko-komercialne šole v Mariboru iz republiških sredstev. 
Kdor je za sprejetje odloka, naj glasuje. (32 poslancev glasuje za.) Je kdo 

proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.) 
Ugotavljam, da je odlok sprejet z večino glasov. 
Predlog odloka je sprejet v enakem besedilu kot v republiškem zboru. 
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Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Predlog odloka je predložila skupna komisija skupščine SR Slovenije za 
spremembe in dopolnitve poslovnika. Zeli njen predstavnik, to je naš poslanec 
Jernej Lenič, predlog odloka še ustno obrazložiti? Ker tovariša Leniča ni, bo 
to storil tovariš Suhadolnik, ki je tudi naš poslanec. Besedo ima tovariš Suha- 
dolnik. 

Jože Suhadolnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dal bi kratko skupno obrazložitev k 10., 11. in 12. točki dnevnega reda. 

2e osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine 
Socialistične republike Slovenije je bil izčrpno in podrobno^ obrazložen. Prav 
tako smo predstavniki skupne komisije vseh zborov skupščine Socialistične 
republike Slovenije pred obravnavo osnutka tega in drugih dveh poslovniških 
odlokov v posameznih zborih v uvodni besedi podah poglavitne značilnosti pred- 
loženih sprememb in dopolnitev. Tudi predlog odloka o spremembah in do- 
polnitvah poslovnika skupščine Socialistične republike Slovenije z dne 3. maja 
1972 je obrazložen. Obrazložitev predvsem pojasnjuje vse določbe, glede katerih 
se predlog razlikuje od prvotnega osnutka, hkrati pa podaja in utemeljuje 
stališča komisije do vseh pripomb in predlogov, danih k besedilu osnutka 
odloka. Zaradi tega ni nobene potrebe, da bi v današnji uvodni besedi ob- 
širneje pojasnjeval posamezne predlagane spremembe in dopolnitve. 

Dovolite pa mi, da na kratko spregovorimo o nekaterih bistvenih značil- 
nostih priprav predloženih aktov v zadnji delovni fazi. 

Osnutki odlokov so bili konec aprila in v začetku maja letos obravnavani 
na ločenih sejah vseh zborov skupščine Socialistične republike Slovenije. Zbori 
so sprejeli sklepe, s katerimi so bili osnutki sprejeti, skupni komisiji vseh 
zborov za spremembo in dopolnitve poslovnika pa je bilo naloženo', da pripravi 
predloge ustreznih odlokov in pri tem upošteva pripombe k osnutkom. K osnut- 
ku odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika sta dala svoje pripombe in 
predloge zakonodajno^ravna komisija naše skupščine in republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije. 

Komisija je med pripravo predloga odloka proučila vse pripombe in 
predloge v zvezi z njimi v končnem besedilu predloga odloka ustrezno spreme- 
nila in dopolnila nekatere določbe prvotnega osnutka. 

Komisija je sprejela večino pripomb zakonodajno-pravne komisije, ki so 
bile v največjem delu predvsem redakcijskega značaja in so prispevale k temu, 
da je besedilo predlogov odloka na ustreznih mestih jasnejše in natančnejše. 
Upoštevane pa so bile nekatere njene pripombe vsebinskega značaja. Nekaterih 
vsebinskih pripomb zakonodajno-pravne komisije pa skupna komisija vseh 
zborov za spremembe in dopolnitve poslovnika ni sprejela in so razlogi za tako 
odločitev natančneje pojasnjeni v pismeni obrazložitvi odloka. Naj še dodam, 
da je zakonodajruo^pravna komiisija med tem na svoji seji že obravnavala zadnje 
besedilo predloga odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika in k pred- 
loženemu odloku ni dala nobenih novih predlogov za spremembe ali dopolnitve 
predloženega besedila. 

V primerjavi z osnutkom pa je pod vplivom pripomb in predlogov repu- 
bliškega sveta Zveze sindikatov Slovenije obsežnejše spremembe doživelo 

18 



274 Prosvetno-kulturni zbor 

besedilo poslovnika, ki se nanaša na postopek v zvezi s pobudami za izdajo 
zakonov in drugih skupščinskih aktov. 

Tako se na novo posebej ureja postopek na podlagi pobude za izdajo zakona, 
ki jo vložijo najpomembnejše družbenopolitične organizacije, gospodarska zbor- 
nica Socialistične republike Slovenije in najvišji republiški pravosodni organi. 
Po dosedanjem poslovniku so se vse pobude za izdajo zakona pošiljale komisiji 
za vloge in pritožbe skupščine Socialistične republike Slovenije, ki jih je 
obravnavala, in če je ugotovila, da je pobuda utemeljena, je sama izdelala in 
predložila skupščini predlog za izdajo zakona. V ustavnih amandmajih na novo 
opredeljeni vlogi Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in sindikatov 
pa več ne ustreza ureditev, po kateri naj bi se pobude teh organizacij najprej 
preizkušale v skupščinski komisiji za vloge in pritožbe. Zato je predlagano, da 
se pobude pošljejo neposredno pristojnim skupščinskim zborom v obravnavo. 
Glede na značaj in pomen drugih družbenopolitičnih organizacij na ravni 
republike pa naj bi enaka ureditev veljala tudi za Zvezo združenj borcev 
narodnoosvobodilne vojske Slovenije in za Zvezo mladine Slovenije. 

Prav tako ne bi bilo primerno niti potrebno, da komisija za vloge in pri- 
tožbe poprej ugotavlja, ali so utemeljene in upravičene pobude ustavnega 
sodišča Socialistične republike Slovenije, vrhovnega sodišča Socialistične repu- 
blike Slovenije, višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani in gospodarske zbor- 
nice Socialistične republike Slovenije. Neposredno pristojnim zborom se pošljejo 
tudi predlogi, mnenja in pripombe teh organizacij in organov k predlogom za 
izdajo zakonov ter k osnutkom in predlogom zakonov ali drugih aktov, ki so 
predloženi skupščini. Svoje predloge, mnenja in pripombe k omenjenim aktom 
lahko te organizacije in organi dajo na sejah vseh skupščinskih teles. 

S tem je vsem omenjenim organizacijam in organom omogočeno*, da javno 
sodelujejo v vseh fazah zakonodajnega postopka. To pa pomeni bistveno novo 
kvaliteto v primerjavi z dosedanjo ureditvijo. 

Skupna komisija vseh zborov za spremembe in dopolnitve poslovnika meni, 
da so bile tako ustrezno in v največji možni meri upoštevane pripombe k 
osnutku odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine Socialistične 
republike Slovenije ter na tej podlagi daje predlog tega odloka kot tudi drugih 
vseh poslovniških odlokov, ki jih je treba čimprej sprejeti, da se tudi obstoječi 
poslovnik skupščine Socialistične republike Slovenije ter na tej podlagi njeno 
poslovanje uskladita z ustavnimi amandmaji. 

Komisija je na svoji seji 7. junija dodatno obravnavala še amandma Ivana 
Krefta, poslanca republiškega zbora, k predlogu odloka o spremembah in 
dopolnitvah poslovnika skupščine Socialistične republike Slovenije, ki se nanaša 
na ugovor poslanca zoper odvzem besede na skupni seji in na odločanje o tem 
ugovoru. 

Komisija je bila sicer mnenja, da predlagana dopolnitev odstopa od spre- 
jetega načelnega stališča o restriktivnem pristopu k spremembam poslovnika 
k tej fazi, kajti spremembe glede vloge, pravic in dolžnosti poslancev oziroma 
delegatov bodo stvar naslednje faze ustavnih in poslovniških sprememb, vendar 
je amandma kljub temu sprejela, ker meni, da povečuje odgovornost poslanca 
pri njegovem nastopanju v razpravah in obenem krepi demokratičnost odločanja 
o tako pomembni zadevi, kot je odvzem besede poslancem. 

Zato komisija predlaga temu zboru, da amandma poslanca Ivana Krefta 
obravnava in sprejme kot sestavni del besedila predloga odloka o spremembah 
in dopolnitvah poslovnika skupščine Socialistične republike Slovenije. 
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Ob koncu želim opozoriti še na naslednje: Predložene spremembe in do- 
polnitve, čeprav so razmeroma obsežne, predstavljajo le najnujnejšo' uskladitev 
sedanjih poslovniških določb s sprejetimi ustavnimi amandmaji, z nekaterimi 
potrebami dosedanje prakse izvajanja poslovnika in s spremenjeno zakonodajo. 

Kot je bilo posebej poudarjeno že ob pripravi osnutka teh odlokov, priprava 
in sprejem v celoti novega poslovnika skupščine v tem času ne bi bila primerna, 
ker je pričakovati, da bodo v drugi fazi ustavnih sprememb ustavna dopolnila 
bistveno spremenila zlasti skupščinski sistem: in s tem celotno organizacijo ter 
strukturo teles skupščine, kar bo terjalo obsežno in vsebinsko še globljo spre- 
membo poslovnika. 

Pred nami so torej na tem področju še obsežnejše naloge. Odloki, ki jih 
danes sprejemamo, pa predstavljajo v določenem smislu le nujno predhodno 
fazo omenjene bodoče kompleksne naloge. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Predlog odloka je obravnavala skup- 
ščinska zakonodajno-pravna komisija. Prejeli ste njeno poročilo ; mislim, da njen 
predstavnik tovariš Suhadolnik ne želi še ustno pojasniti stališče komisije. 

Kot dodatno gradivo k tej točki dnevnega reda ste dobili še mnenje izvrš- 
nega sveta in amandma poslanca republiškega zbora Ivana Krefta z minenjem 
komisije za spremembe in dopolnitve poslovnika. 

Tako lahko počnem razpravo. Želi kdo> razpravljati? (Ne želi.) 
Ugotavljam, da nihče. Končujem razpravo in dajem na glasovanje amandma 

poslanca republiškega zbora Ivana Krefta. Kdor je za predloženi amandma, naj 
glasuje! (33 poslancev je glasovalo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno, to je s 33 glasovi, sprejel amandma po- 
slanca republiškega zbora Ivana Krefta. 

Tako lahko dam na glasovanje predlog odloka o spremembah in dopolnitvah 
poslovnika skupščine Socialistične republike Slovenije. Kldor je zanj, naj 
glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno* sprejel predlog odloka 
o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skupščine Sociahstične repu- 
blike Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin 
na zasedanju v skupščini SR Slovenije, in o razmerjih med zbori skupščine 
Socialistične republike Slovenije pri njihovem delu. 

Predlog odloka je predložila skupna komisija skupščine SR Slovenije za 
spremembe in dopolnitve poslovnika. Obrazložitev smo slišali. 

Predlog odloka je obravnavala skupščinska zakonodajno-pravna komisija 
in o tem predložila poročilo1. Zeli njen poročevalec še ustno pojasniti stališče 
zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o dopolnitvi 

odloka o delovnem področju zborov skupščine Socialistične republike Slovenije 
o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju 
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v skupščini SR Slovenije, in o razmerjih med zbori skupščine SR Slovenije pri 
njihovem delu. Kdor je zanj, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije o vpra- 
šanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v skup- 
ščini SR Slovenije, in o razmerjih med zbori skupščine SR Slovenije in 
njihovem delu. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih 
skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije. 

Predlog odloka je predložila skupna komisija skupščine SR Slovenije za 
spremembe in dopolnitve poslovnika. 

Predlog odloka je obravnavala skupščinska zakonodajno-pravna komisija in 
o tem predložila poročik*. Želi njen poročevalec besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 
Končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o dopolnitvi 

odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in 
zasedanja delegatov občin skupščine SR Slovenije. 

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

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih 
skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije. 

Tako lahko preidemo na zadnjo, 13. točko dnevnega reda, to je 
na poslanska vprašanja. 

Naj vas najprej obvestim, da je poslanec Boris Feldin na vprašanje v zvezi 
s 30-odstotnim depozitom že dobil pismeni odgovor. Na minuli seji enotnega 
zbora pa smo obravnavali in sprejeli tudi zakon o vračanju, oprostitvi, plače- 
vanju in uporabi depozita pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in 
neproizvodnje investicije. 

Poslanec Janez Meglič je pismeno zastavil več vprašanj glede učiteljev 
srednjih šol, ki si v zakonskem roku niso pridobili ustrezne izobrazbe. 

Izvršni svet je sporočil, da bo na poslansko vprašanje odgovoril član 
izvršnega sveta, republiški sekretar za prosveto in kulturo tovariš Bizajl. 

Tomaž Bizajl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Vprašanje poslanca Janeza Megliča je naslednje: V letu 1967 je bil sprejet 
zakon o srednjem šolstvu, ki določa — tako kot zakon o osnovni šoli — da si 
morajo vsi učitelji, ki ob uveljavljanju zakona niso imeli ustrezne izobrazbe, 
le-to pridobiti najpozneje v petih letih. Postavljen rok se izteka prav v teh 
dneh. O sprejemanju zakona in zlasti zgornjega določila je bilo izrečenih in 
napisanih veliko obljub, kakšne oblike pomoči in ugodnosti bodo deležni 
prizadeti učitelji, da bi si lahko v predpisanem roku pridobili ustrezno izobrazbo. 
Zal pa so ostala mnoga stališča le deklarativna, študijski dopusti so bili ne- 
organizirano prepuščeni v presojo ali odobritev posameznim kolektivom šol. 
Ker pa ti stroški bremene redna sredstva in tudi osebne dohodke posameznih 
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kolektivov, je bila stopnja razumevanja do te in še drugih ugodnosti dokaj 
različna.. Med prizadetimi, ki jim študija iz (različnih razlogov ni uspelo 
končati in jim sedaj grozi odpoved delovnega razmerja ter razpis teh delovnih 
mest, je zlasti precej žena mater, ki se tudi zaradi družinskih skrbi niso mogle 
intenzivneje posvetiti izrednemu študiju. Detovna doba teh učiteljev znaša 
največ 10 do 25 let. 

Da bi imeli realnejšo sliko o nakazani problematiki in načinu reševanja, 
vprašujem: Približno koliko je v srednjih šolah na Slovenskem učiteljev, ki jim 
doslej ni uspelo pridobiti ustrezne izobrazbe (po 60. členu zakona o srednjem 
šolstvu)? Kaj bo še storjeno, da bi si nekateri pridobili ustrezno izobrazbo, 
preden se bo zakonsko določilo dosledno izvajalo? Kako bo rešeno vprašanje 
za tiste učitelje srednjih šol (zlasti starejše), ki ne bodo mogli doštudirati in na 
kakšna delovna mesta lahko računajo1 ob upoštevanju zakonskih določil? 

Odgovor: Zakon o srednjem šolstvu iz leta 1967 je v skladu s prizadevanjem,, 
da bi zagotovil kvaliteto vzgojnoizobraževalnega dela v srednjih šolah, postavil 
zahtevo po strokovno in pedagoško usposobljenih učiteljih. Učiteljem, ki ob 
uveljavitvi zakona niso imeli zahtevane izobrazbe, je bil postavljen petletni rok 
za dokvalifikacijo. 

Ajkcija za dokvalifikacijo se ni takoj začela tako, kot je bilo zamišljeno ob 
sprejemanju zakona. Posebno v prvih letih so bili učitelji v resnici bolj ali 
manj prepuščeni sami sebi in večjemu ah manjšemu razumevanju svojih ko- 
lektivov. 

Izdatnejša in učinkovitejša pomoč pri študiju je bila organizirana šele v 
zadnjih dveh, treh letih, zlasti po opozorilih in priporočilih prosvetno-Jculturnega 
zbora skupščine SR Slovenije, izobraževalne skupnosti SR Slovenije ter repu- 
bliškega odbora sindikata delavcev družbenih dejavnosti. Učitelji so dobili več 
možnosti za študijske dopuste, izobraževalne skupnosti pa so za dokvalifikacijo 
namenile več sredstev. 

Iz podatkov, ki jih je zbral republiški sekretariat za prosveto in kulturo, 
povzemamo, da v šolskem letu 1971—1972 poučuje v srednjih šolah 629 učiteljev 
ali 19,9 %», ki po stopnji izobrazbe ali po stroki ne ustrezajo zahtevam zakona 
o srednjem šolstvu. Med njimi je 410 zaposlenih za nedoločen čas in 219 za 
določen čas. Učitelji v civilnopravnem razmerju pri tem niso upoštevani, vendar 
je to le majhno število. 

Pomemben je podatek, da je med neusposobljenimi učitelji 50,4 "/o takih, ki 
imajo do 10 službenih let, skoraj 31 % pa je učiteljev, ki so stopili v delovno 
razmerje po sprejetju zakona, ko so bile šole prisiljene sprejemati kader za 
določen čas, če so hotele omogočiti reden pouk. 

Najboljšo kadrovsko strukturo imamo na gimnazijah, kjer le 8,6 % učiteljev 
nima predpisane izobrazbe. Precej slabši je položaj na tehničnih šolah, kjer 
18 % učiteljev nima zahtevane izobrazbe. Vznemirljivo je stanje v poklicnih 
šolah, kjer je kljub pozitivnim premikom še vedno 42,2 ®/o učiteljev, ki nimajo 
predpisane izobrazbe. 

Pomanjkanje ustrezno usposobljenih učiteljev je čutiti zlasti za nekatere 
predmete. Naj navedemo samo nekaj značilnih primerov. V šolskem letu 1970/71 
je po podatkih republiške izobraževalne skupnosti poučevalo v srednjih šolah 
matematiko 35 ®/o neusposobljenih učiteljev, sociologijo oziroma družbeno ure^ 
ditev SFRJ 37 ®/o, telesno vzgojo 51'%, slovenski jezik 25% itd. Se slabše je 
stanje v poklicnih šolah: Matematiko je poučevalo 61 °/o neusposobljenih uči- 
teljev, slovenski jezik 60 %>, strokovne predmete pa od 40 fl/o do 50 %. Menimo, 
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da je za.tako stanje več razlogov. Omeniti je potrebno slabe materialne razmere 
v šolstvu in neustrezno vrednotenje učiteljskega poklica, po drugi strani pa je 
potrebno poudariti, da se je obseg srednjega šolstva v zadnjih letih tako naglo 
širil, da s pritokom kvalificiranih kadrov ne moremo pokriti vseh novih delov- 
nih mtest. Tako se je na primer v strokovnih šolah v zadnjih dveh letih povečalo 
število učiteljev za 11®/», število neusposobljenih učiteljev pa za 11,6,0/o. 

Po podatkih, ki jih je zbral republiški sekretariat za presveto i'n kulturo, 
je izmed 629 učiteljev, ki nimajo izobrazbe, kakršno zahteva zakon o srednjem 
šolstvu, 342 ali 54 %> takih, ki izredno študirajo in opravljajo izpite. Lahko ra- 
čunamo, da bi ob bolj organizirani družbeni pomoči do konca šolskega leta 
1974/1975 diplomirala večina učiteljev, ki so se resno lotili študija. Da bi podprl 
taka prizadevanja in omilili pomanjkanje učiteljev v srednjih šolah, je repu- 
bliški sekretariat za prosveto in kulturo pripravil predlog za dopolnitev zakona 
o srednjem šolstvu. Predlog predvideva, naj bi se podaljšal rok za dokvalifika- 
cijo tistim učiteljem, ki so bih zaposleni še pred uveljavitvijo zakona o srednjem 
šolstvu in so že opravili del študijskih obveznosti. Rok za dokvalifikacijo naj bi 
se podaljšal tudi tistim, ki imajo zahtevano stopnjo izobrazbe, nimajo pa stroke. 

Zavedamo pa se, da bo zakonsko določilo ostalo mrtvo, če ga ne bodo 
spremljali konkretni ukrepi za pomoč pri študiju. Zato zavod za šolstvo, 
republiška izobraževalna skupnost in republiški sekretariat za prosveto in 
kulturo pripravljajo načrt ukrepov za pomoč pri dokvalifikaciji učiteljev in 
vzgojiteljev. Program, ki bo nastal v sodelovanju s kadrovskimi šolami, bo 
obsegal predvsem organizaciji seminarjev, študijske dopuste in druge oblike 
pomoči pri študiju in bo predvidel tudi finančna sredstva, ki bodo potrebna za 
izvedbo te akcije. 

Za tiste učitelje srednjih šol, ki ne bodo doštudirali in ki ne izpolnjujejo 
zahtev zakona, ostane možnost, da se zaposlijo za določen čas in da se njihova 
delovna mesta vsako leto znova razpišejo oziroma da se zaposlijo na takih 
delovnih mestih, ki ustrezajo njihovi izobrazbi. 

Za starejše učitelje v zadnjih 10 letih pred upokojitvijo pa veljajo določila 
2. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih, po katerem ne more brez 
privolitve prenehati delo delavcu, ki ima najmanj 30 —• ženska pa 25 — za 
pokojnino vštetih let, razen če odkloni razporeditev na drugo delovno mesto 
pri isti ali drugi delovni organizaciji, ki ustreza njegovim strokovnim in de- 
lovnim sposobnostim. Takih učiteljev je v srednjih šolah približno 60, kar je 
manj kot 10 ®/o učiteljev brez ustrezne izobrazbe v srednjih šolah. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ima tovariš Meglič kakšno dodatno 
vprašanje? Morda to, kdaj bo zakon predložen? 

Tomaž Bizajl: Zakon bo jutri obravnaval izvršni svet in če ga bo 
sprejel, mislim, da bi ga skupščina lahko obravnavala pred počitnicami. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Postavil sem poslansko vprašanje 
o založništvu, pa prosim tovariša sekretarja, da odgovori tudi na to vprašanje. 

Tomaž Bizajl: Poslanec Miloš Poljanšek je postavil izvršnemu svetu 
naslednja vprašanja: 
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1. Ali je izvršni svet skupščine SR Slovenije seznanjen z odpravo benefi- 
ciranih obresti v založništvu? 

2. Ali je v sredstvih, ki jih je predvidel za kulturno skupnost Slovenije, 
predviden znesek, s katerimi bi bile slovenskim založbam zagotovljene kreditne 
olajšave? 

3. Ce to ni storjeno, vprašujem izvršni svet, s katerimi ukrepi bo založbam 
na Slovenskem zagotovil dosedanje kreditne olajšave? 

Odgovor : Po zakonu o nižjih obrestnih merah ter o nadomestilu za 
del obresti in o dodatnih obrestih za nekatere kredite iz sredstev federacije 
je federacija zagotavljala nadomestilo za del obresti pri kratkoročnih kreditih 
za -pripravo in zaloge nekaterih knjižnih izdaj in drugih publikacij in za 
prodajo knjižnicam. To nadomestilo so dobivale poslovne banke, ki so organi- 
zacijam. združenega dela dajale kratkoročne kredite za navedene namene po 
obrestni meri 8 *Vo. Nadomestilo bankam iz sredstev federacije je znašalo 
5 ®/o na leto, tako da so založbe krile samo 3 ®/o teh obresti. 

Z uveljavitvijo zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti federacije 
na republike in avtonomne pokrajine je zgoraj omenjeni zakon o beneficiranih 
obrestih prenehal veljati 1. 7. 1971. Tako je odpadlo beneficiranje za navedene 
namene iz sredstev federacije in so morala založniška podjetja sama poravnati 
vseh 8 «/o obresti, kar je v SR Sloveniji po podatkih odbora za založništvo in 
knjigotrštvo pri gospodarski zbornici SR Slovenije v drugem polletju 1971 
zneslo približno 1 850 000 dinarjev. 

Z namenom, da bi odpravili tako nastalo dodatno obremenitev slovenskih 
založniških in knjigotržnih delovnih organizacij in vzpostavili stanje pred 
ukinitvijo nadomestil za 5°/o obresti na kratkoročna bančna posojila za določene 
namene v založništvu in knjigotrštvu, sta republiška sekretariata za finance 
ter prosveto in kulturo v januarju 1972 pripravila predlog predpisa, po katerem 
naj bi zagotavljanje beneficiranih obresti prevzela Socialistična republika 
Slovenija. Po takratnih podatkih odbora za založništvo in knjigotrštvo pri go- 
spodarski zbornici SR Slovenije so sredstva, ki ustrezajo delu obresti po obrestni 
meri 5 ®/», ki jih je v prvi polovici leta 1971 zagotovila federacija, v drugi polovici 
leta pa so jih morala založniška in knjigotrška podjetja kriti z lastnimi sredstvi, 
znašala 3 700 000 dinarjev. Glede na to je bilo predvideno, da bi bilo za bene- 
financiranje 5-odstotnega dela teh obresti v letu 1972 .potrebno približno 4 
milijone dinarjev. 

Iz obrazložitve in predloga odloka o finančnem načrtu posebnega računa 
sredstev SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu in za pospeševanje 
nekaterih gospodarskih dejavnosti v letu 1972 je razvidno, da je izvršni svet 
zaradi ukinitve nadomestila obresti po zveznem zakonu predlagal skupščini 
odobritev 4 milijone dinarjev za založniško dejavnost. Skupščina tega predloga 
ni sprejela in je zahtevala, da se sredstva prenesejo v rezervo, izvršni svet 
pa zadolžila, da zadevo ponovno prouči in ji predloži ustrezen predpis. 

Pri nadaljnji obravnavi tega problema je bilo v izvršnem svetu uveljav- 
ljeno minenje, naj bi bile kreditnih olajšav deležne samo kvalitetne izdaje, 
o čemer pa ne bi več odločale banke. Glede na to je izvršni svet sklenil, 
da se za pospeševanje založniške dejavnosti že rezervirana sredstva na računu 
za posege za leto 1972 uporabijo na. podlagi posebej izdelanih meril, ki bodo 
sestavni del kulturne politike na področju izdajanja in plasmaja knjig. Pri- 
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prava teh meril je bila zaupana kulturni skupnosti Slovenije, ki je že izdelala 
osnutek in ga predložila v obravnavo izvršnemu svetu. 

Predlog teh meril je zgrajen na naslednjih osnovnih načelih: 
1. Podpiranje obsežnih temeljnih izdaj, ki so pomembne za slovensko kul- 

turo in katerih priprava traja več let. 
2. Selektivni odkup zaloge del, ki so jih slovenske založbe izdale v letih 

1970 in 1971, in selektivno podpiranje tekočih izdaj, tako da se odkupuje 
del naklade kvalitetnih izdaj s področja književnosti, znanosti in umetnosti. 
Odkupljena dela bodo načrtno dodeljena javnim knjižnicam.. 

Pripravljen je predlog posebnega odloka, s katerim bi bila kulturna skup- 
nost Slovenije v soglasju z republiškim sekretariatom za prosveto in kulturo 
pooblaščena, da po sprejetih načelih razpolaga s sredstvi, računa za posege, ki so 
rezervirana za pospeševanje založništva. 

Izvršni svet bo skupaj s kulturno skupnostjo Slovenije spremljal proble- 
matiko založništva na Slovenskem ter jo na podlagi gradiva, ki ga bosta pri- 
pravila samoupravna interesna skupnost in republiški sekretariat za prosveto 
in kulturo, ponovno obravnaval in predlagal sprejetje ustreznih novih rešitev 
za izboljšanje položaja kvalitetne slovenske knjige. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Naj obvestim navzoče poslance, da 
sta poslanca Vladimir Mušič in Jože Bohinc zastavila več vprašanj izvršnemu 
svetu, da pa izvršni svet odgovorov še ni pripravil. 

Zeli kdo izmed navzočih poslancev postaviti novo poslansko vprašanje? 
Prosim, poslanec dr. Vladimir Benko. 

Dr. Vladimir Benko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Mislim, da se ne 'motim, če izrazim domnevo, da je v tej skupščini že 
nekaj let v postopku potrjevanje statutov fakultet, visokih in višjih šol v 
Sloveniji. 

V ta namen so bila konstituirana tudi posebna ad hoc telesa in zdi se mi, 
da so le-ta svoje delo v glavnem že končala. 

Moram reči, da razmeroma dolg postopek potrjevanja statutov fakultet, 
visokih in višjih šol negativno vpliva na delo na teh ustanovah. Vsaj v nekaterih 
primerih so blokirana prizadevanja, da se izvedejo preosnove v programih in 
nekatere spremembe institucionalnega karakterja. Ker smo že pri koncu štu- 
dijskega leta oziroma pred letnimi počitnicami, je videti, da v tej skupščinski 
sezoni potrjevanje statutov ne bo končano. 

V zvezi s tem bi si dovolil nasloviti na tovariša predsednika prosvetno^- 
kultumega zbora vprašanje, do katere točke je prišlo potrjevanje statutov v 
prosvetno-kulurnem zboru in kdaj se predvideva raspravo v tem zboru o tem 
predmetu. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Kot veste vodi komisijo za proučitev 
statutov visokošolskih zavodov poslanka našega zbora in podpredsednica izvrš- 
nega sveta dr. Aleksandra Kornhauserjeva. Kolikor vem, je to delo v sklepni 
fazi in predsednica je dolžna pripraviti poročilo tako našemu kot tudi republi- 
škemu zboru; poročilo se pripravlja. Vprašanje bo takoj posredoval predsednici 
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komisije in če potrebuje poslanec, ki je zastavil vprašanje, še kakšno informacijo, 
jo bom dal čimprej. 

Poslansko vprašanje postavlja tovariš Hasl. 

Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Reso- 
lucijo, ki naj bi bila poleg ugotovitev o škodljivosti kajenja začetek resnejših 
ukrepov zoper kajenje v zaprtih prostorih in prometnih sredstvih, in ukrepov, 
ki naj bi prepovedovali oglaševanje za tobačne izdelke na radiu in televiziji, 
je naša skupščina sprejela. 

Ker se razen omejitve kajenja v prostorih skupščine, ki se bolj ali manj 
dosledno uveljavlja, razen o teh problemih v šolskih kolektivih ter bolj ali 
manj osamljenih ukrepov političnih oziroma interesnih skupnosti na tem pod- 
ročju skoraj nič ne dogaja, vprašujem: 

1. Bi lahko seznanili poslance in širšo javnost o vseh po resoluciji sprejetih 
sklepih kot tudi o njihovih rezultatih? 

2. Komu je zaupana izdelava zakona o prepovedi oglaševanja tobačnih iz- 
delkov, kdaj bodo poslanci seznanjeni s predlogom! za izdajo tega zakona, ali 
obstajajo realne možnosti za sprejem navedenih zakonov ali navedenega zakona 
še v tem mandatnem obdobju? 

Resno se namreč bojim, da bosta zaposlenost in angažiranost vseh, ki naj 
bi o zgornjem razmišljali, z reorganizacijo skupščinskega sistema oziroma z 
uvedbo tako imenovanega delegatskega sistema predolgo zadržavali rešitev 
tega problema, pomembnega za zdravje mlajših in tudi nekoliko starejših 
generacij. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo zastaviti poslansko vpra- 
šanje? Prosim, tovarišica Majda Šlajmer-Japljeva. 

Majda Slajmer-Japelj: Tovariš predsednik! Morda še ne epi- 
demično, pa število narkomanov, posebno med mladimi, v Sloveniji narašča. 
Za primere narkomanije še nekako izvemo, ne vemo pa, kakšni ukrepi so bili 
storjeni, da bi se razpečevanje mamil preprečilo oziroma da bi se ob konkretnih 
primerih kaj urejalo. 

O problemu narkomanije govorimo zelo sramežljivo in bi ga najraje zani- 
kali, dokler nas ne bo prerasel, kot je že mnoge druge dežele, in takrat bomo 
lahko samo še ugotavljali, da smo se boja lotili prepozno in da bo zato toliko 
težji. 

Ker pa morda le nismo obveščeni o tej dejavnosti v celoti, bi prosila za 
naslednja pojasnila: 

Koliko imamo ugotovljenih narkomanov v Sloveniji in kje so najmočnejša 
žarišča narkomanije? Klakšne konkretne ukrepe so odgovorne službe že spre- 
jele, da bi bilo razpečevanje mamil in organizirano združevanje narkomanov 
pri. nas onemogočeno? 

Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo? Prosim,, tovariš Sega! 

Drago Sega: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Kot 
veste, se v zveznem merilu že nekaj let pripravlja sprejetje zakona o pokoj- 
ninskem zavarovanju. Osnutek zakona je menda pripravljen in bo prišel v 
razpravo v republiško skupščino. 
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Vprašujem', ali bo tudi naš prosvetno^kulturni zbor razpravljal o tem za- 
konu in če ne bo, ali zbora ne bi kazalo pritegniti v to razpravo? Zakon se 
pravzaprav dotika vseh dejavnosti in ne samo tistih, ki so morda še posebej 
zadolžene za vprašanja pokojninskega zavarovanja. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Sekretar zbora me obvešča, da bodo 
republiški, gospodarski in soeialno-zdravstveni zbor obravnavah osnutek zakona 
28. junija. Po poslovniških načelih pa imamo tudi mi vso možnost obravnavati 
zakon, če je to> interes zbora in dati mnenje pristojnima zboroma. To lahko 
opravimo v fazi med osnutkom in predlogom zakona. 

Ali se strinjate s predlogom, da na prihodnji seji obravnavamo osnutek 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in pristojnim zborom 
posredujemo naše mnenje? (Poslanci se strinjajo.) 

Se kdo želi postaviti vprašanje? (Ne javi se nihče.) Če ne, smo izčrpali 
dnevni red. Zahvaljujem se za sodelovanje in končujem 32. sejo prosvetno- 
kulturnega zbora. 

(Seja je bila končana ob 16.35.) 



SOCIALNO-ZĐHAtSTVENIZBOR 

30. seja 

(5. maja 1972) 

Predsedoval: dr. Srečko Koren, 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora. 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 30. sejo socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost z današnje seje so opravičili naslednji poslanci: dr. Stjepan 
Bunta, dr. Oldrih Zavrnik, dr. Dušan Mis in Branko Prosenak. Ugotavljam, 
da je zbor sklepčen. 

Dovolite mi, da vam najprej sporočim, da je bil dolgoletni sekretar našega 
zbora tovariš Vlado Tance razrešen dolžnosti sekretarja našega zbora, ker je 
odšel na drugo službeno dolžnost. Mislim, da se mu ob tej priložnosti v imenu 
nas vseh lahko zahvalim za njegovo dolgoletno, prizadevno in uspešno delo 
v našem zboru. Hjkrati mi dovolite, da vam predstavim novega sekretarja 
našega zbora, tovariša Slavka Kobeta. 

Na sejo zbora so bili vabljeni: izvršni svet skupščine SR Slovenije, repu- 
bliški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, republiška konferenca 
SZDL, republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, republiški odbor sindikata 
delavcev družbenih dejavnosti Slovenije, klinične bolnice Ljubljana, investi- 
cijski svet za gradnjo kliničnega centra, skupnost zdravstvenih zavodov Slo- 
venije, Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev Slovenije, »Kemo- 
farmacija« Ljubljana, tovarna zdravil »Lek« Ljubljana, tovarna zdravil »Krka« 
Novo mesto, skupnost lekarn Slovenije, Farmacevtsko društvo Slovenije, repu- 
bliška skupnost otroškega varstva, zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec- 
Trate, delovno-varstveni zavod za mlajše invalide Ponikve, skupna komisija 
vseh zborov skupščin SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika in 
komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja. 

Goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi po posameznih 
točkah dnevnega reda. Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 29. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. poročilo o gradnji in financiranju kliničnega centra v letu 1971; 
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4. problematika preskrbe z zdravili in sanitetnim materialom; 
5. akti republiške skupnosti otroškega varstva: 
— zaključni račun sklada republiške skupnosti otroškega varstva za 1971. 

leto. 
— finančni načrt sklada republiške skupnosti otroškega varstva za 1972. 

leto. 
— program republiške skupnosti otroškega varstva za 1972. leto. 
6. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnostih 

otroškega varstva in financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR 
Sloveniji; 

7. predlog zakona o uskladitvi akta o ustanovitvi zavoda za duševno in 
živčno bolne Hjrastovec-Trate; 

8. predlog za izdajo zakona o delovno-varstvenem zavodu za invalide 
Ponikve; 

9. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine 
Socialistične republike Slovenije; 

10. osnutek odloka o dopolnitvah odloka o delovnem področju zborov 
skupščine Socialistične republike Slovenije, o vprašanjih, glede katerih morajo 
dati mnenje delegati občin na zasedanju v skupščini Socialistične republike 
Slovenije, in o razmerjih med zbori skupščine Socialistične republike Slovenije 
pri njihovem delu; 

11. osnutek odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela 
enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini 
SR Slovenije; 

12. predlog odloka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti v svet 
zavoda za duševno in živčno bolne Hirastovec in o določitvi delovnih in drugih 
organizacij, ki delegirajo svojega predstavnika v ta svet; 

13. predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v 
svete zdravstvenih delovnih organizacij in o določitvi samoupravnih in družbe- 
nopolitičnih skupnosti, ki delegirajo svoje predstavnike v te svete. 

Se strinjate, tovarišice in tovariši poslanci, s predlaganim dnevnim re- 
dom? Ima kdo predlog za spremembo ah dopolnitev dnevnega reda? (Nima.) 
Ce takšnega predloga ni, ugotavljam, da je predloženi dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 29. seje socialno-zdravstvenega zbora. 

Zapisnik ste prejeli hkrati s sklicem seje. Ima kdo kakšno pripombo k 
zapisniku? (Nima.) Ce pripomb ni, ugotavljam, da je z,bor zapisnik odobril. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Na vprašanje poslanca dr. Mirana Celestine bo v imenu izvršnega sveta 
odgovoril Zvonko Draksler, pomočnik republiškega sekretarja za finance. 

Zvonko Draksler: Tovarišice in tovariši poslanci! Dr. Miran Cele- 
stina, poslanec tega zbora, je v zvezi z zakonom o polaganju depozita pri investi- 
cijskih vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne investicije postavil izvrš- 
nemu svetu naslednje vprašanje: Kdaj bo zakon o polaganju depozita pri inve- 
sticijskih vlaganjih v nove gospodarske in neproizvodne investicije spremenjen 
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oziroma kdaj bodo republike pooblaščene za spremembo tega zakona in ali bo 
zdravstvo oproščeno plačevanja 30% depozita? Izvršni svet odgovarja: 

Predlog za spremembo zveznega zakona o polaganju depozita je zvezna 
skupščina obravnavala v začetku tega leta. Vendar je bil zakon v gospodarskem 
zboru zvezne skupščine v celoti odklonjen. Potem je iniciativo prevzel pro- 
svetao-kulturni zbor, ki je pripravil zakon v podobnem besedilu, o katerem 
se je zvezni izvršni svet že pozitivno izjavil in je besedilo šlo v postopek v 
zvezno skupščino. Tako je zdaj predlog za spremembo tega zakona v odborih 
zvezne skupščine. Predlog določa približno enak obseg kot prejšnji zakon, 
to se pravi, da bi bile na njegovi podlagi republike pooblaščene, da lahko 
oprostijo polaganje depozita negospodarske dejavnosti iz skupine 9 — to se 
pravi zdravstvo, prosveto*, kulturo, soeialo, šolstvo — in da lahko republike 
tem dejavnostim že vplačane depozite vrnejo. Dokler zakon ne bo spremenjen, 
republika ne more ukreniti ničesar. Kakor hitro bo zakon sprejet, bo izvršni 
svet predložil skupščini zakon, s katerim bo določil način uporabe teh sred- 
stev in tudi podrobneje opredelil dejavnosti, ki bodo oproščene. V teh dejav- 
nostih bodo na ustrezen način obravnavani tudi zdravstvo in druge dejavnosti 
s področja dela tega zbora. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli poslanec dr. Miran Celestina po- 
staviti še dopolnilno vprašanje? Ne želi. 

Na vprašanje poslanca dr. Zdravka Javha bo v imenu izvršnega sveta od- 
govorila Zora Tomič, članica izvršnega sveta in republiška sekretarka za zdrav- 
stvo in socialno varstvo. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, to-varišice in tovariši poslanci! Po- 
slanec socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije dr. Zdravko Javh 
je postavil naslednje poslansko vprašanje: Ali izvršni svet in njegova strokovna 
služba zasledujeta mortaliteto slovenskih zdravnikov? Odgovarjamo: 

Niti izvršni svet niti republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo 
tega ne delata. Zato smo vprašali zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo, 
ki za nas vodi statistično službo. Odgovoril nam je, da na njegovem oddelku 
za zdravstveno statistiko ne spremljajo mortalitete slovenskih zdravnikov. Vpra- 
šali smo tudi zavod za statistiko, ki nam je na vprašanje takole odgovoril: »Na 
obrazcih D M 2 »prijava smrti« šifriramo odgovore na vprašanja o poklicu umrle 
osebe od 31. 3. 1971 dalje po klasifikaciji poklicev, ki je predvidena za obde- 
lavo podatkov po popisu prebivalstva in stanovanj z dne 31. 3. 1971. V tej 
klasifikaciji so v 53. vrsti poklicev strokovnjaki medicinskih ved in drugo medi- 
cinsko osebje, v vrsti 53/1 pa so zajeti tudi zdravniki v štirih skupinah in sicer 
zdravniki splošne prakse, zdravniki specialisti, zobozdravniki, zobozdravniki spe- 
cialisti. Ker je na obrazcu DM 2 razen datuma smrti tudi datum rojstva, je 
s tem omogočena obdelava vseh smrtnih primerov po starosti. Pripominjamo, 
da smo z oporavili, ki so potrebna pri uvajanju centralnega registra prebivalstva 
za obdelavo gradiva za leto 1971 v zaostanku, in bodo najrazličnejše kombinacije 
obdelav v praksi dosegljive šele potem, ko bo centralni register prebivalstva 
uveden za vse območje Slovenije.« Tako nam je odgovoril zavod. To se pravi, 
da je statistično spremljanje mortalitete slovenskih zdravnikov možno le od 
31. 3. 1971 naprej. V prihodnje bo te podatke lahko posredoval zavod za sta- 
tistiko SR Slovenije. 
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Predsednik dr. Srečko Koren: Želi morda poslanec dr. Zdravko Javh 
še dopolnilno vprašanje? Ne želi. 

Na vprašanje poslanca dr. Sama Pečarja bo v imenu izvršnega sveta odgovo- 
rila Zora Tomič, članica izvršnega sveta in republiška sekretarka za zdravstvo 
in socialno varstvo. 

Zora Tomič: Tovariš idr. Samo Pečar, poslanec socialno-zdravstvenega 
zbora, je postavil naslednje vprašanje: Kakšni so trenutno normativi za patro- 
nažno in babiško službo? Ali še zmeraj predvidevamo vzporedni obstoj patro- 
nažne in babiške službe? Koliko je še na terenu zaposlenih babic z nižjo stro- 
kovno izobrazbo in kakšne so možnosti, da bi predvsem tem babicam omogočili 
potrebno strokovno in formalno dokvalifikacijo? 

Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo odgovarja: Po 
začasnih orientacijskih kadrovskih normativih se lahko ena patronažna medi- 
cinska sestra zaposli na štiri do pet tisoč prebivalcev. V tem številu so zajete 
tudi babice, če opravljajo patronažno službo za žene. Kadrovski normativi so 
začasni in bodo še letos revidirani. Babice v perspektivi ne bodo opravljale 
patronažne službe. To službo, vključno zdravstveno varstvo žena, naj bi v 
prihodnje opravljale le višje medicinske sestre, ki so za tako delo posebej 
usposobljene. V sedanjih pogojih glede na obstoječo kadrovsko zasedbo ni mo- 
goče takoj izvesti take organizacije patronažne službe. Predlog polivalentnosti 
patronažne službe bi bilo potrebno postopoma reševati s tem, da bi se višje 
medicinske sestre na dopolnilnem šolanju usposobile tudi za delo pred in 
po porodnem varstvu, babicam s srednjo strokovno izobrazbo pa bi omogočili 
izredni študij na višji šoli za zdravstvene delavce v oddelku za medicinske 
sestre, tako da bi se lahko vključile v polivalentno patronažno službo. Taka 
situacija nam tudi narekuje, da zmanjšamo vpis v babiško šolo. 

V zdravstveni službi je po podatkih zavoda za zdravstveno varstvo v letu 
1971 zaposlenih 614 babic, od tega 110 z nižjo izobrazbo. Zvezni pravilnik 
o posebnih strokovnih izpitih, ki omogočajo dokvalifikacijo ali prekvalifikacijo, 
je prenehal veljati že leta 1970. Po sedanjih predpisih si lahko babice pridobijo 
strokovno izobrazbo le z rednim ali izrednim šolanjem!, ki pa za starejše babice 
s skromno osnovno izobrazbo najbrž ne pride več v poštev. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ali želi dr. Samo Pečar postaviti 
še dopolnilno vprašanje? (Ne želi.) 

Ali želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? Besedo ima poslanec dr. 
Marolt. 

Dr. Jože Marolt: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V zvezi z mojim poslanskim vprašanjem glede odmrznjenja cen v zdravstvu 
na seji našega zbora 10. marca postavljam še naslednja poslanska vprašanja: 

1. Ker sta od tedaj minila že skoraj dva meseca, me zanima, kakšni so 
rezultati akcije izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije? Kdaj je 
pričakovati odmrznjenje cen v zdravstvu in s katerim dnevom veljavnosti? 

2. Delovne organizacije v preteklem1 mesecu so obračunale osebni dohodek 
po novih prispevnih stopnjah za nazaj od 1. 1. 1972 dalje. Ali bodo zbrana 
sredstva po novih prispevnih stopnjah zdravstvenim zavodom Slovenije zago- 
tovila sredstva po pogodbah za leto 1972 v celoti, kar 'bi bilo glede na obračun 
prispevkov s 1. januarjem tudi pričakovati? 
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3. Kdo zagotavlja, da bodo zdravstveni zavodi lahko uveljavili pravice, 
ki izvirajo iz družbenega dogovora za leto 1972? 

Predsednik dr. Srečko Koren: Poslanec bo prejel odgovor na pri- 
hodnji seji. Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? Poslanec Jože Praten- 
grazer, prosim. 

Jože Pratengrazer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Z vse večjim problemom mehanizacije v kmetijstvu nastaja na pode- 
želju povsem nov problem, To je vprašanje služnostne pravice uporabe trak- 
torja in vaških poti. 

Naj navedem konkreten primer. Nekdo ima služnostno pravico uporabljati 
poti prek parcele določenega lastnika z živinsko vprego: Dokler je za vprego 
uporabljal konja ali vole, to se pravi živino, je bilo v redu. Ko pa je za 
vprego uporabil traktor, se je zadeva spremenila. Tako se prepovedujejo vožnje, 
številni so spori pred sodiščem itd. Mislim, da bi odprava takega stanja prispe- 
vala k odpravljanju zaostalosti na naši vasi. Zato prosim' odgovor na naslednje 
vprašanje: 

Ali lahko v Socialistični republiki Sloveniji pričakujemo — in če lahko, 
kdaj -—• razširitev uslužnostnih pravic uporabe mejaških poti tudi za traktorje 
in njihove priklopnike in za druge kmetijske stroje, ki se uporabljajo v kme- 
tijstvu? 

Mislim, da je problematika širša in ne zadeva le nekaterih območij, mar- 
več za vso Slovenijo^ Verjetno bo moralo biti to vprašanje rešeno z repu- 
bliškim zakonom. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Poslanec bo prejel odgovor na pri- 
hodnji seji. Ali želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? Poslansko vprašanje 
želi postaviti dr. Javh. 

Dr. Zdrav ko Javh: Tovarišice in tovariši poslanci! V današnjem 
»Delu« berem tole: »Štab za zdravstveno zaščito prebivalstva pred ornimi ko- 
zami pri zveznem sekretariatu za delo in socialno politiko je danes sporočil, 
da v zadnjih 23 dneh ni bilo v Jugoslaviji nobenega primera črnih koz, Doslej 
so pozdravili in odpustili iz karantenske bolnišnice v Djakovici 82 bolnikov, 
17 pa iz karantenske bolnišnice na kliniki za infekcijske bolezni v Beogradu. 

Danes sem dobil dopis z datumom z 21. 4. 1972, ki pravi: »Vsem zdrav- 
stvenim zavodom in regionalnim štabom za boj proti karantenskim boleznim. 

Epidemiološka situacija glede črnih koz v Jugoslaviji narekuje še nadalje 
vso pozornost pri odkrivanju morebitnih bolnikov in poostreno nadzorstvo nad 
ljudmi, ki so pripotovali z območij, kjer epidemija koz še n;i zatrta.« O epidemiji 
lahko glede na njeno definicijo govorimo takrat, kadar je pogostost bolezini 
večja kot v preteklem letu. To se pravi, da epidemije ni, če imamo eno samo 
obolenje. Ko obolenj ni več, -preneha tudi epidemija. Sedaj me zanima, ali je 
na Kosovu še epidemija ali ne? 

Predsednik dr. Srečko Koren: Poslanec dr. Zdravko Javh bo prejel 
odgovor na prihodnji seji. Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Nihče.) 
Ker novih vprašanj ni, je 2. točka dnevnega reda končana. 
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Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo poro- 
čila o gradnji in financiranju kliničnega centra v 1971. letu. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli poročilo o gradnji in finan- 
ciranju kliničnega centra v 1971. letu, ki so ga skupščini SR Slovenije predložile 
v obravnavo klinične bolnišnice Ljubljana. Prav tako ste prejeli mnenje in 
sklepe investicijskega sveta za gradnjo kliničnega centra k letnemu poročilu 
kliničnih bolnic ter skupno poročilo odbora našega zbora za zdravstvo in zdrav- 
stveno zavarovanje in odbora republiškega zbora za socialno politiko in 
zdravstvo. 

Ali želi predstavnik predlagatelja poročila, to je kliničnih bolnic Ljub- 
ljana, še ustno obrazložiti predloženo gradivo? (Da.) Besedo ima direktor kli- 
ničnih bolnic Ljubljana, tovariš Janez Zemljarič. 

Janez Zemljarič: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Pred- 
ložili smo vam obširno poročilo, ker pa imate zelo dolg dnevni red, bi želel 
biti kratek. Vendar sem s tovariši iz našega zavoda pripravljen tudi odgovoriti 
na morebitna še odprta vprašanja. 

V poročilu, ki smo vam ga posredovali, smo orisali zgodovino celotnih 
priprav programiranja, projektiranja in potek dosedanje gradnje kliničnega 
centra. To predvsem zaradi tega, ker je bilo preteklo leto odločilno leto v 
gradnji tega velikega objekta slovenske zdravstvene službe. 

V preteklem letu smo, kot veste, dobili v skupščini SR Slovenije potrditev 
oziromia verifikacijo dopolnjenega programa, ki je bistveno dopolnil prvotni 
investicijski program. Po dopolnjenem programu je objekt, ki ga gradimo, 
namenjen v prvi vrsti najzahtevnejšim medicinskim storitvam. Namesto le 
trem dejavnostim bo koristil osmim klinikam in inštitutom!; zaradi racionalnejše 
organizacije in izrabe prostorov se je število bolniških postelj povečalo od 
prvotnih 811 na 1072. Diagnostično-terapevtske in predvsem komunalno servisne 
naprave so programirane tako, da bodo lahko uporabne tudi za potrebe onko- 
loškega inštituta in medicinske fakultete. 

Poleg te dopolnitve programa je bila v minulem letu sprejeta tudi odlo- 
čitev o nadaljnjem financiranju objekta. Kot veste, so bile v letu 1970 ugotov- 
ljene velike prekoračitve. Deloma zaradi tega, ker je bila investicija začeta 
na podlagi nepopolnega programa in neizdelanih projektov, deloma pa zaradi 
splošnih podražitev gradbenih materialov in storitev. 

Po sprejemu zakona o prispevku Slovenije in o programu za gradnjo 
kliničnega centra v Ljubljani so ustrezne odločitve sprejele tudi skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja Kranj, Novo mesto in Ljubljana. Tako je bil lani 
14. julija podpisan sporazum o programu o nadaljnjem financiranju gradnje 
kliničnega centra. 

V poročilu smo poleg orisa temeljnih dogodkov objavili tudi pregled 
dopolnjevanja projektne naloge, dopolnjevanja projektov v smislu dopolnje- 
nega investicijskega programa, orisali potek gradnje v minulem letu in oprem- 
ljanja kliničnega centra. 

Kot navajamo v poročilu, je lani v prvi polovici leta nastal manjši zastoj 
zaradi nepokrite investicije, v drugi polovici leta pa se je vse razpletlo in se 
je celotna gradnja znova pospešila. Do konca leta 1971 je bilo v objekt pre- 
seljenih že 660 bolniških postelj, troje inštitutov, 6 večjih in 6 manjših semi- 
narjev oziroma seminarskih prostorov za študente in specializante ter druge 
kadre, ki se šolajo v kliničnem centru. Usposobljena je bila tudi vrsta ener- 
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getskih objektov in naprav. Pospešena gradnja se nadaljuje tudi po predlo- 
žitvi omenjenega poročila. 

V preteklem letu je bilo rešeno eno najtežjih vprašanj gradnje, to je oprem- 
ljanje. Iz poročila ste lahko ugotovili, da je bilo na podlagi mednarodnih lici- 
tacij opravljeno veliko delo, da je bila izbrana vsa medicinska in tudi ne- 
medicinska opremia, razen kompresorja za klimatske naprave, in da so bile 
sklenjene vse potrebne pogodbe za postopen uvoz oziroma dopolnitev potreb- 
nega dela domače opreme za celoten center. 

V poglavju o financiranju smo prikazali pregled obveznosti in izpol- 
njevanja, po stanju 31. 12. 1971. Razbrali ste lahko, da nekatere občine lani 
niso mogle redno izpolnjevati svojih obveznosti in da nekatere občine tudi 
še niso podpisale pogodbe za tako imenovano tretjo fazo gradnje na podlagi 
zakona iz 1966. leta. Gre za samo 128 milijonov starih dinarjev, kolikor zna- 
šajo te nesklenjene pogodbe. Sedaj se trudimo, da bi jih čimprej sklenili. 

V naslednjem poročilu, to je za prvo letošnje polletje, vas bomo po- 
drobneje seznanili s tem, koliko nam je pri tem uspelo in kakšni napori bodo 
še potrebni, da bi dogovorjene obveznosti v resnici sprejeli vsi zavezanci. 

V poročilu smo obširneje spregovorili o problematiki prekoračitev. Razbrali 
sti, da prekoračitev ne izkazujemo kljub devalvaciji dinarja in revalvaciji 
predvsem konvertibilnih valut, na katere smo pri uvozu opreme precej vezani. 
Prišlo je sicer do nekaterih programskih dopolnitev. Tako smo morali v pro- 
gram dodatno vključiti nekatere komunalne naprave, kot je denimo tako imeno- 
vano prečrpališče, s katerim naj bi — po zahtevi inšpekcije — odstranili nevar- 
nost meteornih voda. Na drugi strani pa smo ustvarili tudi nekatere presežke 
v dohodkih, tako da ob koncu leta nismo izkazovali prekoračitev. Deloma do 
prekoračitev ni prišlo tudi zato, ker smo ponovno nekoliko omejili .program 
nekaterih del kot so ureditvena dela v okolici, nekatera dela, ki z medicinsko 
funkcionalnostjo objekta nimajo bistvene zveze in podobno. Nabavo nekaterih 
aparatur tudi odlagamo na poznejšo dobo, ker preložitev ne foo okrnila objekta 
v prvi dobi njegovega obratovanja. No, z vsemi temi ukrepi nam je le uspelo, 
da prekoračitev sredstev ni bilo. 

K temu smo bili prisiljeni v veliki meri tudi zato, ker so na podlagi sklepa 
in sporazuma z dne 14. julija minulega leta bolnice same odgovorne za preko*- 
račitev do 2°/o vrednosti celotne investicije. To pomeni — v starih dinarjih — 
približno 85,0 milijonov dinarjev. To je velika obveznost in takoj moram 
dodati, da obstaja še naša obveznost v višini poldruge milijarde za drugo fazo 
celotne investicije. Zato nam seveda vedno grozi rentabiliteta oziroma likvidnost. 
Prav zaradi tega smo bili in smo nenehno prisiljeni najracionalneje gospodariti 
in stalno iskati možnosti, da bi investicije obdržali v okviru odobrenih sredstev. 

V poročilu govorimo tudi o problematiki kadrov. Glede tega vprašanja je 
bilo nekaj storjeno že v minulem letu, preostalo pa rešujemo letos. Zadovoljivo 
je stanje glede vzgoje in priprave zdravniškega kadra, nezadovoljivo pa glede 
priprav srednjih medicinskih in drugih kadrov, ki jih tak zavod potrebuje. 

V preteklem letu smo zagotovili štipendije 150 medicinskim sestram, ven- 
dar je to v primerjavi s tem, kar bomo potrebovali, premalo. Moramo reči, 
da smo lani nameravali štipendirati več sester, vendar ni bilo dovolj zanimanja. 
Samo štipendiranje stanja seveda ne bo bistveno izboljšalo-, ker se nam ob pri- 
hajanju prvih delavk iz zunanjih šol močno zaostruje stanovanjsko vprašanje. 
Ze dolgo ni bilo za izboljšanje stanovanjskih razmer zdravstvenih delavcev 
storjeno skoraj nič. S sprejemanjem medicinskih sester zunaj Ljubljane je pro- 
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blem samo še bolj žgoč. Zdaj se dogovarjamo o gradnji večjega samskega doma, 
s katerim naj bi problem vsaj nekoliko omilili. 

V poročilu smo tudi opisali, kako poteka izpolnjevanje naših obveznosti 
do onkološkega inštituta. Kot ste videvali, smo pravico do upravljanja nad 
objektom interne klinike predčasno prenesli na onkološki inštitut. V inštitutu 
so se zdaj že pričela obsežna adaptacijska dela, tako da bo lahko inštitut v 
naslednjih mesecih že začel uporabljati interno kliniko in s tem vsaj v prvi 
fazi precej izboljšal svoje razmere. Zavoda sta sestavila tudi komisiji, ki in- 
tenzivno strokovno sodelujeta pri delitvi dela in pri usklajevanju vseh napo- 
rov za boljšo izrabo zmogljivosti. 

V poročilu smo navedli tudi to, da smo prevzeli inženiring za gradnjo ob- 
jektov medicinske fakultete. V ta namen smo v našem programsko projektiv- 
nem biroju izdelali dokončno projektno nalogo za prvo fazo gradnje medicinske 
fakultete in idejno arhitekturno zasnovo prve faze gradnje. Taka projektna 
naloga kot tudi idejna zasnova sta bih prejšnji mesec že dokončno sprejeti. 
Sedaj smo v fazi intenzivne izdelave idejnega projekta za gradnjo, ki mora 
biti končan do srede junija. Bistveno pri tem je, da je bil program gradnje 
medicinske fakultete v prvi fazi v celoti usklađen s programom gradnje kli- 
ničnega centra in da je bil temu ustrezno izbran tudi nov prostor za lokacijo 
nove gradnje medicinske fakultete tik ob kliničnem centru. To pomeni na eni 
strani izrazite prednosti za funkcionalno povezovanje institutov medicinske 
fakultete s kliničnim centrom, hkrati pa tudi znatno pocenitev gradnje, saj bo 
moč vse energetske in komunalno servisne naprave kliničnega centra mogoče 
uporabljati tudi za obratovanje objektov medicinske fakultete. 

V zvezi s tem naj omenim še to, da je bila opuščena tudi prvotna varianta 
za izpraznitev poslopja zavoda za varstvo pri delu in »Gradisa« in da je izbrana 
lokacija, ki omogoča nadaljnje delo obema zavodoma. Ne zahteva se torej pre- 
selitev zavodov in graditev novih objektov. To pomeni velike milijardne pri- 
hranke pri bodoči investiciji medicinske fakultete. 

V obdobju po poročilu, ki smo ga pisah v februarju, tečejo dela pri gradnji 
kliničnega centra normalno in s financiranjem ni večjih problemov. Lotili smo 
se nekaterih vprašanj, o katerih govori tudi poročilo obeh odborov. Sedaj se 
precej ukvarjamo s kompletiranjem bodoče organizacije dela v centru in v 
starih objektih kliničnih bolnic. Prav včeraj smo v medicinskem svetu sprejeli 
zadnje odločitve, na podlagi katerih bomo čez pol leta izdelali' definitivno 
organizacijo bodočega obratovanja. O tem boste imeli priložnost spregovoriti, ko 
boste obravnavah naše naslednje poročilo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli poročevalec odbora za zdravstvo 
in zdravstveno zavarovanje našega zbora dr. Ivan Kopač še ustno obrazložiti 
predloženo skupno poročilo? (Ne želi.) Prosim še za mnenje republiškega sekre- 
tariata za zdravstvo in socialno varstvo. Besedo ima Zora Tomič, članica izvrš- 
nega sveta in republiška sekretarka za zdravstvo in socialno varstvo. 

Zora Tomič: Tovariši poslanci! Klinične bolnice v Ljubljani so v 
skladu s 14. členom sporazuma o financiranju in programu za nadaljnjo gradnjo 
kliničnega centra v Ljubljani predložile vsem udeležencem sporazuma poročilo 
o gradnji in financiranju kliničnega centra v letu 1971. K temu je priloženo 
še mnenje investicijskega sveta, ki so ga v skladu z 20. členom sporazuma 
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imenovali udeleženci sporazuma. Republiški sekretariat za zdravstvo in soci- 
alno varstvo ob tem poročilu ugotavlja: 

1. Zakon o prispevku Socialistične republike Slovenije in o programu za 
gradnjo kliničnega centra v Ljubljani ter sporazum o financiranju in programu 
za nadaljnjo gradnjo kliničnega centra v Ljubljani z dne 24. julija 1971 se v 
celoti izvajata. Poročilo zajema leto 1971, ker je bilo to leto odločilnega pomena 
za nadaljnjo gradnjo kliničnega centra tako za oblikovanje programskega kon- 
cepta kot tudi za konstrukcijo financiranja. Tako se na novo zasnovani pro- 
gramski in finančni okviri dosledno spoštujejo s strani investitorja, ki se v 
skladu s težkimi gibanji še posebej trudi zadržati investicije v določenih okvi- 
rih kakor tudi notranje uskladiti programski okvir. Kljub temu velja ob tej 
priložnosti ponovno opozoriti investitorja, to je klinične bolnice v Ljubljani, 
in njegove samoupravne organe na nujnost doslednega spoštovanja dogovorje- 
nih programskih in finančnih okvirov. 

2. Kot posebno pereče se postavlja vprašanje kadrov, predvsem medicin- 
skega kadra s srednjo izobrazbo, to je medicinskih sester glede na število kot 
tudi glede drugih pogojev njihovega dela: vprašanja stanovanj, otroškega var- 
stva in podobnega. Zato je treba povečati vpis na vseh srednjih medicinskih 
šolah, pri čemer se morajo angažirati tudi klinične bolnice že od vpisa dalje 
in si tako zagotoviti potreben kader. 

3. Zaradi uresničevanja sprejetih programskih osnov in uspešne gradnje se 
morajo klinične bolnice bolj uveljaviti s svojo funkcijo klinične ustanove v 
celotnem bolnišničnem varstvu v Sloveniji. Le z njegovo dejavnostjo, ki jo 
nalaga tudi z^kon o zdravstvu, lahko dosežemo kompleksnost, integriranost in 
funkcionalno povezanost te oblike zdravstvenega varstva. 

4. Se posebej je treba ugotoviti, da se je začel predčasno izpolnjevati tisti 
del zakona in sporazuma, ki se nanaša na onkološki inštitut, na njegovo sanacijo 
in na postopno vključitev v klinični center. To moramo oceniti pozitivno in vsa 
nadaljnja prizadevanja tudi podpirati. 

5. Iz poročila je razvidno, da je usklađen programski koncept gradnje 
prve faze medicinske fakultete in kliničnega centra, kar je nedvomno smotrno 
in racionalno. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo bo pred- 
lagal izvršnemu svetu kot udeležencu tega sporazuma, da apelira na tiste ob- 
činske skupščine, ki niso izpolnile že sprejetih oziroma dogovorjenih obveznosti 
za drugo in tretjo fazo gradnje kliničnega centra. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
K besedi se je javil 'poslanec dr. Srečko Košuta. 

Dr. Srečko Košuta: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Kot član kolektiva kliničnih bolnic neposredno sodoživljam vsakdanje 
težave, ki so posledica pomanjkanja kadrov. Predvsem je občutiti pomanj- 
kanje medicinskih sester tako pri že utečenih dejavnostih kot pri odpiranju 
novih. Niapori kadrovske službe, da bi preprečile fluktuacijo, oziroma beg do- 
mačih medicinskih sester na lažja delovna mesta, pridobivanje medicinskih 
sester iz drugih republik, ki jih sprejemamo brez znanja slovenskega jezika 
in tudi dejstvo, da tudi te sestre ne bodo ostale zaradi napornejših in slabših 
delovnih pogojev, kot so jih pričakovale, nadalje nezadovoljivo rešen stano- 
vanjski in prehrambeni problem in tako dalje, vse to so stvari, ki jih kadrovska 
služba kliničnih bolnic oziroma kliničnega centra brez pomoči od zunaj ne bo 
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mogla rešiti. Mislim, -da se nam v kratkem obetajo še hujše težave, zato vpra- 
šujem: Kakšno pomoč glede tega in na kakšen način in od koga bi vodstvo 
kliničnih bolnic lahko pričakovalo od zima j? Mislim, da tega vprašanja v ko- 
lektivu kliničnih bolnic ne bomo mogli rešiti sami. Nanjo sem opozoril že 
približno pred tremi leti in še danes se ni nič premaknilo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Milan Ho- 
dalič. 

Dir. Milan |Hodalič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Prejšnji 
govornik me je spodbudil, da maram — čeprav ne neposredno v zvezi z gradnjo 
novega kliničnega centra — pojasniti tudi drugo problematiko v zvezi s kadri, 
ki je verjetno še težja kot v kliničnem centru. Povem naj samo to, da klinični 
center v Ljubljani sprejme pravzaprav vse diplomante medicinske fakultete 
tako, da so drugi kraji brez novih zdravnikov. Maj ponazorim s tem, da v Šent- 
vidu pri Ljubljani, ki je pravzaprav del mesta, nismo mogli na tri razpise 
dobiti zdravnika splošne medicine. Da ne govorim o tem, da imamo težave v 
Horjulu, kjer smo v zadnjih 11 letih zamenjali 7 ali 8 zdravnikov, da nimamo 
zasedenega delovnega mesta v Dobrepolju, da je bilo to mesto že petkrat raz- 
pisano, da je enako v Ivančni gorici, v Šentvidu in tako dalje. 

Menim,, da je to vprašanje v omenjenih krajih veliko bolj pereče kot v 
kliničnem centru. Za klinični center se bodo slej ko prej priglašali ljudje iz 
preprostega razloga, ker je služba na kliničnem centru veliko bolj privlačna in 
tudi težnja vsakega mladega zdravnika je, da čimprej pride v višji strokovni 
vrh, medtem ko za teren ni skoraj nobenega zanimanja več. Ljudje pa so 
zdravstvene službe potrebni prav tako kot v mestu, če ne celo bolj. Prosim, da 
bi skupščina o tem problemu hkrati z obravnavo o kliničnem centru povedala 
tudi, kako te stvari rešiti, ker ljudje s podeželja hočejo imeti zdravnika, mi pa 
jim ga ne moremo dati. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Želi še kdo besedo? Morda predstav- 
nik kliničnih bolnic? Besedo ima direktor Janez Zemljarič. 

Janez Zemljarič: Problem kadrov, predvsem srednjih medicinskih, 
je najbrž problem, ki ni značilen samo za Slovenijo in ki ni samo problem 
kliničnih bolnic. Vsa Evropa se bojuje s pomanjkanjem medicinskih sester in 
povsod poskušajo vse, da bi dobili ta tako prepotreben kader. Tudi ravnanje 
v tujih državah, da so najprej postavili samske domove za sestre in šele potem 
začeli graditi bolnišnice, te krize ni odpravilo. Naj povem primer, da je bila 
pred tremi leti z ameriško pomočjo v zahodnem Berlinu postavljena ena naj- 
modernejših bolnišnic na svetu, ki je veljala v našem denarju 106 milijard. 
Bolnišnica je še danes do polovice nezasedena, čeprav zbira kadre iz vsega 
sveta in kljub temu tega problema ne more rešiti. Tako je pomanjkanje medi- 
cinskih sester res problem, s katerim se spopada ves civilizirani svet. 

Našo investicijo smo začeli brez dinarja sredstev za kadre. To smo nekoliko 
poskušali popraviti lani, ko smo za kadre namenili 580 milijonov dinarjev. Za- 
radi zamude pa s takšno vsoto stanja ne bo mogoče bistveno izboljšati. Iz tega 
lahko povzamemo, da ne bi smeli kršiti zakona, ki govori, da je treba v vsaki 
investicijski vsoti zagotoviti ne samo sredstva za zidove in opremo, marveč 
tudi za kadre in za njihov družbeni standard. 
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Sedaj poskušamo, kar moremo. Najprej smo začeli dodatno strokovno iz- 
popolnjevati kadre, ki jih že imamo v hiši, to je bolničarje, medicinske admini- 
stratorke itd. V tečaje je vključenih nekaj čez 250 naših delavk in delavcev. 
Z vsemi šolami se pogovarjamo o štipendiranju novih kadrov. Predvsem po- 
skušamo doseči večji vpis oziroma odprtje novih oddelkov. Tu se seveda neko- 
liko razhajamo s tistimi, ki trdijo, da je medicinskih sester dovolj in da jih 
dovolj izšolamo. Res je, vendar jih v zdravstveni službi ostane le malo, ker 
odhajajo na privlačnejša in manj zahtevna delovna mesta. Odhajajo v otroško 
varstvo, v gospodarstvo, v administracijo', odhajajo v tujino, nadaljujejo študij 
in tako naprej. Z zboljšanjem osebnih dohodkov smo sedaj vsaj malo ustavili 
nadaljnje odhajanje s tega področja. 

Trudimo se torej, da bi nekoliko povečali vpis v te šole. Z Mursko Soboto 
se pogovarjamo, da bi povečali število oddelkov na tej šoli. Tudi v Ljubljani 
se pogovarjamo o tem, da bi zagotovili šolanje večjega .števila medicinskih sester. 

Rrosili smo tudi izobraževalne skupnosti, naj bi pokazale nekoliko več in- 
teresa za te kadre, predvsem za srednje medicinske kadre. Na naš apel je bilo 
sicer nekaj odziva, vendar je problem, zlasti v Ljubljani, z delovnimi razmerami 
v šolah, ki so v zelo neprimernih prostorih in brez internatov, ki bi ustrezali 
sedanji ravni življenja v mestu. Kljub vsem našim naporom še nismo prepri- 
čani, da bomo dosegli tudi ustrezne rezultate, čeprav vse najbrž le ne bo zaman. 
Radi se bomo pridružili vsaki nadaljnji razpravi in vsaki pobudi v vašem zboru, 
da bi dosegli trajnejšo sistemsko rešitev te zapletene problematike. 

Moram priznati, da smo glede zdravniških kadrov v resnici povzročili neko- 
liko težav v širši zdravstveni službi. V zadnjih treh letih smo sprejeli 106 spe- 
tializamtov zdravnikov, kar se drugje nedvomno precej pozna. Menim, da bi 
morah namestiti še več specializantov, vendar upoštevamo dejstvo, da bi bile 
težave potem' še večje. 

Naj poudarim, da je sklad Borisa Kidriča pokazal precejšnje razumevanje 
in da je povečal sredstva za štipendiranje študentov medicinske fakultete in 
tudi sredstva za specializacijo oziroma za podiplomsko izobraževanje zdrav- 
nikov. Žal je zmogljivost ljubljanske medicinske fakultete veliko premajhna, 
zato je tudi vpis omejen. Vaš zbor se bo nedvomno pridružil prizadevanjem, 
da bi čimprej začeli gradnjo medicinske fakultete in s tem vsaj v prihodnjih 
letih lahko računali na postopno odpravljanje problemov zaradi pomanjkanja 
zdravnikov. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo.besedo? Besedo ima 
poslanec Nikolaj Sabjan. 

Nikolaj Sabjan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne morem si kaj, da ne bi rekel besede ali dveh prav v zvezi s kadrovsko pro- 
blematiko, ki je nedvomno osrednje vprašanje, katero je tovariš dr. Hodalič 
prikazal zelo nazorno. 

Pri razpravljanju o kadrovski problematiki moramo nujno misliti tudi na 
to, da naše podeželje ne sme ostati brez medicinskega srednjega in visokega 
kadra. Dejstvo je, da klinični center pobere ves medicinski kader. Enako bi 
lahko rekli tudi za večja središča. Tako ima podeželje vse manj možnosti, da 
bi. kritična mesta zasedb z ustreznim zdravstvenim kadrom. 

Ko govorimo o čedalje širših pravicah zavarovanih oseb in ko nenehno na- 
čenjamo vprašanje, da bomo popolno zdravstveno varstvo razširili tudi na 
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kmečko prebivalstvo — saj že začenjamo izenačevati te pravice — se bojim, 
da bodo te pravice le deklaracija na papirju. Ze sedaj ima kmečko prebivalstvo 
samo delne pravice, le s težavo pokrivamo podeželje z medicinskim kadrom,, to 
je z zdravniki, z medicinskimi sestrami itd. Če bomo pravice izenačili, se bojim, 
da jih ne bomo mogli realizirati prav zaradi tega, ker bodo ambulante na 
podeželju brez zdravnikov. 

Odhod zdravnikov podeželsko prebivalstvo zelo prizadene. Zato menim, da 
bi bilo treba o tem temeljito razmisliti in po možnosti zadržati ta kader tudi 
na terenu, ne pa ga vsega pritegniti v večja mesta. 

Član kolektiva kliničnega centra vprašuje vodstvo te ustanove, kakšno 
možnost vidi za pridobitev pomoči od zunaj. Ne vem, ah sem prav razumel, 
vendar se mi zdi, da bi hotel klinični center pritegniti s terena še več tega kadra. 
Mislim, da je to udarec več. Razpravljati bi morali ravno narobe o tem, kateri 
kader in koliko ga bomo namenili terenu. Pritegniti kader, ki sedaj dela na 
terenu, v klinični center, bi bilo skrajno zgrešeno. 

Menim tudi, da bi morah vsaj nekaj storiti, da bi omejili odhod naših 
zdravnikov v tujino, oziroma poskusiti, da bi se vrnili v domovino. 

Morda bi kazalo ukrepati tudi glede možnosti večjega vpisa študentov na 
medicinsko fakulteto. Ali je v redu, da se omejuje vpis na medicinsko fakul- 
teto? Morda bi našim študentom morali omogočiti, da bi jih več študiralo na 
medicinski fakulteti, saj naša družba zelo potrebuje prav zdravnike. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? Besedo želi po- 
slanec dr. Srečko Košuta. 

Prosim poslance, da se ne oddaljujejo od teme, kjer sedaj ne razpravljamo 
o kadrovskem vprašanju, marveč o poročilu o gradnji in financiranju kliničnega 
centra. 

Dr. Srečko Košuta: Upoštevajoč opozorilo tovariša predsednika, naj 
mi bo dovoljeno poslancu Sabjanu na kratko pojasniti, da nisem mislil, da bi 
klinični center dobil kadre s podeželja, temveč da so še drugi ukrepi, ki se jih 
je dotaknil tudi sam. Tako na primer večji vpis in preprečevanje odhajanja v 
tujino, saj je znano, da so odšli ćeli letniki, in podobno. Sedaj poskušamo šti- 
pendirati te kadre in jih zadržati doma. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Želi še kdo besedo? (Ne.) Ker se 
nihče več ne javi k besedi, končujem razpravo. 

Na podlagi predloženega poročila pristojnih odborov razprave na seji zbora 
ugotavljam, da socialno-zdravstveni zbor sprejema poročilo o gradnji in finan- 
ciranju kliničnega centra v letu 1971 in da podpira plan graditve centra in nje- 
govega usposabljanja v letošnjem letu. Prav tako zbor ugodno ocenjuje vsa 
dosedanja prizadevanja vodstva kliničnih bolnic in njegovih samoupravnih 
organov, da bi v klinični center usposobili v postavljenem roku. Zbor se tudi 
strinja, da je treba prek izvršnega sveta opozoriti vse tiste občine, ki še niso 
podpisale pogodb o financiranju kliničnega centra, tiste, ki svojih obveznosti 
ne izpolnjujejo, pa mora opozoriti, naj to čimprej store. Samo urejeno 
financiranje ter tekoč doliv sredstev lahko omogočita, da se bodo dela pri tem 
tako pomembnem zdravstvenem objektu odvijala nemoteno in brez zamud. 
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Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo infor- 
macije o stanju zdravil in sanitetnega materiala. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli informacijo o stanju 
zdravil in sanitetnega materiala, ki ga je skupščini posredoval republiški sekre- 
tariat za zdravstvo in socialno varstvo. Prejeli ste tudi poročilo odbora našega 
zbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, ki je to problematiko obrav- 
naval na seji dne 27. marca letos. 

Zeli predstavnik predlagatelja še ustno obrazložiti posredovano informacijo? 
(Da.) Besedo ima članica izvršnega sveta Zora Tomič, republiška sekretarka za 
zdravstvo in socialno varstvo. 

Zora Tomič: Tovariši, predložene informacije ne bi želela posebej 
razlagati. Rada bi povedala le to, da je naš sekretariat tekoče in zelo pozorno 
spremljal oskrbo z zdravili v naši republiki in sproti seznanjal vse odgovorne 
dejavnike, kar je razvidno tudi iz predloženega poročila. Posebno pozorno smo 
spremljali probleme v zvezi z oskrbo z zdravili in sanitetnim materialom., ki bi 
jih povzročilo nadaljnje zamrznjenje cen. 

Z odlokom zveznega izvršnega sveta o spremembah in dopolnitvah odloka 
o maksimiranju cen za vse proizvode in storitve z dne 3. marca t. 1. pa je bil 
sproščen uvoz zdravil in sanitetnega materiala, in sicer z omejeno prodajno 
ceno in zaslužkom trgovske mreže. Omogočeno je — to moram poudariti — 
do 50% povečanje cen. Glede na takšno rešitev zveznega izvršnega sveta me- 
nimo v našem sekretariatu, da bi bilo treba ponovno obravnavati spremembe 
predpisov, ki zadevajo uvoz zdravil in drugega sanitetnega materiala za po- 
trebe zdravstva, in sioer za dosego zmanjšanja carinske stopnje, da bi se raz- 
lika devalvacije dinarja omilila predvsem pri uvozu s konvertibilnega območja, 
za zmanjšanje carinskih taks na absolutno vrednost proizvoda in ne na novo 
formirano ceno. Proučiti bi bilo treba tudi možnosti zmanjšanja prometnega 
davka, da bi se na povečane cene uvoznih proizvodov zaradi že prej navedenih 
carinskih dajatev dosegel le absolutni prispevek družbenopolitičnih skupnosti, 
kot je določeno tudi s proračunom. Menimo namreč, da skladi zdravstvenega 
zavarovanja delavcev in kmetov povečanja v višini 50 °/o, kot je dovoljeno po 
dosedanjih predpisih, ne bodo zmogli. 

Ce povem še najnovejšo informacijo, potem bi rekla še to, da je trenutno 
stanje zalog zdravil v Socialistični republiki Sloveniji zadovoljivo, če upošte- 
vamo najnujnejše preparate, ki jih potrebuje zdravstvo. Občutiti pa je po- 
manjkanje nekaterih preparatov in medicinskih pripomočkov, kar ovira nor- 
malno zdravstveno varstvo, predvsem delo bolnišnic. Toliko samo kot dopol- 
nilo k našemu poročilu. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ali želi poročevalec odbora za zdrav- 
stvo in zdravstveno zavarovanje dr. Mitja Mrgole še ustno obrazložiti predloženo 
poročilo? Ne želi. 

Preden pričnem razpravo o tej problematiki, mi dovolite, da obvestim zbor, 
da je bilo predsedstvo skupščine SR Slovenije na seji dne 14. aprila tega leta 
seznanjeno z mnenjem odbora našega zbora za zdravstvo in zdravstveno zavo- 
vanje in z informacijo o stanju zdravil in sanitetnega materiala na tržišču. 
Predsedstvo skupščine SR Slovenije je bilo seznanjeno, da je odbor prvič ob- 
ravnaval to problematiko že 19. januarja tega leta in da je takrat s svojimi 
ugotovitvami seznanil zvezni sekretariat za delo in socialno politiko in predsed- 
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nika socialno-zdravstvenega zibora zvezne skupščine. Navedeni odbor je to 
problematiko ponovno obravnaval zato, ker nas je republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo 24. marca letos s posebno informacijo, ki ste jo 
prejeli, obvestil, da se stanje na tržišču ni popravilo in da se je preskrba z 
zdravili in sanitetnim materialom' celo poslabšala. 

Razumljivo je, da gre tu za težave, s katerimi se zaradi devalvacije dinarja 
in zamrznitve cen spopadajo tudi drugje. Ker je to področje zelo občutljivo, je 
bil naš odbor mnenja, da je treba s to problematiko seznaniti predsedstvo naše 
skupščine in da mora o njej podrobno razpravljati socialno-zdravstveni zbor. 
Hkrati je odbor dal predsedstvu v obravnavo še predlog, da bi to vprašanje 
obravnaval tudi gospodarski zbor skupščine SR Slovenije. Predsednik gospo- 
darskega zbora je bil mnenja, da tega vprašanja za zdaj ne bi kazalo obrav- 
navati tudi v tem zboru. Na seji predsedstva je bilo namreč ugotovljeno, da 
stanje sicer ni kritično1, je pa vznemirljivo'. Trenutno — kot ugotavlja tudi 
informacija — še ne primanjkuje zdravil, ki so neogibno potrebna za zdravje 
bolnikov; ob nespremenjeni situaciji pa bo lahko v kratkem zmanjkalo tudi 
teh zdravil in sanitetnega materiala. 

Toliko v informacijo zboru s seje predsedstva skupščine SR Slovenije z 
dne 14. aprila letos. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec dr. Vojteh 
Pertot. 

Dr. Vojteh Pertot: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Že nekaj mesecev z zadrego spremljamo oskrbo z zdravili in sanitetnim 
materialom. V začetku tega leta nas je »Veledrogeri j a« obvestila, da je zaradi 
ukrepov zaradi stabilizacije gospodarstva zastal uvoz nekaterih zdravil oziroma 
surovin, ki jih potrebuje domača farmacevtska industrija. S problemom so bili 
seznanjeni vsi prizadeti, ki so se pripravili na skrajno varčevanje. Vendar je 
v marcu dnevnik priobčil tolažilno novico, ki je skrb dokaj omilila. Rečeno 
je bilo, da so zaloge zdravil zadostne in sploh take, da bomo z njimi lahko pre- 
mostili kritično situacijo. Novico je podkrepilo tudi dejstvo, da v dobavi ni bilo 
čutiti nikakršnega zastoja. Toliko bolj nas je sedaj presenetila informacija, ki 
jo imamo pred seboj. Zaradi njene vsebine smo hudo zaskrbljeni. Če je stanje 
res takšno, kakor je opisano, lahko že v kratkem času zmanjka nekaterih 
bistveno pomembnih zdravil. Pred bolniki in javnostjo bomo postavljeni v 
nemogočo situacijo in skupaj bomo morali ugotavljati svojo zadrego. Zal se 
tako pomanjkljivo razumemo na številne ukrepe in instrumente, ki so privedli 
do takega stanja, da bi mogli predlagati odrešilno formulo, ki bi razrešila 
težave, ki jim strokovno nismo kos. Vemo samo, da imamo precej tovarn zdravil, 
ki so močno vezane na uvoz surovin, celo bolj, kot bi bilo zaželeno. Očitno je, 
da je taka dejavnost vezana na gospodarske mehanizme, ki so toliko bolj ob- 
čutljivi, če so odvisni pretežno od uvoza. Pokazalo se je, da je to dokaj eno- 
stransko, posebno če gre pri tem za potrošnike take vrste — pri tem mislim 
zdravstveno zavarovanje — ki zaradi finančne nesposobnosti ne more slediti 
tržnim kalkulacijam. Rezultat tega bo, da se bomo znašli v neverjetni zagati, če 
bo zmanjkalo nekaterih najnujnejših zdravil. Številni posamezniki so prese- 
netljivo natančno informirani o vsem tem, saj je marsikatero medicinsko po- 
glavje na široko popularizirano v dnevnem časopisju, tudi bolniki se s svojo 
boleznijo nehote podrobno ukvarjajo. Iz bližnje preteklosti vemo za poljudne 
članke o zdravilih, ki pri nas sploh niso bila registrirana in so jih posamezniki 
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nabavljali kar sami. Neredko so pričakovali učinek, ki ga v resnici sploh ni 
moglo biti ali pa je bil samo delen. Nje bi bilo zaželeno, da bi se tak način raz- 
širil še na druga zdravila, katerih pomanjkanje predvideva ta informacija? 
Težave, ki bi pri tem nastale, bi nujno prizadele posameznike in tudi samo- 
upravni organizmi zdravstvenega zavarovanja jih ne bodo mogli spremljati 
samo pasivno. Ne bo se miogoče izogniti ocenam takega stanja z moralnega in 
pravnega gledišča. 

Prepričan sem, da je zaradi vseh predvidenih zadreg — če so prizadeti z 
njimi sploh seznanjeni — stvar skoraj neverjetna. Zato menim, da bi morali 
odgovorni problem rešiti prej, preden se uresničijo predvidevanja, navedena v 
informaciji. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Matija Malešič. 

Matija M| a 1 e š i č : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da je položaj preskrbe z zdravih precej resen, in če hočete, tudi dovolj 
kritičen. Zato je prav, da tudi naš zbor pove svoje mnenje. 

Stanje je kritično predvsem zaradi tega — to je razvidno tudi iz poročila — 
ker nekaterih zdravil ni mogoče dobiti. Kritično in resno je zaradi tega, ker se 
reševanje tega problema lotevamo na neprimeren način. 

K razpravi me je spodbudil ukrep domače farmacevtske industrije, ki raz- 
vršča zdravila v tri skupine: A, B in C. Farmacevtska industrija se je eno- 
stransko odločila, da bo skrbela le za zdravila, ki so zanjo, finančno učinkovita, 
se pravi, gredo dobro v prodajo. Ne zagotavlja pa proizvodnje zdravil, ki so 
navedene pod B in C. Se pravi, da je taka razvrstitev zdravil prav gotovo ne- 
navadna in s strokovnega gledišča prav gotovo neopravičljiva, posebno če 
vemo, da so zdravila potrebna za zdravje ljudi in za normalno delovanje zdrav- 
stvene službe. 

Ce pogledamo skupino G, lahko tudi laik ugotovi, da so to zdravila, ki jih 
je — tako pravi informacija — farmacevtska industrija že ah jih bo opustila. 
To so zdravila, ki so sicer poceni in s komercialnega gledišča verjetno ne pre- 
več zanimiva, vendar so za normalno vsakdanjo uporabo predvsem v zdrav- 
stvenih delovnih organizacijah nujno potrebna. V skupini C so na primer ne- 
katera zdravila, za katera je rečeno, da jih je mogoče dobiti brez recepta. 

Moram pa opozoriti, da je ta ukrep enostranski. V informaciji o stanju 
zdravil na dan 15. februarja 1972 piše, »da bi morali proizvajalci za opustitev 
izdelave nekega registriranega zdravila dobiti soglasje od zveznega sekretariata 
za delo in socialno politiko tako kot za vsako> registracijo. Za takšno dovoljenje 
ni še nihče zaprosil.« Ker pa hočejo tovarne zadostiti predpisom, občasno 
izdelujejo le majhne količine teh preparatov. 

Tako piše v gradivu, ki smo ga dobili. Ce je tako, potem lahko mirne duše 
trdim,, da je tudi tak enostranski ukrep farmacevtske industrije nezakonit in 
da gre — po moji oceni — za grobo izigravanje predpisov. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec 
zveznega socialno-zdravstvenega zbora dr. Drago Plešivčnik. 

Dr. Drago Plešivčnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! 
Problem, o katerem razpravljamo, tudi mene zelo vznemirja, še posebej zato, ker 
sodi urejevanje teh problemov v zvezno pristojnost. Že 24. januarja tega leta 
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sem, v zveznem socialno-zdravstvenem zboru postavil naslednje poslansko vpra- 
šanje: »Z veliko zaskrbljenostjo prebiram obvestila uvoznikov zdravil in medi- 
cinske opreme, ki opozarjajo zdravstvene organizacije, da je prišlo do popol- 
nega zastoja pri uvozu tudi zelo pomembnih zdravil in medicinskih pripomočkov 
kot posledica devalvacije dinarja, revalvacije nekaterih drugih valut in odloka 
zveznega izvršnega sveta o maksimiranju cen za vse proizvode in storitve. To 
ima zelo slabe posledice za nekatere dejavnosti medicinskih znanosti, ki jih med 
letom ne bo mogoče tako hitro odstraniti. Za nekatere ljudi utegne imeti to 
tudi usodne posledice. Trenutni položaj onemogoča uvoz tudi tako pomembnih 
pripomočkov, kot so srčne baterije, žilne proteze, arteriovenozni šanti, nekatere 
vrste sanitetnega materiala in sklepne proteze, kirurški šivalni material, kemi- 
kalije za hemodializo z umetno ledvico, nekatere snovi za pripravo plinov za 
inhalacijsko anestezijo in podobno. Zato postavljam naslednje poslansko vpra- 
šanje in prosim za čimprejšnji odgovor: 

Ali se pripravlja kakšen izjemen ukrep, ki bo nemudoma omogočil uvoz 
vsaj nekaterih najbolj aktualnih zdravil in medicinskih pripomočkov, preden 
bo nastopilo regularno spomladansko uvažanje kozmetičnih preparatov, žvečil- 
nega gumija, igračk in tako naprej.« To je bilo 24. januarja tega leta. Na to sem 
dobil 29. februarja odgovor naslednje vsebine. Prebral ga bom v izvirniku, ker 
je tako najbolj verodostojno in verjetno tudi za vas zanimivo. 

Na postavljeno pitanje poslaniku dr. Plešivčniku od 24. januara o. g. dajem 
sledeči odgovor: U svojoj aktivnosti na donošenju i sprovod jen ju stabilizacionih 
mera Savezno izvršno viječe je na predlog saveznog sekretariata za rad i 
socialnu politiku zaključilo', da se putem medjuresorske grupe razmotre stanja 
i problemi u vezi snabdevenosti zemlje ljakovima, medicinskim pomagalima i 
ostalim sanitetskim materialom i po potrebi predlože odgovarajuće mjere. U 
sprovodjenju ovog zadatka medjuresorska grupa na osnovu razpoložljivih ma- 
teriala i kontakata sa zainteresovanim organizacijama ustvarila je uvidno stanju 
snabdevenosti zemlje ljekovima, medicinskim pomagalima i sanitetskim materi- 
alom i konstatovala, da dosada nije došlo do poremećeja u snabdevanju zemlje 
ljekovima domače i strane proizvodnje. Iz izveštaja največih proizvodajača 
lekova u zemlji vidno je, da nije došlo do obustave proizvodnje lekova i da 
domači proizvadjači lekova na svojim lagerima imaju dovoljne količine ljekova 
iz svih asortimana kako i da razpolažu sa surovinama za daljnju proizvodnju. 
Konstatovano je takodje, da su neki uvoznici uspjeli, da obezbede tržište sa 
ljekovima iz uvoza po uslovima, koji se uklapaju sa pouzetim merama savez- 
nog izvršnog vijeća na planu stabilizacije. U prilog tome govori činjenica, da 
direkcija za rezerve industrijskih proizvoda nije primila zahtjeve za zajmicu 
lekova i farmacevtskih surovina što je ranije redovno bio slučaj prilikom ne- 
stašice ljekova na tržištu. 

Sa druge strane zapaženo je, da je u ovom periodu došlo do neopravdanog 
povečanja potrošnje u odnosu na isti period ranijih godina, što se objašnjava psi- 
hozom, stvorenom u našoj javnosti o nestašici ljekova. Prema tome opšte snab- 
devanje zemlje ljekova iz domaće proizvodnje ali uvoza za dogledno vrijeme 
nije dovedeno pitanje blagodareći naporima radnih organizacija, koje se bavi 
proizvodnjom i prometom lekova, da se uklope u nove poslove privredjivanja 
posle donošenja mjera saveznog izvršnog vijeća. Povremene nestašice ljekova 
do kojih dolazi a koje su bile prisutne i pre donošenja mera SIV rezultat su 
dugih objektivnih i subjektivnih pojava. Pre svega uzroke nestašice poedinih 
ljekova do kojih pojedino dolazi treba tražiti u prvom redu u nelikvidnosti 
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pojedinih radnih organizacija koje se bave prometom ljekova, kao i nekim 
odnosima, stvorenim u oblasti cjena i potrošnje ljekova. U pogledu snabdevanja 
zemlje medicinskim pomagalima i potrošnim sanitetnim materialom obzirom 
na nastalu situaciju razmatra se predlog o njihovom oslobadjanju od plaćanja 
carina. Ovom mjerom odklonile bi se smetnje u redovnom snabdevanju medi- 
cinskim pomagalima i potrošnim sanitetnim materialom iz uvoza medju kojima 
so i ona pomagala koja se spominju u pitanju poslanika cLr. Plešivčnika. Oslo- 
badjanje od plaćanja carine omogučiće uvoz medicinskih pomagala i potrošnog 
sanitetskog materiala uz zadržavanja cijene na nivou zatečenom 26. novembra 
1971. godine. Bez obzira na to, što sadašnje stanje u pogledu snabdevenosti 
zemlje 1 jekovima, medicinskim pomagalima i potrošnim materialom nije za- 
brinjujuće, savezni sekretariat za rad i socialnu politiku u stalnom kontaktu 
sa drugim saveznim organima i organizacijama nastaviće da prati stanje i 
probleme koji mogu nastati. Već so u toku razmatranja pojedinih mera, koje 
na najpogodniji način treba da obezbedjuju uslove za normalno snabdevanje 
u skladu sa ciljevima stabilizacije tržišta. 

Takšen je bil torej odgovor, ki sem ga prejel nekoliko pozneje kot 29. 2. 
Ni se mi zdel verjeten. Zato sem se obrnil na skupnost zdravstvenih zavodov 
Slovenije s prošnjo, naj skuša ugotoviti, ali je odgovor točen in resničen in 
kakšno je pravzaprav stanje, ker ni v skladu z informacijo, ki sem jo dobil. 
Skupnostt zdravstvenih zavodov Slovenije mi je 30. 3. tega leta odgovorila: 

»Prejeli smo vaš dopis, iz katerega vidimo, da niste zadovoljni z odgovorom, 
ki vam ga je dal sekretariat za delo in socialno politiko. V želji, da bi vam 
posredovali čim ustreznejše podatke, iz katerih bi lahko ocenili točnost in 
pravilnost odgovora zveznega sekretariata za delo, smo se obrnili neposredno 
na uvozna trgovska in proizvajalna podjetja »Galenika«, »Lek« in »Krka«. Na 
podlagi teh razgovorov smo ugotovili, da je izjava zveznega sekretariata glede 
preskrbe z uvoženimi in domačimi zdravili resnična in da je uvoženih zdravil 
zaradi naročil pred zamrznitvijo cen trenutno dovolj, saj je od naročila do reali- 
zacije potreben čas treh mesecev. Seveda pa bo nastala praznina glede uvoženih 
zdravil za najmanj tri do štiri mesece, ker ni bilo novih naročil od zamrznitve 
cen. Zaradi nelikvidnosti potrošnikov zdravil obstaja nevarnost pri proizvajal- 
cih, da ne bodo mogli v zadostni meri izdelovati zdravil kljub zadostnim koli- 
činam in asortimentu surovin, ker nimajo sredstev niti za plačevanje carine 
za uvožene surovine.« 

Kot vidite, dobivamo o tem res različne informacije, kar se je pokazalo 
tudi v razpravi tovariša poslanca. Želel bi, če lahko sprejmete sklep, oziroma 
se angažirate, da bi dobili res verodostojne podatke, na podlagi katerih bi lahko 
ukrepali. Iz praktičnega življenja vemo, da so težave glede preskrbovanja do- 
ločenih stvari in da zmanjkajo nekateri izdelki, kar pravi tudi skupnost zdrav- 
stvenih zavodov Slovenije. Naročevali so lahko, vendar se bo sedaj, ko naj bi 
se stvar realizirala, zadeva v najkrajšem času resnično zataknila. Če bi lahko 
dobili še kakšne novejše podatke, bi to veliko pomagalo pri nadaljnji akciji 
glede uvoza zdravil. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec 
dr. Mitja Mrgole. 

Dr. Mitja Mrgole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ko smo na odboru razpravljali o informaciji, ki jo je predložil sekretariat, so 
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nam predstavniki veleđrogerij in predstavniki tovarn predložili spiske zdravil, 
ki jih že takrat — to je bilo okoli 30. marca — ni bilo več na, zalogi. Mislim, da 
je danes najbrž težko nadaljevati razpravo, ker ne vemo, kakšna je situacija 
danes. Zato bi prosil predstavnike veleđrogerij in proizvajalcev, ki so navzoči, 
da nam posredujejo te podatke. V nasprotnem primeru bo razprava verjetno 
zašla v slepo ulico. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo želi besedo? Besedo ima gene- 
ralni direktor »Kemofarmacije« Ljubljana, magister Uroš Rupreht. 

Uroš Rupreht: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želel bi prikazati razvoj situacije z oskrbo z zdravili in ostalimi pripomočki od 
seje, ki jo je omenil tovariš predsednik odbora dr. Mrgole, pa do danes. 

Uvodoma bi želel povedati, da problema ne bi smeli omejiti samo na 
problem oskrbe z zdravih, saj problem zadeva tudi vsa druga sredstva, brez 
katerih zdravstvena služba ne more normalno funkcionirati. Mislim na ves ope- 
rativni material, na instrumente, na aparature, na posamezne njihove dele, na 
zobozdravstveni in ortopedski material in podobno, kar bomo tudi v prihodnje 
še na veliko uvažali. Menim, da so ocene republiškega sekretariata za zdravstvo 
in odbora gledane z gledišča »Kemofarmacije-«, povsem točne. Zato se ne bi 
mogel pridružiti optimizmu, ki izvira iz odgovora zveznega sekretariata za delo. 

Kratek potek vse zadeve je tak, da so bih v tem kritičnem času, se pravi 
od zamrznitve cen, devalvacije dinarja in revalvacije drugih valut uspešno 
opravljeni poskusi pri tujih partnerjih, ker bo zamrznitev cen trajala pač nekaj 
mesecev, če hoče kdo izmed tujih partnerjev tudi v bodoče ostati na jugoslo- 
vanskem tržišču, mora uvideti trenutno situacijo in se prilagajati možnostim, 
da bomo lahko v tem! prehodnem obdobju obdržali iste cene. Z veliko večino 
tujih partnerjev smo se sporazumeli in tako to kritično fazo od decembra do 
danes premostili s tem, da smo manjšali zaloge bodisi pri uvoznikih, grosistih, 
lekarnah ali bolnicah. Vendar je zalog iz dneva v dan manj. Vemo, da traja 
dobava potrošnega materiala najmanj tri mesece; če pa govorimo o nekih 
delih aparatur in podobno, lahko pričakujemo bistveno daljše dobavne roke. 
Potem smo že danes tam, ko se začenja v oskrbi s temi artikli vakuum, ki bo 
trajal najmanj tri do štiri mesece, čeprav bi bilo vse rešeno že jutri. 

Iz raznih poročil, ki jih prejema podjetje, in v stikih z zdravstvenimi 
delovnimi organizacijami in predvsem s tovarnami vidimo, da je problem 
dvojen. Eden zadeva domačo farmacevtsko industrijo. V Jugoslaviji imamo 13 
tovarn, ki se spopadajo s težavami. Prepričan sem, da bodo predstavniki te 
industrije povedali, kaj ovira njihovo delo. Vendar je nesporno dejstvo, da bi 
morali k zelo zajetnemu spisku, manjkajočih preparatov dodati še bistven 
dodatek vse bolj pogosto manjkajočih zdravil. Iz dneva v dan so namreč zaloge 
manjše oziroma zmanjkujejo artikli, ki so bili še včeraj dosegljivi. 

Drugi problem je problem materiala, ki ga moramo še uvažati. Torej smo 
skušali to prehodno obdobje reševati tako, kot sem omenil. Vendar so vsi tuji 
partnerji dejali, da imajo takšnega stanja dovolj in da je konec znižanih cen, 
ki so jih določili za natančno določene količine in za določen čas. Razumljivo 
je, da nihče v Jugoslaviji danes ne more nositi na račun ne vem kakšnih rezerv- 
nih in drugih skladov vse tiste razlike, ki nastajajo pri kalkulaciji devalvacije, 
revalvacije drugih valut itd. Zato je bila dana vrsta predlogov, kako naj bi se 
vsa zadeva ugodno rešila. Nekaj predlogov je omenila že tovarišica sekretarka, 
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vendar zaradi neznanih razlogov vsi ti predlogi ostajajo pri zveznih organih 
v Beogradu nedotaknjeni. 

No, da je vsa zadeva postala še bolj kritična, je zvezni »Uradni list« št. 19 
prinesel odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o maksimiranju cen za vse 
proizvode in storitve. Človek mora porabiti precej časa, da lahko sploh razume 
vsebino tega odloka. Iskali smo tolmačenje od zveznih do republiških organov; 
bil sem tudi pri avtorju tega odloka. Konec je tak, da stališč in tolmačenj sploh 
ni ali pa dobimo povsem nasprotna tolmačenja. 

N(e gre za dopustitev 50°/o podražitve, vendar se da iz te formule izluščiti 
dejstvo, da je dovoljeno — če so določeni drugi odgovarjajoči faktorji — da se 
smejo v 50°/o na nabavno ceno pred devalvacijo vkalkulirati vsi stroški blagov- 
nega prometa, transporta in tako dalje. Kaj to sedaj pomeni za zdravstveno 
službo? To pomeni, da bi moral uvoznik vedeti za marže vseh jugoslovanskih 
lekarn blago prodajati po tisoč različnih cenah. Mislim, da je to popoln ekonom- 
ski nesmisel, na katerega pa avtorji tega predpisa in vse inšpekcijske službe 
ne znajo odgovoriti. 

Da je nesmisel še večji, bi povedal samo primer. Če bi se za kak artikel 
ugotovilo, da ne bi bilo dovolj 50 "/o, marveč — denimo —> 51 »/o na ceno pred 
devalvacijo, nima nihče pravice, niti uvoznik niti grosist niti lekarna znižati 
ceno za 1 '%>, marveč je cena artikla zamrznjena. Kdor bo posloval tako, si bo 
nakopal vse predvidene sankcije. Mislim, da o teh nesmislih sploh ne bi kazalo 
več govoriti. Rad bi omenil še to, da je zvezni sekretariat za delo in socialno 
politiko ta odlok sprejel na znanje z velikim ogorčenjem!. Po izjavi funkcionarjev 
sekretariata se o izdaji odloka nihče ni posvetoval z zveznim sekretariatom. 
Verjetno je to recept, ki se da uporabiti pri uvozu tovora banan ali žvečilnega 
gumija, ne pa pri uvozu tako pomembnih artiklov, kot so artikli za zdravstvo. 
Razumljivo je, da se bo vsako podjetje balo prekrškov, ki izvirajo iz takega 
tolmačenja tega odloka. Praktično to pomeni, da smo z dnem1 objave tega odloka 
prenehali vsakršno zunanjetrgovinsko poslovanje s temi izdelki in to ne samo 
v podjetju, ki ga zastopam, marveč v vseh jugoslovanskih podjetjih te vrste. 
Mislim, da je to vsekakor zelo resna zadeva. Zato je tudi zvezni sekretariat za 
delo izdelal predlog odloka, s katerim bi bilo možno — ne da bi spremenili 
obstoječe zakonite predpise — skupaj z zveznim uradom za cene odrejati 
enotne cene za stvari, ki jih zdravstvo potrebuje. 

Ta predlog, katerega kopijo imam tukaj in ki sem ga dostavil tudi repu- 
bliškemu sekretariatu za zdravstvo, bi vsekakor kazalo podpreti. Ce bi zvezni 
izvršni svet sprejel predlog zveznega sekretariata za delo, bi bile vse ne- 
pravilnosti, o katerih sem govoril, kmalu odpravljene. Potem bi kazalo le še to, 
da na eni strani preživimo to vakuumsko razdobje, dokler ne dobimo novih 
pošiljk, na drugi strani pa bi kazalo podpreti tudi prizadevanja domače farma- 
cevtske industrije, da bi zaživela tako, kot smo bili vajeni v preteklih letih. 
Zastoj domače proizvodnje, ki je žal odvisna predvsem od uvoženih surovin, 
je lahko za zdravstveno službo res katastrofalen. 

Ce se današnje stanje ne bo spremenilo, potem menim, da je kakršen koli 
optimizem, ki izvira iz raznih informacij in odgovorov absolutno neprimeren 
in je stvar mogoče še nekoliko ostrejša, ne samo vznemirljiva. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo želi besedo? Besedo ima na- 
mestnik generalnega direktorja tovarne zdravil »Lek«, tovariš Avgust Breskvar. 
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Avgust Breskvar: Spoštovani predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Dovolite mi nekaj pripomb o problemu, ki ga danes obravnavate, to 
se pravi o preskrbi tržišča z zdravili oziroma tudi z drugim sanitetnim materia- 
lom. Pripombe bodo predvsem v zvezi z našo tovarno in bi se vzdržal komen- 
tarja, ki zadeva druge tovrstne tovarne. 

V Jugoslaviji je res 13 tovarn zdravil in med temi so štiri, ki obsegajo 
85io/o proizvodnje. To so »Pliva«, »Galenika«, »Krka« in naša tovarna »Lek«. 

Mislim,, da so žarišča in vzroki za neredno preskrbo z zdravili predvsem 
v nelikvidnosti naših komintentov. Zato podpiram poročilo zveznega poslanca 
dr. Plešivčnika. 

Želel bi podrobneje obrazložiti naš položaj. Če vzamem prvo četrtletje 
letošnjega leta in ga primerjam z lanskim obdobjem, je naša tovarna v celoti 
izpolnila plan. Letošnja realizacija znaša 10 milijard. Od teh 10 milijard, ki 
smo jih realizirali v obdobju od 1. januarja do 31. marca, imamo 8 milijard 
dolga. Se pravi, da imamo pri naših kupcih vezana sredstva ne samo za 120 dni, 
marveč tudi do 150 in 160 dni. Moram reči, da imamo le dva velika komitenta, 
ki nam redno plačujeta, eno izmed njiju je najbolj solidno podjetje »Kemo- 
farmacija«. Edino podjetje »Kemofarmacija« nam res redno plačuje, čeprav 
iz leta v leto povečuje promet. Ker podjetje modro gospodari, nam v veliki 
meri pomaga tudi pri redni enostavni reprodukciji. S tega zornega kota gledano 
je jasno, da pride v tem krogu reprodukcije tržišča in denarja do zastoja, ker so 
tudi banke nelikvidne in ne dajejo- sredstev. Navzlic temu moramo skrbeti za 
razširjeno reprodukcijo in za razvoj, čeprav so obratna sredstva omejena. Kaj 
naj storimo v tej dilemi pri omenjeni masi sredstev, ki jih potrebujemo za 
enostavno reprodukcijo, in pri povečanem povpraševanju na tržišču? Ne glede 
na resolucijo in stališča gospodarskega in republiškega zbora ter stališča izvrš- 
nega sveta, da je treba proizvodnjo držati v okviru, vam: lahko povem, da se je 
v prvem četrtletju letošnjega leta proizvodnja zdravil — izključujem kemijo in 
kozmetiko — povečala za 143To se pravi, da srno lani v istem obdobju 
prodali in proizvedli za 6 milijard 559 milijonov, letos že za 9 milijard 427 
milijonov, kar je 145 °/» več. To se pravi, da so na eni strani omejena sredstva, 
na drugi pa obstaja povečano povpraševanje na tržišču.. To so ostra neskladja 
in glede na takšno situacijo tudi z najvestnejšim gospodarjenjem pridemo nujno 
v nasprotje s situacijo, ki jo povzročajo na eni strani potrebe tržišča, na drugi 
strani pa finančne omejitve. Navzlic vsemu temu moram reči, da naše podjetje 
ni tako deficitarno, da bi lahko govorili o kakšni posebni deficitarnosti. 

Drugo vprašanje, ki je boleča rana nas vseh, so preparati s tako imenovane 
liste, o kateri je govoril tovariš Matija Malešič. Omenjena je tudi v poročilu 
in naj bi bila tako razvrščena, da so v A skupini najbolj akumulativni preparati, 
v B so rentabilni in v C za izgubo izdelani preparati. Sezname so res sestavile 
farmacevtske tovarne in ga poslale zveznemu izvršnemu svetu zaradi popravka 
C liste tistih preparatov, ki so bih registrirani pred letom 1965, to se pravi pred 
našo prvo reformo. To so tisti stari preparati, ki jih je cela vrsta in ki jih je 
naštel tudi tovariš Matija Maležič, zato jih ne bi ponavljal. 

Tako nastajajo nepravilnosti, ker seznamov nismo naredili z namenom, da 
bi dali nekaterim izdelkom prednost, drugim pa ne. To lahko dokažemo vsak 
čas in to lahko potrdijo tudi naši komitenti, to se veledrogerija, katerim do- 
bavljamo blago. Razvidno je tudi iz aktov. Jaz bi torej zanikal, da so bile liste 
A, B in C pri nas uporabljene kot liste, na podlagi katerih bi proizvajali samo 
visoko rentabilne artikle. Veste, da dobite v vsaki lekarni kofalgol, fenalgol in 
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podobno, čeprav te tablete proizvajamo z izgubo. Ko je bil tovariš predsednik 
pri nas na obisku, smo to tudi poudarili in dejali, da bomo potrpežljivo čakali, 
kdaj bo rešeno vprašanje popravka cen za preparate, registrirane pred letom 
1965. Lahko' izjavim,, da imamo vse preparate uradno registrirane in da se jim 
nismo odpovedali, razen tistim, ki smo jih odstopili novoustanovljenim firmam 
ali pa jim dali licenoo. 

Predlagam temu zboru, da bi obravnaval in podprl zahteve farmacevtske 
industrije, da se korigirajo cene vsaj tistim preparatom, ki so bili registrirani 
pred letom 1965, saj jih po vseh analizah in po vsej logiki proizvajamo z izgubo. 

Na kratko sem vam pojasnil, tovarišice in tovariši poslanci, situacijo, v 
kakršni smo v »Leku«.. Nas muči predvsem nelikvidnost in neredno plačevanje 
s strani dolžnikov, kar zavira enostavno reprodukcijo, s tem pa je že v mno- 
gočem ogrožena naša razširjena reprodukcija, za katero smo se odločili z gradnjo 
nove tovarne. Novo tovarno bomo morali zgraditi s 75'°/o lastnih sredstev. 
V celoti ne bo nobena tovarna nikoli mogla izdelovati artikle, ne da bi bila 
vezana na uvoz. Triidimo se, da bi se v čim večji meri osamosvojili, saj smo 
glede proizvodnje zdravil še precej nerazviti na. vsem jugoslovanskem območju. 
Se pred 30 leti v Jugoslaviji ni bilo slišati o farmacevtski industriji. To je 
posebna veja s posebnimi specifičnostmi v tehnologiji in brez tradicij. Nekatere 
tovarne v svetu imajo 150-letno ali 100-letno tradicijo, medtem ko smo mi brez 
nje. Kljub temu smo že mnogo storili. Moram poudariti, da smo s »Krko« 
ustvarili za 80 milijard proizvodov. To za našo družbo že nekaj pomeni tako 
glede vzgoje kadrov kot tudi. glede prometa oziroma akumulacije, saj denar, ki 
ga akumuliramo, ostane doma in ne v tujini. 

Predsednik dr. Srečko Koren: 2eli še kdo besedo? Prosim, tovarišica 
Miklič, predstavnica tovarne zdravil »Krka« iz Novega mesta. 

Jožica Miklič: Spoštovani poslanci! Ne bom povedala ničesar novega, 
ker ste že iz razprave predstavnika »Leka« in direktorja »Kemofarmacije« 
slišali, kakšna problematika tare nas proizvajalce, ki smo po mnenju naše 
javnosti odgovorni za preskrbo zdravil. 

Tovariši poslanci, povedala bi vam lahko samo to, da v našem podjetju 
nismo opustili niti enega preparata, ki smo ga registrirali, in ga tudi ne na- 
meravamo opustiti. Moram poudariti, da že več kot dve leti razmišljamo, kako 
popraviti cene, ki so bile določene leta 1961. Zdravstvena služba še danes 
plačuje po teh cenah in si takšne želi še naprej. Vendar zaradi vseh podražitev 
tako zaradi posameznih elementov kalkulacije kot tudi zaradi spremembe kurzov 
ne moremo ugoditi zdravstveni službi. Prosim zbor, da nam pomaga doseči, 
da bi odgovorne službe, republiške institucije in proizvajalci kompletno anali- 
zirali dejansko stanje porabe zdravil in njihovo problematiko. Potem naj bi 
skupaj pripravili predloge, ki naj bi se reševali v pooblaščenih institucijah in 
jo tudi rešili, ker namreč ni dovolj, če jo bomo samo omenjali in prelagali 
rešitve. 

Kar zadeva izločevanje, naj povem, da je ABC analiza preparatov v naši 
tovarni v uporabi že od leta 1961. Posebno merilo določa, kdaj se preparat 
uvrsti v eno od skupin proizvodov. Zato je pristojna tudi zdravstvena služba, 
ki tudi odloča pri kategorizaciji zdravil. 
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Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
poslanec Jože Nered. 

Jože Nered: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ver- 
jemite mi, da po vsej tej razpravi o problematiki stanja zdravil in sanitetnega 
materiala na tržišču pravzaprav ničesar ne vem,. 

Razlike so tako različne, mislim razlike v ocenah, da ne vem, ali je a res a 
in ali je b res b. Zdi se mi vse zmešano in povsem nejasno. Ker so bili na sejo 
zbora povabljeni tudi predstavniki farmacevtske industrije in grosisti, sem 
pričakoval, da bodo morda le kaj povedali, da bi lahko na koncu rekli: Sedaj 
je stanje tako in nič drugačno. V informaciji je napisano, da naši domači 
proizvajalci nimajo na zalogi večjih količin niti končnih izdelkov niti surovin 
za proizvodnjo in podobno. Med njimi sta tudi obe slovenski tovarni zdravil. 
V oklepaju je rečeno: Proizvajalci bi namreč marali za opustitev izdelave nekega 
registriranega zdravila dobiti soglasje zveznega sekretariata za delo in socialno 
politiko. Za tako dovoljenje še ni nihče zaprosil. Da zadostijo predpisom, 
izdelujejo občasno majhne količine teh preparatov.« Torej prišli smo z dežja 
pod kap. Zato, da se ne ukine proizvodnja nekega preparata, naredijo 100 
škatlic tega proizvoda, ki je sicer registriran, le na trgu ga ni mogoče dobiti. To 
za mene ne pomeni nič. Za pacienta, za bolnika, ki to zdravilo potrebuje, pa še 
toliko manj. Zato sem pričakoval, da bodo predstavniki složno povedali, ali 
imamo surovine za zdravila, če jih nimamo, za katera zdravila jih nimamo, in 
kaj naj vsi skupaj storimo, da se stanje odpravi. Zelo malo me zanima, koliko 
kupuje Kemofarmacija od »Leka«, za koliko milijard in kako hitro to plača. 
Zanima me, ali bo jutri zdravilo na trgu ali ne bo. 

Poudarjeno je bilo, da je bila v prvem četrtletju proizvodnja povečana. 
Informacija pa ugotavlja, da zdravil ni. Zato meni vse to nič ne pomeni, posebej 
še, ker so informacije različne. Eden trdi, da je vse v redu, drugi, da ni v redu. 
Nazadnje pa slišimo, da nas ovira nelikvidnost. Kot vem, pa iz substance 
nelikvidnosti ne moremo dobiti nobenega zdravila. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
poslanka Anica Okršlar. 

Anica Okršlar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Razprava in informacija sta pokazali, da je oskrba z zdravili zelo nezadovoljiva. 

Menim, da mora naš zbor poskrbeti, da se problem čimprej reši. Iz raz- 
prave magistra Ruprehta smo lahko zaznali, da v republiki ne moremo dosti 
narediti, če se za stvari ne bo zavzela zveza. Kljub temu bi morali sprejeti 
priporočilo, naj se v naši republiki reši vsaj to, kar se rešiti da. Menim tudi, 
da se nam morata pridružiti tudi gospodarski zbor in gospodarska zbornica. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Kter se nihče več ne javi k besedi, končujem razpravo. 

Ugotavljam, da socialno-zdravstveni zbor sprejema na znanje informacijo 
republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo o stanju zdravil in 
sanitetnega materiala. Konkretne pripombe in predloge, ki so bili izraženi 
v razpravi, bom posredoval predsedniku socialno-zdravstvenega zbora zvezne 
skupščine, zveznemu sekretariatu za delo in socialno politiko in republiškemu 
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sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo. Ali menite, da je to dovolj, ali 
pa bi morali sprejeti še kak sklep? 

Besedo ima tovarišica Zora Tomič, članica izvršnega sveta. 

Zora Tomič: Ker je naša informacija že precej stara, se je medtem 
najbrž že kaj spremenilo. Videli ste, da smo v navzkrižju z datumom in po- 
dobnim-. Menim, da bi bilo vendarle koristno, da vaš zbor zadolži grosiste kot 
tudi farmacevtsko industrijo in nas, ki delamo na tem področju, da v treh 
tednih pripravimo novo informacijo', ki bo zajela vse vidike. To naj bo naša 
skupna informacija, da ne bomo več vsak po svoje razpravljali in ocenjevali. 
Osebno menim, da je nujno-, da bi o tej stvari razpravljal tudi gospodarski 
zbor, saj ne gre samo za zdravstvena vprašanja, marveč tudi za ekonomska, 
čeprav imamo v Sloveniji samo dve tovarni zdravil. Gospodarski zbor bi moral 
sodelovati, zlasti zato, ker z njim stalno polemiziramo o obremenitvah, ki jih 
gospodarstvu nalaga naše delo. Če bi bil tak sporazum dosežen na zboru — 
čeprav ne smem reči, da nam partnerji niso pomagali — bi lahko naprej vodili 
akcijo, sicer bomo ostali vsak pri svojem, vsak pri svojih stališčih in vsak 
pri svojih tolmačenjih. Mtenim, da bi bilo v tem primeru tako, kot je dejal nekdo 
izmed poslancev, da smo na istem, kot smo bili na zadnji razpravi. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Predlagam., da poleg povedanega 
naložimo še republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo-, da do 
20. 5. pripravi novejšo analizo o stanju zdravil in sanitetnega materiala na 
tržišču. Kljub temu pa ostane tudi sklep, da bom konkretne pripombe in 
predloge, ki so bili izraženi v razpravi, posredoval predsedniku socialno- 
zdravstvenega zbora zvezne skupščine, zveznemu sekretariatu za delo in socialno 
politiko in republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo. 

Zora Tomič (iz klopi): Oprosti, tovariš predsednik! Vem, da je naš 
sekretariat dolžan pripraviti analizo in jo tudi bo. Zato ne bi že zdaj govorila 
o vseh dejavnikih. Mislim, da že danes zadolži zbor vse, da pridemo vsi z enim 
ciljem pred njega. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Saj to smo rekli, da se vam dajo 
pripombe, poleg tega pa tudi zveznim organom, ker je to v glavnem njihova 
naloga, čeprav bi o tem razpravljali vsi in tudi naš gospodarski zbor. Tako bomo 
prišli le do skupnih ugotovitev in nič drugega, ker ta problem sodi v pristojnost 
zveznih organov. Zato predlagam, da najprej izdelamo analizo — s tem seveda 
izgubimo 15 dni — in da se šele potem dogovorimo, kaj bomo predlagali 
predsedniku socialno-zdravstvenega zbora zvezne skupščine in zveznemu sekre- 
tariatu za delo in socialno politiko. 

Besedo ima poslanec dr. Boris Sušteršič. 

Dr. Boris Sušteršič: Oprostite, da posegam v ta proces ualni do- 
govor, vendar lahko zadostimo mislim tovarišice sekretarke in tovariša pred- 
sednika. Obvestimo zvezo o sedanjem položaju in ji sporočimo, da ji bomo čez 
14 dni posredovali še natančnejšo informacijo o tem vprašanju v Sloveniji. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Slišali ste predlog poslanca dr. Šu- 
šteršiča. Ima kdo kakšen drug predlog? Prosim, tovarišica Tomičeva! 

20 
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Zora Tomič (iz klopi): Mislim, da je prav, da vsi pridemo z istim 
predlogom pred zbor. Menim, da bi se morali vendarle zediniti in pooblastiti 
zbor, da vsi pridemo s konkretnimi predlogi in da nastopamo enotno znotraj 
naše republike ter tako zainteresiramo gospodarski zbor in izvršni svet za to 
problematiko. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Gospodarski zbor o tem vprašanju 
ne bo razpravljal. Tako je bilo sklenjeno na seji predsedstva skupščine SRS. 
Niti ne vem, zakaj naj bi nastopali na dveh tirih. Naš pristojni odbor je za- 
hteval, da zbor to problematiko obravnava in danes smo jo obravnavali. Če pa 
menite, da je stvar tako nejasna in da zdaj nima smisla reagirati, potem 
počakajmo na novejšo analizo in postopek začnimo znova. Ne vem, ali je 
tovarišica Zora Tomič tako mislila. 

Zora Tomič (iz klopi): Upoštevajoč mnenje tovariša Nereda, mislim, 
da problem še ni pojasnjen. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ne razumem, zakaj ni jasno. Na seji 
odbora so bili navzoči vsi in so sprejeli enotno poročilo. Prosim predsednika 
odbora, da pojasni zadevo. 

Dr. Mitja Mrgole: Mislim, da je nejasnost v današnji razpravi 
nastala zaradi tega, ker trenutno res še ne primanjkuje zdravil, ki jih izdelujeta 
naša proizvajalca. Res pa je, da primanjkuje zdravil iz uvoza. Uvoz je ustavljen 
zaradi restriktivnih ukrepov, to se pravi zaradi devalvacije in revalvacije. Pri 
tem zajemajo zdravila 50 do 60 °/o, glede sanitetnega materiala, ki se v Jugo- 
slaviji sploh ne proizvaja, pa je stanje kritično. To pomeni, da kirurgi nimajo 
več s čim delati, saj primanjkujejo priprave za narkotiziranje, za operativne 
posege itd. Mislim, da ima tovarišica sekretarka prav. Nove informacije naj 
bi zbrali čimprej in naš odbor naj bi jih obdelal. Potem bi šlo vse gradivo 
ponovno na zbor. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Slišali ste predlog poslanca in pred- 
sednika našega odbora, dr. Mitje Mrgoleta, naj republiški sekretariat za zdrav- 
stvo in socialno varstvo do 20. 5. pripravi novejšo analizo o stanju zdravil in 
sanitetnega materiala, ki bi jo obravnaval odbor za zdravstvo in zdravstveno 
zavarovanje našega zbora, sklepe te obravnave pa bi posredovali predsedniku 
socialno-zdravstvenega zbora zvezne skupščine in zveznemu sekretariatu za 
delo in socialno politiko. 

Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se tovarišica članica izvršnega sveta Tomičeva strinja s tem predlogom? (Da.) 

Končujem to točko dnevnega reda in prehajam na 5. točko dnevnega 
reda, tojena obravnavo aktov republiške skupnosti otroškega varstva. 

Kot gradivo ste prejeli zaključni račun sklada republiške skupnosti otro- 
škega varstva za leto 1971, finančni načrt sklada republiške skupnosti otroškega 
varstva za leto 1972 in program republiške skupnosti otroškega varstva za leto 
1972. Poleg tega ste prejeli še poročilo odbora socialno-zdravstvenega zbora 
za socialno in otroško varstvo, predlog odloka o soglasju k programu republiške 
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skupnosti otroškega varstva za 1972. leto in poročilo zakonodaino-pravne ko- 
misije. 

Zeli predstavnik predlagatelja dokumentov, to je republiške skupnosti 
otroškega varstva, še ustno obrazložiti predložene dokumente? (Ne želi.) 

Zeli poročevalec odbora našega zbora za socialno in otroško varstvo, dr. 
Štefan Varga, še ustno obrazložiti predloženo gradivo in predlog odloka o so- 
glasju k programu republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1972? (Ne želi.) 

Prosim še za mnenje izvršnega sveta. Besedo ima članica izvršnega sveta 
Zora Tomič. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Kot 
je razvidno iz poročila o poslovanju in delu republiške skupnosti otroškega 
varstva, je le-ta uresničevala politiko, ki jo je za to področje sprejela skupščina 
SR Slovenije. V letu 1971 in 1972 je bil dosežen bistven premik. V letu 1971 je 
republiška skupnost otroškega varstva sprejela programsko usmeritev razvoja 
otroškega varstva do leta 1975, ki predstavlja družbene minimume, ki naj bi 
jih uresničili za vso republiko. Poleg tega je začela pripravljati program ukrepov 
za pospeševanje razvoja na manj razvitih območjih. Republiška skupnost 
otroškega varstva je določila svoj program na predpostavki, da je treba hitreje 
razvijati ustanove otroškega varstva, ker to pomeni ne samo pomoč zaposlenim 
družinam, marveč tudi dolgoročno nalogo. Dognano je namreč, da se v pred- 
šolski dobi otrokove sposobnosti lahko najbolje razvijajo in tako omogočajo, 
da se otrok hitreje in uspešneje vključi v proces družbene proizvodnje. Te 
naloge opravlja republiška skupnost otroškega varstva ne samo z direktno 
finančno intervencijo kreditiranje gradnje, marveč tudi s pomočjo občinam pri 
programiranju razvoja, spodbujanjem funkcionalnih in racionalnih rešitev pri 
gradji ustanov ter s pomočjo šolam, ki vzgajajo kadre za delo z otroki. 

Druga predpostavka je bila, da je treba kar najbolj pomagati družinam, da 
bi za otroke skrbele čim bolje. Zato se razširja tudi sistem denarnih dajatev 
družinam, ki z lastnimi sredstvi ne morejo zadovoljivo materialno' skrbeti za 
otroke. Tako se republiška skupnost otroškega varstva s svojo začrtano politiko 
direktno vključuje v napore za zmanjševanje socialnega razlikovanja v skladu 
s sklepi 3. seje konference Zveze komunistov Slovenije. 

V letu 1971 je republiška skupnost otroškega varstva sklenila družbeni 
dogovor z izvršnim svetom skupščine SR Slovenije in z Zvezo sindikatov o iz- 
vajanju politike na področju otroškega varstva za leto 1971. Priprave in delo 
pri tem družbenem dogovoru so omogočile jasno začrtati -usmeritev politike 
v letošnjem letu. V letu 1972 je bilo treba zavarovati politiko in usmeritev 
skupnosti otroškega varstva z družbenim dogovorom o uresničevanju politike 
na področju otroškega varstva v letu 1972. Podpisniki dogovora so poleg izvršne- 
ga sveta in Zveze sindikatov še republiška konferenca Socialistične zveze in 
republiška konferenca Zveze mladine Slovenije. S tem dogovorom se že 
uresničuje načelo, da skrb za otroka ni stvar posameznega resora, marveč vseh 
družbenih dejavnikov. 

Republiška skupnost otroškega varstva je dala tudi pobudo za sklepanje 
družbenih dogovorov o razvoju otroškega varstva in o diferenciranem plače- 
vanju cene v vzgojnovarstvenih ustanovah. V letu 1972 je republiški skupnosti 
otroškega varstva prvič uspelo uveljaviti tudi socialne kriterije pri denarnih 
pomočeh družinam z otroki. Otroški dodatki so se povečali predvsem družinam 
7. manjšimi dohodki in družinam, ki imajo otroke, motene v telesnem in dušev- 
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nem razvoju, ter za družine samohranilcev. Predvidena so sredstva tudi za 
pomoč otrokom iz revnih kmečkih družin. Tako se po našem mnenju zmanj- 
šujejo socialne razlike pri samem izviru, saj skušamo s tem uveljaviti načelo, 
da ima vsak otrok, ne glede na materialni položaj staršev, tudi minimalne 
materialne pogoje za zdrav razvoj v kasnejšem življenju. Z urejanjem ustanov 
otroškega varstva in s postopnim vključevanjem otrok v te ustanove, z ure- 
janjem socialnih funkcij osnovne šole, kot sta prehrana in podaljšano bivanje, 
z urejanjem zdravstvenega varstva otrok, z urejanjem ustanov in oblik skrbi 
za otroke, motene v razvoju, prispeva republiška skupnost otroškega varstva 
bistveni delež k skrbi za otroke. Menimo torej, da je bilo delo na tem področju 
v letu 1971 uspešno in da se začrtana politika v celoti izvaja. Zato menimo, 
da jo kaže pozitivno oceniti, njeno usmeritev v letu 1972 do leta 1975 pa 
podpreti tudi v tem visokem domu. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Besedo ima poslanec dr. Jože Marolt. 

Dr. Jože Marolt: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V programu republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1972 beremo pod 
točko »Zdravstveno varstvo« naslednje besedilo: »Zasnovati je sistematični 
zdravstveni nadzor v zdravstveno vzgojnih ustanovah in izdelati načrt za nje- 
govo izvajanje.« Kot vemo, se zdravstveni nadzor v vzgojnovarstvenih zavodih 
izvaja, vendar 'brez rednih zdravstvenih delavcev. Ves nadzor se izvaja v po- 
daljšanem delovnem času. V Ljubljani je sedaj nevarnost, da se bo zmanjšal 
zaradi tega, ker ne bomo dobili plačanega podaljšanega delovnega časa. Pred 
uveljavljanjem obveznih oblik zdravstvenega varstva je namreč dala nekaj 
sredstev otroška skupnost otroškega varstva. S sprejemom obveznih oblik 
zdravstvenega varstva pa so financiranje tega zdravstvenega nadzora prevzeli 
skladi. Tako nimamo niti enega pediatra, ki bi redno odgovorjal za zdravstveni 
nadzor v vzgojnovarstvenih zavodih; vse delo opravljajo pač po posluhu in 
prostovoljno. Mislim, da je treba napraviti konkreten strokovni program pre- 
gledov dojenčkov, triletnih otrok in tako dalje, glede sistematskih in kontrolnih 
pregledov. In da ne bomo spet prihajali v kolizijo, bi bilo treba izdelati tudi 
program kadrov. Tako smo se v Ljubljani dogovorih že prej, ko je to zdrav- 
stveno dejavnost v vzgojnovarstvenih zavodih financirala skupnost otroškega 
varstva in tudi specializirala pediatre. Ko pa so to obveznost prevzeli skladi, 
smo dobili pismeni odgovor, da k specializaciji naših pediatrov ne prispevajo 
ničesar. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo še želi besedo? (Nihče.) Ker 
nihče več ne želi besede, končujem razpravo. 

Ugotavljam, da je zbor pozitivno ocenil dejavnost republiške skupnosti 
otroškega varstva v letu 1971, predvsem pa njena prizadevanja za razširitev 
družbene osnove otroškega varstva za predšolske in šolske ter za razvojno 
motene otroke. Zbor je vzel na znanje predloženi zaključni račun skupnosti za 
leto 1971 in finančni načrt za leto 1972. Dalje je bilo ugotovljeno, da pomeni 
predloženi program republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1972 oprede- 
litev te skupnosti za uresničitev postavljenih ciljev, ki jih želimo- letos doseči 
pri nadaljnjem razvoju družbene skrbi za otroke. 
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Predlagam, da socialno-zdravstveni zbor sprejme odlok o soglasju k pro- 
gramu republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1972 s pripombo, ki jo je 
dal poslanec dr. Jože Marolt. 

Predlog odloka dajem na glasovanje. Kdor je za, naj glasuje! (47 poslancev 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju k pro- 
gramu republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1972. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnostih otroškega varstva in o fi- 
nanciranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli osnutek navedenega 
zakona, poročilo odbora socialno-zdravstvenega zbora za socialno in otroško 
varstvo, poročilo zakonodajno-pravne komisije in danes še mnenje delegatov 
občin. 

Izvršni svet predlaga, da se zakon obravnava v smislu določil 294. člena 
poslovnika skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku kot osnutek zakona. 
Prosim, da glasujemo o tem predlogu izvršnega sveta. Kdor se strinja, da se 
zakon obravnava po skrajšanem postopku kot osnutek zakona, naj glasuje! 
(42 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Ein poslanec.) Se je kdo vzdržal? 
(3 poslanci.) 

Ugotavljam, da je predlog izvršnega sveta sprejet z večino glasov. Zakon 
torej obravnavamo v drugi fazi kot zakonski osnutek. 

Zeli predstavnik predlagatelja še ustno obrazložiti osnutek zakona? (Ne 
želi.) Zeli poročevalec odbora za socialno in otroško varstvo, poslanec Franc 
Kranjc, še ustno obrazložiti predloženo poročilo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ge se nihče ne javi, 
končujem razpravo in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnostih 
otroškega varstva in financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SRS se 
sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet upošteva pripombe, dane 

v poročilih odbora za socialno in otroško varstvo, zakonodajno-pravne komisije 
in delegatov občin. 

4. Predlog zakona naj izvršni svet pripravi do 10. junija 1972 in ga predloži 
skupščini SR Slovenije. 

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

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o uskladitvi akta o ustanovitvi zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec- 
Trate. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog zakona, ki ga je 
skupščini predložil v obravnavo izvršni svet. Prejeli ste še poročili odbora 
socialno-zdravstvenega zbora za socialno in otroško varstvo ter zakonodajno- 
pravne komisije. Izvršni svet predlaga, da se zakon obravnava po skrajšanem 
postopku v smislu drugega odstavka 294. člena poslovnika skupščine SR Slove- 
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nije kot predlog zakona. Svoj predlog utemeljuje izvršni svet s tem, da ne gre 
za zahteven predpis, marveč le za uskladitev statuta zavoda z veljavnimi 
predpisi. S predlogom se je strinjal tudi pristojni odbor našega zbora. Prosim, 
da glasujemo o tem predlogu izvršnega sveta. 

Kdor je za, naj glasuje! (45 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog izvršnega sveta soglasno sprejel. Zakon 
bomo torej obravnavali kot zakonski predlog. 

Zeli predstavnik predlagatelja predlog zakona še ustno obrazložiti? Besedo 
ima članica izvršnega sveta Zora Tomič. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ne 
žalim dajati nobene dodatne obrazložitve, ker gre le za uskladitev ustanovitve- 
nega akta z zakonom o socialnih zavodih. Naj povem, da izvršni svet sprejema 
amandmaja odbora za socialno in otroško varstvo vašega zbora, prav tako pa 
tudi amandma zakonodajno^pravne komisije. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Želi morda poročevalec odbora za so- 
cialno in otroško varstvo še ustno obrazložiti predloženo poročilo? (Ne želi.) 

Prosim predstavnika odbora za socialno in otroško varstvo, tovariša Franca 
Kranjca, da pove, ali se odbor strinja z amandmaji zakonodajno-^pravne komi- 
sije? 

Franc Kranjc (iz klopi): Odbor se strinja z obema amandmajema. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo^? 
Besedo ima poslanec dr. Mitja Mrgole. 

Dr. Mitja Mrgole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Mislim, da je prav, da se usklajevanje predpisov z ustanovitvenim 
aktom uredi. Vendar bi želel v zvezi s tem dobiti nekaj pojasnil zaradi nejas- 
nosti, ki izvirajo iz besedila zakona. 

V zvezi z novim besedilom, zlasti s tretjim odstavkom 2. člena, se mi po- 
stavlja nekaj vprašanj. Tretji odstavek 2. člena bi lahko pomenil — zlasti še 
ob upoštevanju stališča sekretariata za zdravstvo do premeščanja kroničnih 
psihiatričnih bolnikov iz psihiatričnih bolnišnic v socialne zavode — da bomo 
kronične bolnike premeščali v socialne zavode. To se mi sicer ne zdi napačno, 
vendar hi to pomenilo zmanjšanje prostora v takem socialnem zavodu za tiste 
oskrbovance, ki v teh zavodih že sedaj niso imele dovolj prostora. To se pravi 
pomanjkanje prostora za oskrbovance, katerim je tak zavod pravzaprav na- 
menjen. 

Na to me je navedlo dejstvo, da iz mladinskega zaščitnega doma v Dornavi 
že sedaj ne morejo premestiti svojih oskrbovancev, ko dosežejo določeno sta- 
rostno dobo v Hrastovec zaradi pomanjkanja prostora. In če bo sedaj še Hra- 
stovec sprejemal kronične psihiatrične bolnike, bo najbrž ta zastoj še mnogo 
večji. Zaščitni mladinski dom o Dornavi ima sedaj nekaj nad 30 prošenj, ki 
jih ne more rešiti prav zaradi tega, ker svojih varovancev ne more pošiljati 
naprej. 

Želel bi dobiti odgovor na to, ali taka sprememba v funkciji zavoda Hra- 
stovec ne bo povzročila popolnega blokiranja sprejema tistih varovancev, ki jim 
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je Hrastovec v prvi vrsti namenjen. Ce bo do tega le prišlo, kako mislimo 
reševati varstvo oseb, ki bi sodile v ta zavod in so že sedaj deloma v domovih 
za ostarele, kamor ne sodijo? 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima članica izvršnega sveta 
Zora Tomič. 

Zora Tomič: Zelo mi je žal, da se moram znova pojasnjevati. Ni še 
tako dolgo', ko je bil v tem zboru sprejet zakon o socialnih zavodih in mislim 
da so vam, tovariši poslanci, še pred očmi določila tega zakona. Z njim smo 
socialne zavode razdelili na tri skupine, med katerimi so omenjeni tudi posebni 
socialni zavodi, kot je na primer zavod v .Hrastovcu. Ne spreminjamo njego- 
vega statuta, marveč samo usklajujemo ustanovitvene akte z zakonom o 
socialnih zavodih. To se pravi, da se situacija zaradi tega ne bo prav nič 
spremenila in da je to, kar piše v zakonu, že doslej osnovna funkcija te 
institucije. 

Drugo vprašanje pa je, ko gre za kronično pomanjkanje postelj v Sloveniji 
za tovrstne oskrbovance. Poskušali smo kategorizirati socialne zavode, si pri- 
dobiti tudi nove institucije in podobno. Skratka vse, kar je tu zapisano, pomeni 
v bistvu registracija in potrditev stanja, v katerem smo bili že doslej. Težave 
smo imeli pri premeščanju in jih bomo imeli še naprej, ker nimamo takih 
zavodov, kamor bi oskrbovance lahko usmerjali. Ne gre pa za noben nov akt, 
marveč bo moral zavod voditi takšno politiko, kot jo je vodil doslej. Res je, 
da se je ob vprašanju premeščanja razvnelo nekaj strokovnih duhov, ki so se 
potem vendarle nekako sporazumeli in ugotovili, da je pravilna samo taka 
pot, kot je bila potrjena v zakonu o socialnih zavodih. Mislim, da je to vprašanje 
še naprej aktualno, toda ne zaradi tega, ker usklajujemo z zakonom akt o 
ustanovitvi zavoda, marveč zaradi tega, ker nismo znali rešiti nekaterih vpra- 
šanj v zvezi s specialnimi zavodi. Skratka: Status zavoda se absolutno ne spre- 
minja in še zmeraj velja. Gre samo za njegovo uskladitev z zakonom o socialnih 
zavodih, ki predvideva tudi specialne socialne zavode. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? Besedo ima po- 
slanec dr. Albin Pečavar. 

Dr. Albin Pečavar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Zakon se mi zdi nekoliko pomanjkljiv, in sicer zato, ker je ustanovitelj 
republika, ne vemo pa, kakšno finančno breme je s tem prevzela nase. 

Poleg tega v zakonu nikjer ne zasledim, kako ta zavod živi. Dobro se še 
spominjam nerešenega vprašanja, kdo naj zagotavlja zdravstveno varstvo v 
teh zavodih. Vemo, da skupnosti zdravstvenega zavarovanja rešujejo individu- 
alne prošnje teh zavodov, naj prispevajo k stroškom zdravljenja njihovih zava- 
rovancev. V ustanovitvenem aktu pa piše, da zavod sam zagotavlja splošne 
zdravstveno varstvo in zdravstveno nego ipd. Ker že sprejemamo zakon, se mi 
zdi, da bi bilo dobro, da bi tudi te stvari sedaj uredili, da ne bomo pozneje 
po nepotrebnem reševali stvari, ki bodo nastale zaradi sprejetja nepopolnega 
zakona. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Še kdo želi besedo? Besedo ima 
članica izvršnega sveta Zora Tomič. 
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Zora Tomič: Opravičujem se. Najbrž bo naše obrazložitve res pomanj- 
kljive. Menili smo pač, da vas s stvarmi, o katerih smo že razpravljali, ni treba 
ponovno obremenjevati. V prihodnje bomo bolj pozorni na te stvari in vas 
bomo nanje še posebej opozorili. 

Rada bi povedala, da gre za razliko med obema predlogoma, ki ju obrav- 
navamo. Za Hrastovec ne spreminjamo statusa, tako da je zavod še republiška 
institucija, torej že od 5. marca leta 1957, ko je bila izdana odločba o njegovi 
ustanovitvi. Status tega zavoda zdaj samo usklajujemo z zakonom o socialnih 
zavodih, kar smo dolžni storiti v roku 6 mesecev. 

Prav gotovo smo zamudili lepo priložnost, da vas nismo seznanili tudi s 
problematiko tega zavoda, z njegovimi napori za sanacijo, za ureditev razmer, 
skratka z vso problematiko, ki obstaja, saj gre za edini takšen zavod v repu- 
bliki. To bomo skušali popraviti, saj imamo na razpolago vsa poročila zavoda 
o njegovi sanaciji in o tem, kaj vse je ukrenil v teh letih za izboljšanje 
razmer. Seji prisostvuje tudi predstavnik zavoda, ki vam bi lahko podrobno 
pripovedoval o poteku sanacije, če se ne bi odločili, da vam o tem pripravimo 
posebno poročilo. Tako se boste lahko pogovarjali tudi z volivci, ker mislim, 
da je v zvezi s tem zavodom zlasti zaradi omejene zmogljivosti — še vedno 
precej problemov. Da ne govorim o težavah zaradi že skoraj leto in pol za- 
mrznjenih osebnih dohodkov, ki so med najnižjimi v naši republiki. Lahko 
se zgodi, da se bo osebje, zlasti strokovni kader, zaposlilo v donosnejših služ- 
bah. Problem je tudi v tem, da je zavod začel zniževati standard svojih 
oskrbovancev, ker mu pač ne priznamo, da se je tudi zanj podražilo mleko, 
meso in ne vem kaj še. 

Strinjam se s tem, kar je dejal tovariš poslanec, da je naša obrazložitev 
pomanjkljiva. V nasprotju z delovnim zavodom Ponikve, ki je bil že vseskozi 
republiškega pomena, smo za Leskovec šele po vseh razpravah v vaših zborih 
in odborih vendarle ugotovili, da gre za institucijo, ki je republiškega po- 
mena. Zaradi tega je treba tudi vprašanje ustanoviteljstva urediti drugače. 

Zakon ne nalaga naši republiki nikakršnih novih obveznosti, razen tistih, 
ki jih je sprejela takrat, ko je bil sprejet predlog programa sanacije tega 
zavoda. To se pravi, da ni nobene nove finančne obremenitve. 

Veste, da smo v zakon o zdravstvu napisali, da zdravstveno varstvo izva- 
jajo med drugim tudi nekatere druge institucije, ki so za to pooblaščene. 
Posebej smo v zakonu o socialnih zavodih pooblastili socialne zavode, da 
opravljajo tudi naloge s področja zdravstvenega varstva. Toda vse skupnosti 
tega problema ne obravnavajo tako, kot bi ga morale. Zato se v zvezi s tem 
problemom pripravlja v okviru skupnosti socialnih zavodov posebna analiza, 
s katero vas želimo opozoriti na to, da so skupnosti zdravstvenega zavarovanja 
delavcev in kmetov dolžne izvajati določbe tega zakona, s katerim je opre- 
deljeno tako zdravstveno varstvo, kot tudi naloge na tem področju. 

Če sem pravilno razumela tovariša dr. Pečavarja, potem naj povem, da 
s tem zakonom republika ne sprejema nobenih novih finančnih obveznosti. 
Vprašanje plačevanja zdravstvenih storitev v teh institucijah je aktualno in 
vam bomo posredovali posebno informacijo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče več ne javi k besedi, končujem razpravo in prehajam 
na glasovanje. 
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Najprej glasujemo o amandmaju odbora za socialno in otroško varstvo 
k 5. členu. Kdor je za, naj glasuje! (48 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma odbora za socialno in 
otroško varstvo k 5. členu predloga zakona. 

Sedaj imamo amandmaja zakonodajno-pravne komisije k 6. členu in 8. 
členu, ki sta razvidna iz njenega poročila. Amandmaja nista sporna in se 
z njima strinjata predstavnik odbora za socialno in otroško varstvo ter izvršni 
svet. Kdor je za, naj glasuje! (48 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaja 
zakonodajno-pravne komisije. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj 
glasuje! (47 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel zakon o uskladitvi akta o ustano- 
vitvi zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o delovno-varstvenem zavodu za invalide Ponikve. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog za izdajo zakona, 
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet, ter poročilo odbora 
socialno-zdravstvenega zbora za socialno in otroško varstvo in zakonodajno- 
pravne komisije. Ali želi predstavnik predlagatelja še ustno obrazložiti pred- 
log za izdajo zakona? Besedo ima članica izvršnega sveta Zora Tomič. 

Zora Tomič: Glede na to, da gre za prvo fazo, smo zelo obsežno 
obrazložili razloge za izdajo tega zakona. Rada bi opozorila na neskladnost 
med našim 3. poglavjem, kjer se govori o finančnih posledicah izdaje zakona, 
in vašim odborom, Moram povedati, da drži, da predlagani zakon glede finan- 
ciranja dejavnosti ne bo imel posledic, ker ustvarja dohodke sam. Vendar 
mislim, da je treba pogledati še tisti odstavek, ki kaže na to, da je za sanacijo 
tega zavoda potrebno 972 000 dinarjev, pri čemer se tu računa na veliko ude- 
ležbo ustanovitelja, to je republike. 

Samo toliko v pojasnilo, da kasneje, ko bomo od republike zahtevali, da 
zagotovi udeležbo pri sanaciji, ne bi bilo nejasnosti v zvezi z obveznostmi, ki se 
s tem zakonom sprejemajo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli predstavnik odbora za socialno in 
otroško varstvo tovariš Franc Kranjc še ustno obrazložiti predloženo poročilo? 
(Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče se ne javi.) Če se nihče 
ne javi k besedi, končujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji 
sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o delovno-varstvenem zavodu za invalide Po- 
nikve se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi izvršni svet. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj izvršni svet upošteva pripombe, dane 

v poročilih odbora za socialno in otroško varstvo in zakonodajno-pravne ko- 
misije. 
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4. Osnutek zakona naj izvršni svet pripravi do 10. junija 1972 in ga 
predloži skupščini SR Slovenije. 

Kdor je za sklep, naj glasuje! (45 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine Socialistične republike Slo- 
venije. Osnutek odloka je predložila skupna komisija vseh zborov skupščine 
SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika. Predstavnik komisije je 
poslanec Boris Filli. Ali želi besedo? (Da.) 

Boris Filli: Tovarišice in tovariši poslanci! V preteklem letu spre- 
jeta dopolnila k zvezni in k republiški ustavi poleg drugih vsebinskih spre- 
memb in dopolnitev v vrsti določb posredno in neposredno spreminjajo tudi 
položaj in vlogo posameznih teles skupščine SR Slovenije. Spreminjajo nji- 
hova medsebojna razmerja nasproti politično-izvršilnim in drugim organom 
v republiki in tudi v federaciji ter v odnosu do drugih socialističnih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin v Jugoslaviji. Spremenjenim in delno novim 
odnosom je zato treba čim hitreje prilagoditi tudi določbe sedanjega poslov- 
nika skupščine SR Slovenije, ki podrobneje urejajo organizacijo in način 
poslovanja skupščine in njenih teles. Po sprejetju ustavnih dopolnil k repu- 
bliški ustavi je skupna komisija vseh zborov skupščine za spremembe in 
dopolnitve poslovnika pričela delati in je najprej zavzela stališče do vprašanja, 
kako naj se obstoječi poslovnik prilagodi ustavnim spremembam. Ali se pri- 
pravi v celoti nov poslovnik ali se sprejmejo le nujno potrebne spremembe in 
dopolnitve obstoječega poslovnika s posebnim odlokom? 

Priprava in sprejem v celoti novega poslovnika skupščine po mnenju 
komisije v tem času ne bi bila primerna, ker je pričakovati, da bodo v drugi 
fazi ustavnih sprememb ustavna dopolnila bistveno spremenila zlasti skup- 
ščinski sistem in s tem celotno organizacijo ter strukturo teles skupščine, kar 
bo terjalo obsežne in vsebinsko še globlje spremembe poslovnika. Zato se je 
komisija odločila za drugo možnost, in sicer da predloži spremembe in do- 
polnitve poslovnika, ki so potrebne zaradi izvajanja ustavnih dopolnil v delu 
skupščine in njenih teles, ter hkrati opravi nekatere druge posamične spre- 
membe in dopolnitve, ki jih terjata dosedanja praksa uporabe poslovnih določb 
ter spremenjena zakonodaja. 

V celoti nov poslovnik skupščine bo treba vsekakor pripraviti takoj po 
koncu druge faze ustavnih sprememb. Pred republiško skupščino so vse naloge 
v zvezi z izvedbo že sprejetih ustavnih dopolnil in s pripravo in sprejemom 
ustavnih sprememb v tako imenovani drugi fazi usmerjanja in dograjevanja 
družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov ter njihovega irazvoja 
ter ustvarjanje novega republiškega zakonodajnega sistema in druge naloge. 
Zato je zelo pomembno, da s spremembami in dopolnitvami obstoječega poslov- 
nika v sklad s sprejetimi ustavnimi dopolnili omogočimo' skupščini in njenim 
telesom neovirano delovanje v spremenjenih pogojih ter pravočasno in uspešno 
izvedbo teh pomembnih nalog. 

Potrebne spremembe in dopolnitve poslovnika je komisija oblikovala 
v osnutku treh odlokov in sicer v odloku o spremembah in dopolnitvah po- 
slovnika skupščine SR Slovenije, v odloku o dopolnitvi odloka o delovnem 
področju zborov skupščine SR Slovenije, o vprašanjih, glede katerih morajo dati 
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mnenje delegati občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije, in o razmerjih 
med zbori skupščine SR Slovenije pri njihovem delu ter v odloku o dopolnitvi 
odloka o začasni ureditvi sklica dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zase- 
danja delegatov občin v skupščini SR Slovenije. 

Pri pripravi osnutka vseh treh aktov so v okviru skupne komisije za spre- 
membe in dopolnitve poslovnika aktivno sodelovali tudi predstavniki izvršnega 
sveta, še prej pa jih je obravnavalo tudi predsedstvo skupščine. Vsebina pred- 
laganih sprememb in dopolnitev je podrobno razvidna iz osnutkov predloženih 
aktov. Zato bom na kratko opozoril le na nekatera najpomembnejša vpra- 
šanja, ki se na novo urejajo ali ki se bistveno spreminjajo. 

Spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na predsedstvo skupščine SR 
Slovenije, so v gradivu najobsežnejše. V obstoječem poslovniku je predsedstvo 
skupščine opredeljeno le z nekaterimi pravicami in dolžnostmi, ki se povezujejo 
z delovanjem skupščinskih teles. Na podlagi predloženih amandmajev pa je 
predsedstvo skupščine postalo ustavna institucija s širšimi nalogami in z ne- 
koliko drugačno sestavo. Položaj predsedstva skupščine je po amandmajih 
v tolikšni meri različen od položaja, ki ga je imelo v dosedanjem poslovniku, 
da je treba vsa vprašanja v zvezi s predsedstvom skupščine v poslovniku ure- 
diti na novo v posebnem poglavju. 

Na podlagi načelnih določb ustavnih dopolnil so urejene tudi določbe 
o odgovornosti predsedstva skupščine. Kot izhodišče je upoštevana ustavna 
določba, da predsedstvo skupščine odgovarja za svoje delo skupščini SR Slo- 
venije. Ta odgovornost se konkretizira v določbah o poročanju v skupščini, 
o interpelaciji poslancev in o odpoklicu. Za določbo o delu in odločanju na seji 
predsedstva skupščine je značilno, da predsedstvo skupščine dela in odloča 
o vprašanjih iz svoje pristojnosti na podlagi usklajevanja stališč svojih članov. 
Uveljavljeno je pravilo, da je za sprejem vseh pomembnejših vsebinskih odlo- 
čitev potrebna popolna soglasnost. Ce soglasja ni, sta predvidena poseben po- 
stopek usklajevanja stališč in odločanje po ponovni obravnavi na podlagi do- 
datnih predlogov posebne komisije. 

Povsem na novo so urejena tudi vprašanja sodelovanja skupščine SR Slo- 
venije s člani -predsedstva SFRJ iz SR Slovenije kot tudi sodelovanje skupščine 
SR Slovenije s skupščinami drugih republik in avtonomnih pokrajin, ki dobiva 
po ustavnih spremembah pomembno vlogo in se zato v predlaganih spre- 
membah in dopolnitvah poslovnika v celoti na novo ureja. Sodelovanje skup- 
ščine SR Slovenije z zvezno skupščino je že v sedanjem poslovniku razmeroma 
dovolj podrobno urejeno. 

V določbah sedanjega poslovnika o izvršnem svetu skupščine SR Slovenije 
so glede na sprejeta ustavna dopolnila potrebne posamezne spremembe določb 
v zvezi z odgovornostjo izvršnega sveta. Zato se predlagajo spremembe, s 
katerimi se določbe poslovnika o zaupnici izvršnemu svetu prilagajajo ustavnim 
dopolnilom. Poleg tega se na novo ureja postopek v zvezi s poslansko interpe- 
lacijo in sicer v osnovi enako kot pri interpelaciji, ki se nanaša na delo pred- 
sedstva skupščine, le da so posledice, če se ob interpelaciji sproži vprašanje 
odgovornosti, prilagojene položaju in vlogi izvršnega sveta. 

Ze z dopolnili k ustavi SR Slovenije iz leta 1969 je bila odpravljena raz- 
lika med odbori republiškega zbora ter odbori zborov delovnih skupnosti glede 
njihovega statusa in pooblastila. Določbe obstoječega poslovnika, ki se nanašajo 
na odbore in druga telesa zborov, kasneje niso bile prilagojene tem ustavnim 
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spremembam. Zato se sedaj predlaga dopolnitev poslovnika, ki naj izenači status 
in naloge skupščinskih odborov. 

Z dopolnili k ustavi SR Slovenije se povečuje tudi vloga zasedanja delegatov 
občin v republiški skupščini, ker je za sprejem zakona po drugem odstavku 
4. točke LIH. ustavnega dopolnila potrebno soglasje delegatov občin. Po- 
stopek za pripravo, obravnavo in sklepanje o soglasju je zato urejen na novo, 
kajti v sedanjem poslovniku tak postopek ni bil predviden. Pri tem se daje 
poseben poudarek usklajevanju stališč delegatov in sporazumnemu sklepanju. 

V imenu skupne komisije vseh zborov za spremembe in dopolnitve skup- 
ščinskega poslovnika predlagam zboru, naj obravnava osnutke vseh treh 
odlokov in s svojimi mnenji in predlogi pripomore k sestavi čimboljšega konč- 
nega predloga teh odlokov. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Osnutek odloka je obravnavala tudi 
zakonodajno-pravna komisija in dala zboru pismeno poročilo. 

Pričenjam razpravo. Kido želi besedo? (Nihče.) Če se nihče ne javi k besedi, 
končujem razpravo in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine 
SR Slovenije se sprejme. 

2. Predlog odloka pripravi skupna komisija vseh zborov skupščine SR 
Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika. 

3. Pri pripravi predloga odloka naj komisija upošteva pripombe, dane 
v poročilu zakonodajno-pravne komisije. 

4. Predlog odloka naj komisija pripravi do 15. maja 1972 in ga predloži 
skupščini SR Slovenije. 

Kdor je za tak sklep, naj glasuje! (44 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin 
na zasedanju v skupščini SR Slovenije in o> razmerjih med zbori skupščine 
SR Slovenije pri njihovem delu. 

Osnutek zakona je predložila skupna komisija vseh zborov skupščine 
SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika. Predstavnik komisije je 
poslanec Boris Filli, ki je poročal že pri prejšnji točki dnevnega reda. Osnutek 
odloka je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in predložila zboru 
pismeno poročilo. 

Pričenjam razpravo'. Kdo želi besedo? (Niihče.) Ce se nihče ne javi k besedi, 
končujem razpravo in predlagam,, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Osnutek odloka o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije 
o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju 
v skupščini SR Slovenije, in o razmerjih med zbori skupščine SR Slovenije pri 
njihovem delu, se sprejme. 

2. Predlog odloka pripravi skupna komisija vseh zborov skupščine SR 
Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika. 

3. Pri pripravi predloga odloka naj komisija upošteva pripombe, dane v 
poročilu zakonodajno-pravne komisije. 
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4. Predlog odloka naj komisija pripravi do 15. maja 1972 in ga predloži 
skupščini SR Slovenije. 

Kdor je za tak sklep, naj glasuje! (41 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 
Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 

o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih 
skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije. 

Osnutek odloka je predložila skupna komisija vseh zborov skupščine SR 
Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika. Predstavnik komisije je po- 
slanec Boris Filli, ki je osnutek že obrazložil. Osnutek odloka je obravnavala 
zakonodajno-pravna komisija in dala zboru pismeno poročilo. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Končujem raz- 
pravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Osnutek odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela 
enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR 
Slovenije se sprejme. 

2. Predlog odloka pripravi skupna komisija vseh zborov skupščine SR 
Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika. 

3. Pri pripravi predloga odloka naj komisija upošteva pripombe, dane v 
poročilu zakonodajno-pravne komisije. 

4. Predlog odloka naj komisija pripravi do 15. maja 1972 in ga predloži 
skupščini SR Slovenije. 

Kdor je za tak sklep, naj glasuje! (44 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o imenovanju predstavnika družbene skupnosti v svet zavoda za duševno in 
živčno bolne Hrastovec in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegi- 
rajo svojega predstavnika v ta svet. 

Predlog odloka je pripravila komisija skupščine SR Slovenije za volitve 
in imenovanja. Kdo želi besedo? Prosim, tovarišica sekretarka Zora Tomič. 

Zora Tomič : Ker smo pri 8. točki, ko smo razpravljali o zakonu o 
uskladitvi aktov o ustanovitvi zavoda za duševno in živčno bolne, že določili, 
kdo delegira predstavnike v svet zavoda, predlagam, da popravimo naš predlog 
odloka, in sicer tako, da se naslov spremeni v »Odlok o imenovanju predstav- 
nikov družbene skupnosti v svet zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec« 
in da se tisti del o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo, opusti, 
ker je to že v zakonu o uskladitvi. Glede na to se potem črta tudi druga točka 
odloka. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ali se predstavnik komisije za volitve 
in imenovanja poslanec dr. Albin Pečavar strinja z amandmaji izvršnega sveta? 

Dr. Albin Pečavar (iz klopi): Da, samo dopolnil bi, da je popoln 
naslov H'rastovec-Trate. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Tudi v amandmaju je napisano »Hra- 
stovec-Trate«. Potem je stvar v redu. 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče ne želi besede, 
končujem razpravo in dajem na glasovanje amandma izvršnega sveta. 

Kdor je za, naj glasuje! (44 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja izvršnega sveta soglasno sprejeta. 
Predlagam, da zbor sprejme naslednje mnenje: 
Socialno-zdravstveni zbor se s predlogom odloka o imenovanju predstavni- 

kov družbene skupnosti v svet zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec- 
Trate strinja. 

Kdor se s tem mnenjem strinja, naj glasuje! (43 poslancev glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se zbor s predlogom odloka strinja, o čemer bom obvestil 
predsednika republiškega zbora. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svete zdravstvenih de- 
lovnih organizacij in o določitvi samoupravnih in družbenopolitičnih skupnosti, 
ki delegirajo svoje predstavnike v te svete. 

Predlog odloka je pripravila komisija skupščine SR Slovenije za volitve 
in imenovanja. Zeli besedo predstavnik te komisije, poslanec dr. Albin Pečavar? 
(Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče ne želi besede, 
končujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednje mnenje: 

Socialno-zdravstveni zbor se s predlogom odloka o imenovanju pred- 
stavnikov družbene skupnosti v svete zdravstvenih delovnih organizacij in 
o določitvi samoupravnih in družbenopolitičnih skupnosti, ki delegirajo svoje 
predstavnike v te svete, strinja. 

Kdor se strinja s takim mnenjem, naj glasuje! (44 poslancev glasuje za). 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se zbor s predlogom odloka o imenovanju predstavnikov 
družbenopolitičnih skupnosti v svete zdravstvenih delovnih organizacij in o 
določitvi samoupravnih in družbenopolitičnih skupnosti, ki delegirajo svoje pred- 
stavnike v te svete, strinja. O tem bom obvestil predsednika republiškega 
zbora. 

Dnevni red današnje seje je s tem izčrpan, zato končujem 30. sejo socialno- 
zdravstvenega zbora. 

(Seja je bila končana ob 12.30.) 



SOCfAlNO-Z&RAVŠTVENI ZBOE 

31. seja 

(15. junija 1972) 

Predsedovala: dr. Srečko Koren, predsednik in 
Slavko Osredkar, podpredsednik 
socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 31. sejo socialno-zdravstvenega zbora skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Za današnjo sejo so se opravičili poslanci: dr. Mitja Mrgole, Anica Okršlar, 
dr. Oldrih Zavrnik, dr. Vojteh Pertot, dr. Miha Likar in dr. Vasja Klavora. 

' Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Na današnjo sejo zbora so bili vabljeni: izvršni svet skupščine SR Slove- 

nije, republiška konferenca Socialistične zveze delovniih ljudi Slovenije, repu- 
bliški svet Zveze sindikatov Slovenije, republiški odbor sindikatov delavcev 
družbenih dejavnosti Slovenije, republiški sekretariat za zdravstvo in socialno 
varstvo, Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev SR Slovenije, 
Slovensko zdravniško društvo, republiški sekretariat za prosveto in kulturo, 
skupnost lekarn SR Slovenije, Farmacevtsko društvo Slovenije, »Kemofarma- 
cija«, tovarna zdravil »Lek«, tovarna zdravil »Kjrka«, republiška skupnost otro- 
škega varstva, Društvo za pomoč duševno nezadostno razvitim osebam, repu- 
bliški odbor Zveze skupnosti zdravstvenih delovnih organizacij Slovenije, glavni 
odbor Rdečega križa Slovenije, zavod Socialistične republike Slovenije za 
transfuzijo, predstavnik skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slove- 
nije za spremembe in dopolnitve poslovnika in predstavnik zakonodajno-pravne 
komisije skupščine SR Slovenije. 

Vabljene goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi pri 
posameznih točkah dnevnega reda. 

Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 30. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. poročilo o poslovanju skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev 

v letu 1971; 
4. poročilo o poslovanju skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov v 

, letu 1971; 
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5. informacija o stanju zdravil in sanitetnega materiala na tržišču; 
6. poročilo o družbeni skrbi za otroke, motene v telesnem in duševnem 

razvoju, ter ugotovitve, stališča in sklepi republiške skupnosti otroškega varstva; 
7. izvajanje sklepov in priporočil skupščine SR Slovenije za izboljšanje 

krvodajalske dejavnosti v SR Sloveniji; 
8. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine 

Socialistične republike Slovenije; 
9. predlog odloka o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skup- 

ščine Socialistične republike Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati 
mnenje delegati občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije, in o razmerjih 
med zbori skupščine SR Slovenije pri njihovem delu in 

10. predlog odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela 
enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini 
SR Slovenije. 

Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? Ima morda kdo predlog za 
spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ni pripomb.) Ugotavljam, da je 
predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 30. seje socialno-zdravstvenega zbora. Zapisnik ste prejeli hkrati s sklicem 
seje in drugim gradivom. Ima morda kdo kakšno pripombo k zapisniku? Pro- 
sim, dr. Rus. 

Dr. Borut Rus (iz klopi): Pripomnil bi samo to, da sem bil na 30. seji 
zbora in prosim, da se to popravi. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Pripomba se sprejme. Ima še kdo kako 
pripombo! (Ne.) Če ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik 30. seje z upošte- 
vanjem pripombe poslanca dr. Rusa odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to so poslanska vprašanja. 
Na vprašanje poslanca dr. Zdravka Javha bo v imenu izvršnega sveta od- 

govorila članica izvršnega sveta in republiška sekretarka za zdravstvo in so- 
cialno varstvo Zora Tomič. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! To- 
variš dr. Zdravko Javh, poslanec socialno-zdravstvenega zbora skupščine Socia- 
listične republike Slovenije, je postavil 10. maja 1972 naslednje vprašanje: 

Ali na Kosovu še obstaja epidemija črnih koz ah ne? 
Za odgovor smo zaprosili epidemiologa zavoda SR Slovenije za zdravstveno 

varstvo, ki na postavljeno vprašanje takole odgovarja: 
»Epidemija je pojav skupine bolezni ali izbruh bolezni podobne narave iz 

skupnega izvora okužbe, ki presega običajna pričakovanja med istim prebival- 
stvom in v istem kraju in v istem letnem času. 

V smislu dopisa se izraz »epidemija« nanaša na celotno dogajanje epide- 
mije koz v Jugoslaviji. Zadnjega bolnika s kozami z okuženega območja je 
zvezni štab za boj proti črnim kozam prijavil 11. aprila. Po mednarodnih sani- 
tarnih predpisih se smatra okuženo območje, če gre za koze, za okužbe prosto, 
ko mineta dve inkubacijski dobi oziroma 28 dni od dne, ko je zadnji ugotovljeni 
bolnik umrl, ozdravel ah bil izoliran, in če ni epidemiološko ugotovljeno, da 
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se je .bolezen razširila na sosednja območja. Po priporočilih skupine strokov- 
njakov svetovne zdravstvene organizacije za proučevanje koz naj bi delo pri 
odkrivanju novih primerov po kontroli uspeha cepljenja in cepljenja preselje- 
nih trajalo vsaj še 6 tednov potem, ko je zbolel zadnji bolnik.« 

Kio že odgovarjam na vprašanje v zvezi s črnimi kozami, bi vam rada 
sporočila, da je republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo pripravil 
poročilo o protiepidemioloških ukrepih v naši republiki ter ga predložil izvrš- 
nemu svetu in tudi skupščini. Hkrati je izvršni svet skupščine SR Slovenije 
predlagal odlok o poravnavi stroškov, ker meni, da je treba zdravstvenim 
delovnim organizacijam takoj plačati delo, ki so ga v tej akciji tako uspešno 
opravile. Kako se bo financiranje te akcije dokončno uredilo, je drugo vpra- 
šanje, ki v tem hipu ne bi smelo ogrožati dohodka zdravstvenih delovnih 
organizacij in zavlačevati izplačila njihovih upravičenih zahtevkov. 

Poročilo je torej pripravljeno in upam, da ga boste v kratkem lahko 
obravnavali tudi v skupščini. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli poslanec dr. Zdravko Javh po- 
staviti še dopolnilno vprašanje? (Ne želi.) 

Na vprašanje poslanca Jožeta Pratengrazerja bo v imenu izvršnega sveta 
odgovoril Vlado Tance, namestnik republiškega sekretarja za pravosodje in 
občo upravo. 

Vlado Tance: Poslanec Jože Pratengrazer je na 30. seji socialno- 
zdravstvenega zbora postavil naslednje vprašanje: 

»tAili lahko v Socialistični republiki Sloveniji pričakujemo — in če lahko, 
kdaj — razširitev služnostnih pravic do uporabe vaških poti tudi za traktorje 
in njihove priklopnike ter druge kmetijske stroje, ki se uporabljajo v kme- 
tijstvu ?« 

Odgovor: Republiški sekretariat za pravosodje in oboo upravo je v zvezi 
s postavljenim poslanskim vprašanjem anketiral 8 sodišč. Po podatkih, ki smo 
jih dobili, so redke pravde zaradi razširitve potnih služnosti pri vožnji s trak- 
torji in njihovimi priklopniki ter drugimi kmetijskimi stroji. Tako občinski 
sodišči v Ptuju in v Ljubljani I še nista imeli takih pravd. Po en tak spor so v 
zadnjih letih reševala občinska sodišča v Kranju, Murski Soboti in občinsko 
sodišče II v Ljubljani. Občinsko sodišče v Mariboru po letu 1968 ni obravnavalo 
spora zaradi razširitve služnosti, pač pa je okrožno sodišče v Ljubljani — kot 
pritožbeno sodišče — doslej le v nekaj primerih reševalo spore v takih pravdah. 

Sodišča so v pravdah, kadar obstoj služnosti vožnje ni bil sporen ali pa je 
bil ugotovljen v pravdi, dovoljevala vožnje, če se enaki prevozi, namesto z vprež- 
nimi vozovi, opravljajo s traktorji in njihovimi priklopniki. To so utemeljevala 
s tem, da je treba upoštevati spremenjene gospodarske razmere in moderniza- 
cijo obdelave kmečkih posestev, seveda če je služnostni upravičenec kmet in 
opravlja vožnje za potrebe kmetije in ne za druge nove dejavnosti. Pri takem 
odločanju so nekatera sodišča smatrala, da niti ne gre za razširitev takih služ- 
nosti. Vendar so bile v zvezi z vožnjami s traktorji pravde, v katerih ni šlo 
za razširitev služnosti, marveč za obstoj služnostne pravice do vožnje, to je, 
ali je služnost sploh bila pridobljena. 

Dalje so bili spori, ah je služnost vožnje še potrebna, ker je dostop na 
upravičenčevo zemljišče mogoč po daljši javni poti, kar pri vožnji s traktor- 
jem ne pomeni poslabšanja obdelovalnih pogojev za lastnika. Bili so tudi spori, 
21 
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ko je služnostni zavezanec priznaval služnost vožnje, služnostni upravičenec 
pa ni bil voljan prevzeti bremena priprave, utrditve in vzdrževanja poti ali 
plačila odškodnine zaradi večje obremenitve zavezančevega zemljišča, kar je po 
pravnih pravilih služnostnega prava upravičenčeva dolžnost. 

Služnosti — in med njimi tudi potne služnosti — bo treba urediti v bodočih 
predpisih o stvarnem pravu. Po določbi 4. točke XXX. amandmaja k zvezni 
ustavi ureja federacija temeljna lastninskopravna razmerja, torej tudi temeljna 
razmerja stvarnega prava, katerega del so tudi služnosti. 

V zveznih organih so že pričeli pripravljati teze za stvarno pravo. Ko bodo 
v zveznem merilu jasne osnove stvarnega prava in s tem tudi razmejitev med 
zvezno in republiško zakonodajo na tem področju, bo lahko republika začela 
pripravljati svoj zakon. 

Glede na ugotovitev, da je pri sodiščih zaradi razširitve služnosti vožnje s 
traktorji in drugimi kmetijskimi stroji razmeroma malo pravd, če pa nastanejo, 
sodišča upoštevajo spremenjene razmere in dovoljujejo vožnje s traktorji kot 
izvrševanje obstoječe služnosti poti, menimo, da je zakonska ureditev služnost- 
nega prava sicer potrebna, vendar ni nujen sprejem posebnega republiškega 
zakona glede služnosti vožnje s kmetijskimi stroji. Tak zakon bi samo parcialno 
urejal potne služnosti, katerih problematika je zaradi vedno večje motorizacije 
širša in bo zato morala biti urejena po enotnih načelih. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli poslanec Jože Pratengrazer po- 
staviti še dopolnilno vprašanje? Ne želi, prosi pa za pismeni odgovor. 

Na vprašanje poslanca dr. Jožeta Marolta bo v imenu izvršnega sveta 
odgovorila članica izvršnega sveta in republiška sekretarka za zdravstvo in 
socialno varstvo, Zora Tomič. 

Zora Tomič: Tovariš dr. Jože Marolt, poslanec socialno-zdravstvenega 
zbora skupščine SR Slovenije, je dne 10. maja 1972 postavil v zvezi s svojim 
poslanskim vprašanjem glede odmrznjenih cen v zdravstvu na seji 10. marca 
1972 še naslednja vprašanja: 

1. Ker sta minila že dva meseca, odkar sem postavil poslansko vprašanje 
glede odmrznjenja cen v zdravstvu, me zanima, kakšni so rezultati akcije izvrš- 
nega sveta skupščine SR Slovenije, kdaj je pričakovati odmrznjenje cen v 
zdravstvu in s katerim dnem veljavnosti? 

2. Delovne organizacije so v minulem mesecu obračunale osebni dohodek 
po novih prispevnih stopnjah za nazaj od 1. 1. 1972 dalje. Ali bodo zbrana 
sredstva o novih prispevnih stopnjah zdravstvenim zavodom Slovenije zagoto- 
vila sredstva po pogodbah za leto 1972 v celoti, kar bi bilo glede na obračun 
prispevkov s prvim januarjem 1972 tudi pričakovati? 

3. Kdo zagotavlja, da bodo zdravstveni zavodi lahko uveljavili pravice, ki 
izvirajo iz družbenega dogovora za leto 1972? 

Tovarišu poslancu se želim v imenu izvršnega sveta najprej opravičiti, ker je 
moral tako dolgo čakati na odgovor. Rezultati akcije so bih znani šele 19. maja 
t. 1., ko je zvezni izvršni svet izdal odlok o dopolnitvi odlokov o maksimiranju 
cen in storitev, ki je bil objavljen v Uradnem listu SFRJ, št. 26 z dne 25. 
maja 1972. 

Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je glede na različna 
tolmačenja v pomenu družbenega dogovora o izhodiščih za izvajanje in finan- 
ciranje zdravstvenega varstva za leto 1972 in o izvajanju odloka posredoval 
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svoja stališča izvršnemu svetu, kateri jih je odobril na svoji 15. seji 9. junija 
1972. Dovolite mi, da vam ta stališča posredujem, ker menim, da so lahko tudi 
odgovor na vprašanje tovariša poslanca: 

1. Družbeni dogovor o izhodiščih za izvajanje in financiranje zdravstve- 
nega varstva za leto 1972, ki so ga sklenili izvršni svet skupščine Socialistične 
republike Slovenije, gospodarska zbornica Socialistične republike Slovenije, 
skupnost zdravstvenih delovnih organizacij Slovenije, Zveza skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja delavcev, Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja 
kmetov in republiški svet Zveze sindikatov, je družbeno dogovorjeni okvir za 
oblikovanje dohodkov in izdatkov na tem področju za leto 1972. Na podlagi 
tega dogovora je izdelan finančni načrt in za, njegovo realizacijo predpisane 
prispevne stopnje po regijah omogočajo uresničitev vseh postavk družbenega 
dogovora. Tako kvantificirani izdatki za izvajanje zdravstvenega zavarovanja 
znašajo: 

v Celju za skupnost zdravstvenega zavarovanja delavcev 193 220 000 din 
in za skupnost zdravstvenega zavarovanja kmetov 22 646 000 din; v Novi Gorici 
za skupnost zdravstvenega zavarovanja delavcev 96 363 000 din in za skupnost 
zdravstvenega zavarovanja kmetov 7 783 000 din; v Kopru za skupnost zdrav- 
stvenega zavarovanja delavcev 120 190 000 din, za skupnost zdravstvenega zava- 
rovanja kmetov 6 670 000 din; v Kranju za skupnost zdravstvenega zavaro- 
vanja delavcev 176 248 000 din, za skupnost zdravstvenega zavarovanja kme- 
tov 8 033 000 din; v Ljubljani za skupnost zdravstvenega zavarovanja delavcev 
644 341 000 din, za skupnost zdravstvenega zavarovanja kmetov 22 653 000 din; 
v Mariboru za skupnost zdravstvenega zavarovanja delavcev 266 525 111 din 
in za skupnost zdravstvenega zavarovanja kmetov 21 900 000 din; v Murski 
Soboti za skupnost zdravstvenega zavarovanja delavcev 61 104 000 din in za 
skupnost zdravstvenega zavarovanja kmetov 19 956 000 din; v Ravnah za 
skupnost zdravstvenega zavarovanja delavcev 92 384 000 din in za skupnost 
zdravstvenega zavarovanja kmetov 4 298 000 din ter za zvezo skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja delavcev in kmetov v Novem mestu 113 410 000 din 
oziroma za vse območje republike Slovenije 1 867 724 000 din. Glede investicij 
se odloča na način po postopku, kot to določa 3. odstavek 96. člena zakona o 
zdravstvu. 

2. Odlok o dopolnitvi odloka o maksimiranju cen za vse proizvode in sto- 
ritve je glede na družbeni dogovor o izhodiščih za izvajanje in financiranje 
zdravstvenega varstva v letu 1972 in določilu 97. člena zakona o zdravstvu v 
Socialistični republiki Sloveniji izvajati tako, da je praviloma povečati cene 
zdravstvenih storitev z dne 26. novembra 1971 za 14'%>, ker do odprave odloka 
republika nima nadzorstva nad cenami zdravstvenih storitev. 

3. Postopek in način dogovora o cenah zdravstvenih storitev je določen v 
10. členu republiškega zakona o zdravstvu in se pogodbe sklepajo za tekoče 
leto ah za daljše obdobje, v tem primeru torej od 1. 1. 1972 dalje. 

4. Skupnosti zdravstvenega zavarovanja naj v finančnih načrtih predvi- 
dena sredstva za zdravstveno varstvo, ki niso angažirana za trenutno odobreno 
povišanje cen, na podlagi posebnih dogovorov z zdravstvenimi delovnimi orga- 
nizacijami usmerijo v to dejavnost, upoštevaje posebne potrebe zdravstvenih 
delovnih organizacij in njihove dejanske stroške glede na odmrznitev cen na 
drugih področjih ter samoupravne dogovore o ravni osebnih dohodkov zdrav- 
stvenih delavcev; vse to pa seveda v okviru sredstev iz prve točke izhodišč. 
21» 
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Predsednik dr. Srečko Koren: Ali želi poslanec dr. Jože Marolt 
postaviti še dopolnilno vprašanje? Besedo ima poslanec dr. Jože Marolt. 

Dr. Jože Marolt: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovarišici Tomičevi se zahvaljujem za odgovor in za trud, ki ga je vložila v 
zvezi z odpravo depozita za investicije v zdravstvu, posebno za trud, da bi za 
zdravstvene delovne organizacije realizirali podpisani družbeni dogovor. 

Socialno-zdravstvenemu zboru predlagam, da zavzame stališče do reali- 
zacije družbenega dogovora za financiranje zdravstva v letu 1972. To utemelju- 
jem z naslednjim: Minilo je že pol leta in nobena zdravstvena delovna organi- 
zacija v naši republiki še nima podpisane pogodbe s skladom zdravstvenega 
zavarovanja delavcev. Zboru predlagam:, da zavzame stališče do tega problema 
in da s svojo odločitvijo vpliva na to, da bodo čimprej sklenjene pogodbe v 
skladu z družbenim dogovorom za leto 1972. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Glede na predlog poslanca dr. Jožeta 
Marolta, da se postavi njegovo poslansko vprašanje kot posebna točka na dnevni 
red današnje seje, prosim zbor, da se izreče o njegovem predlogu z glaso- 
vanjem. 

Kdor je za to, da se to obravnava kot posebna točka dnevnega reda, naj 
glasuje! (41 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(2 poslanca.) 

Ugotavljam, da se je večina poslancev izrekla, da se ta točka postavi na 
dnevni red današnje seje. Zato današnjo sejo razširjam s točko: »Stališča o 
realizaciji družbenega dogovora za financiranje zdravstvenega varstva v letu 
1972.« 

Predlagam, da novo točko obravnavamo takoj po končani točki »poslanska 
vprašanja« kot točko 2 a. Se zbor strinja? (Da.) Ali želi še kdo postaviti novo 
poslansko vprašanje? Besedo ima poslanec Emil Šuštar. 

Emil Šuštar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Moje poslansko vprašnje se nanaša na uresničevanje ustavnih sprememb v 
družbenih dejavnostih oziroma v zdravstvu, pri čemer mislim predvsem na 
možnosti formiranja temeljnih organizacij združenega dela. Nedvomno je 
pravilna ugotovitev, da v času po sprejetju ustavnih dopolnil vse preveč zane- 
marjamo področja zdravstva in zato so vsa prizadevanja za formiranje temelj- 
nih organizacij združenega dela in praktično uveljavljanje ustavne kategorije 
minulega dela predvsem usmerjena na področje gospodarstva, čeprav se amand- 
maji nanašajo na vse organizacije združenega dela. Za organizacije združenega 
dela s področja gospodarstva je bila opravljena vrsta strokovnih posvetovanj, 
ki so v veliki meri prispevala k hitrejšemu pristopu neposrednega formiranja 
temeljnih organizacij združenega dela. 

Nia pobudo družbenopolitičnih organizacij so v večini delovnih organizacij 
formirane komisije, ki s političnim pristopom iščejo možnosti za ustanavljanje 
temeljnih organizacij združenega dela. V nekaterih delovnih organizacijah so 
predlogi teh komisij že v široki javni razpravi in pričakovati je dokončne re- 
šitve. Po moji oceni bi tudi na področju zdravstva morali storiti mnogo več, kot 
smo storili v času po sprejetju amandmajev. Med drugim tudi zato, ker se 
ponekod pojavljajo dokaj različna gledanja na uresničevanje ustavnih dopolnil 
v zdravstvu. Nekateri — če se omejim samo na zdravstvene domove na našem 
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območju — zagovarjajo tezo, da naj bo zobozdravstvena služba formirana kot 
temeljna organizacija združenega dela v okviru zdravstvenega doma, drugi pa se 
zavzemajo za to, da bi se sedanje teritorialne enote formirale kot temeljne 
organizacije združenega dela, kar naj bi bil nadaljnji korak za izboljšanje 
zdravstvenega varstva občanov v okviru posameznih družbenopolitičnih skup- 
nostih. 

Zato prosim za odgovor na vprašanji: 
1. Kako ocenjuje sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo potek uresni- 

čevanja ustavnih dopolnil v zdravstvu? 
2. Kaj namerava storiti, da se bodo ustavni amandmaji hitreje uveljav- 

ljali? 
Prosim tudi za pismeni odgovor. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovor bo prejel poslanec Emil Šuštar 
na prihodnji seji zbora. 

Ali želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? Besedo ima poslanec France 
Kosmač. 

France Kosmač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
S čedalje pogostejšim odhajanjem kmetov, predvsem mladine, v industrijo, je 
pomanjkanje delovne sile v kmetijstvu, pa naj bo to zasebno ali družbeno, če- 
dalje večje, vzporedno s tem pa narašča uvoz kmetijskih dobrin. Dejstvo je tudi, 
da je z vpoklicem kmečkih mladincev v službo Jugoslovanske ljudske armade 
veliko število kmetij zelo prizadetih. Kmečko delo je težko fizično delo, ki ga 
starejša generacija kmetov ne zmore več. 

Zato postavljam naslednje poslansko vprašanje: Ali obstaja možnost, da bi 
kmečki vojni obvezniki, ki služijo vojaški rok v JLA, dobili v času najtežjih 
poljskih del, kot so košnja, spravilo kmetijskih pridelkov itd., ustrezen kmetij- 
ski dopust? To bi zelo ugodno vplivalo na kmetijsko proizvodnjo. Ali ne bi bilo 
koristno in prav, da Socialistična republika Slovenija postavi tak predlog JLA 
ali zveznemu izvršnemu svetu? 

Postavljam še naslednje poslansko vprašanje: Pomoč, ki jo daje republika 
za zdravstveno zavarovanje kmetov v tridesetih pretežno revnih Občinah, še ni 
bila razdeljena, čeprav so bile pripravljene različne variante. Ker smo že v 
drugem polletju, imajo zaradi tega velike težave občine pa tudi skladi skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja kmetov. To še toliko bolj, ker se tudi občine bra- 
nijo oziroma odlagajo podpis pogodb za sofinanciranje socialno- ogroženih 
kmetov. 

Zato postavljam naslednje vprašanje: Kdaj bodo sredstva, ki jih prispeva 
republika, razdeljena občinam za sofinanciranje zdravstvenega varstva kmetov? 

Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovor na prvo vprašanje bo prejel 
poslanec Franc Kosmač na prihodnji seji, na drugo vprašanje pa bo odgovorila 
članica izvršnega sveta in republiška sekretarka za zdravstvo in socialno var- 
stvo, Zora Tomič. 

Zora Tomič: Čeprav je za področje zdravstvenega zavarovanja kmetov 
pristojen republiški sekretariat za delo, bi v imenu našega sekretariata vendarle 
dala naslednjo informacijo: 
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Republiški sekretariat za finance pripravlja oziroma je že pripravil odlok o 
porazdelitvi prispevka Socialistične republike Slovenije občinam za stroške 
zdravstvenega zavarovanja socialno ogroženih zavarovancev-kmetov. V te na- 
mene je letos predviden znesek 9 700 000 dinarjev, kar je v primerjavi z lanskim 
letom za 230 starih dinarjev več. Da odlok še ni predložen in tudi še ne reali- 
ziran, je razlog v tem, da se pri najbolj prizadetih občinah Ormož, Ptuj in Le- 
nart pojavlja nova problematika znatnega povečanja števila zavarovalnih kme- 
tov, celo za 18 %> več kot lani, zaradi česar občine zahtevajo tudi znatno večja 
sredstva. 

Glavni problem, ki je v občini Murska Sobota, ki od celotnega, za letos 
predvidenega zneska, zahteva kar četrtino, ker občina poleg zavarovanih kme- 
tov upošteva tudi kmete-zdomce. Ti problemi se sedaj razčiščujejo v sodelovanju 
z republiškim sekretariatom za delo in pričakujemo, da bo odlok v najkrajšem 
času pripravljen za sprejem ter da bodo sredstva tudi razdeljena. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli poslanec Franc Kosmač postaviti 
še dopolnilno vprašanje? (Ne.) Z odgovorom je zadovoljen. ( 

Poslansko vprašanje želi postaviti poslanec dr. Milan Hodalič. 

Dr. Milan Hodalič: Tovariš predsednik, spoštovani poslanci! Če bi 
v Sloveniji na leto umrlo 600 ljudi zaradi črnih koz, bi menda vsi dejavniki od 
političnih do zdravstvenih in še marsikaterih drugih napravil preplah, ki bi 
bil verjetno večji od kmečkih puntov. Cd pa 600 ljudi umre na cesti, izvemo 
to le iz časopisne rubrike pod razno. 

Vemo, da nesrečam na cesti botruje v 30 do 40 "Vo statistično ugotovljeno — 
alkohol in da so drugi glavni vzrok za tako velik krvni davek slabe ceste. Cest 
čez noč res ne bomo zgradili. Lahko pa na njih napravimo tak red, da bomo 
vsaj kolikor se da zmanjšali velikanski krvni davek, ki ga vsako leto plačujemo. 
Zato postavljam dvoje poslanskih vprašanj: 

1. Kdaj bomo sprejeli odlok, ki bo voznikom prepovedal vsako kapljico 
alkohola, torej ne več do 0,5, marveč nič, in zakaj do sedaj takega odloka še 
nismo sprejeli, ko vemo, da so jih sprejele že skoraj vse dežele, ki imajo tako 
gost promet kot pri nas? 

2. Ali se v okviru naše republike pripravlja — kot je to že uredila repu- 
blika Srbija — zakon, ki bi prepovedoval tovorni promet v tistih urah, ko je 
osebni promet na cestah najgostejši? 

Predsednik dr. Srečko Koren: Poslanec dr. Milan Hodalič bo na svoje 
poslansko vprašanje prejel odgovor na prihodnji seji. Zeli še kdo postaviti po- 
slansko vprašanje? Besedo ima poslanec Boris Filli. 

Boris Filli: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Moje vprašanje je kratko: Kako je z akcijo za prepoved oglaševanja tobač- 

nih izdelkov? Zanima me, v kakšni fazi so sedaj predpisi, ki naj bi bili v zvezi 
s tem sprejeti, in kdo je kriv, da stvar teče počasi in da ne steče hitreje. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ce dovolite, bi odgovoril poslancu 
Filli ju na to vprašanje? 

Obveščeni smo, da je zvezni sekretariat za socialno politiko postavil vpra- 
šanje prepovedi oglaševanja tobačnih izdelkov pri usklajevanju zakona o ne- 
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oporečnosti živil in predmetov splošne porabe. Ta zakon je zvezna skupščina 
že obravnavala kot osnutek in ga tudi sprejela. Zvezni izvršni svet je na svoji 
seji dne 31. maja obravnaval že predlog tega zakona in ga predložil skupščini 
v obravnavo. Tako lahko v kratkem pričakujemo obravnavo in tudi sprejem 
usklajenega zakona o neoporečnosti živil in predmetov splošne porabe. V tem 
zakonu je posebno določilo', ki določa prepoved oglaševanja tobačnih izdelkov. 

Se poslanec Filli strinja s tem odgovorom? Ali želi postaviti še dopolnilno 
vprašanje ! (Ne želi.) 

Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? Besedo ima poslanka dr. Šli- 
b ar jeva. 

Dr. Marta Slibar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Obravnavano je bilo vprašanje glede letošnje dotacije s strani republike za 

družbeno denarno pomoč. Za naše območje je bila dotacija zmanjšana za pri- 
bližno 20 000 dinarjev. Razumljivo je, da zmanjšanje vpliva na možnosti ures-- 
ničevanja družbenega dogovora o izhodiščih za politiko in financiranje druž- 
benih denarnih pomoči. 

Vprašujem, zakaj je dotacija zmanjšana, če je bilo rečeno, da bo 100%>? 

Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovorila bo članica izvršnega sveta 
Zora Tomieeva. 

Zora Tomič: Kot veste, je v preteklem letu naša republika prvikrat 
dala dotacijo nekaterim občinam za izplačevanje družbene denarne pomoči. 
Ker nismo razpolagali z nikakršnimi podatki, smo občinam dodeljevali sredstva 
na podlagi poprečja družbenih denarnih pomoči na število prebivalcev. 

Prav tako ste nas tudi v tem zboru zadolžili, da nadzorujemo', kako občine 
izvajajo to družbeno denarno pomoč, in ugotovimo, kolikšno je dejansko število 
upravičencev, kar smo letos uporabili kot novo merilo in prav tako tudi pri- 
spevek občine za te namene. Tako se je zgodilo1, da je kaka občina dobila 
20 000 manj, so pa tudi take, ki so dobile 20 milijonov manj prav zaradi tega, 
ker denarja niso v celoti namensko uporabile in ker niso ugotovile poprečnega 
števila prejemnikov družbene denarne pomoči. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ali želi poslanka dr. Slibarjeva po- 
staviti še dopolnilno vprašanje? (Ne želi.) Zeli še kdo postaviti poslansko vpra- 
šanje? Besedo ima poslanec Nikolaj Sabjan. 

Nikolaj Sabjan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ugotavljamo, da se iz tujine vrača zelo veliko število naših delavcev, ki 

so tam prebili daljše ali krajše obdobje, ki jim ga na podlagi obstoječih pred- 
pisov in veljavnih konvencij priznavamo v pokojninsko dobo. Delavci imajo 
težave, ker obdobja niso ustrezno legalizirana v njihovih delovnih knjižicah. 
Delovne organizacije tem delavcem ne priznavajo iz tega obdobja izhajajočih 
bonitet, bodisi pri dopustu bodisi pri osebnih dohodkih. 

Ker menim, da je to grobo izigravanje delavcev, saj smo njihovo delovno 
razmerje priznali in legalizirali, bi želel vedeti, kdo je pri nas pooblaščen za 
vpis v tujini prebitega časa v jugoslovanske delovne knjižice in kje so objav- 
ljena navodila in pooblastila za tak vpis. 
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Predsednik dr. Srečko Koren: Poslanec Nikolaj Sabjan bo prejel 
odgovor na prihodnji seji. Želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne.) Če 
ne, bi obvestil zbor, da je poslanec Ferdinand Vode pred nekaj dnevi postavil 
naslednji pismeni vprašanji: 

1. Mi izvršni svet spremlja akcijo za združevanje delavskega in kmečkega 
zavarovanja, kakšne so ugotovitve in kakšno je njegovo stališče? 

2. Ali izvršni svet namerava sodelovati pri združevanju obeh zavarovanj, 
da bi bila akcija enotnejša in uspešnejša? 

Vprašanji sem posredoval izvršnemu svetu. 
Sekretarka za zdravstvo in socialno varstvo ter članica izvršnega sveta 

Zora Tomič bo odgovorila že na tej seji. 

Zora Tomič: Izvršni svet je že letos v marcu oziroma februarju sklenil, 
da se pripravi republiška analiza o združevanju zdravstvenega zavarovanja 
delavcev in kmetov in da se ocenijo tako pravni in ekonomski kot tudi zdrav- 
stveni vidiki tega združevanja. Moram reči, da je naš sekretariat svoje delo že 
opravil in že ugotovil usposobljenost zdravstvene službe za prevzem novih 
nalog v zvezi z združevanjem oziroma z enačevanjem pravic v zdravstvenem 
zavarovanju delavcev in kmetov. Sodimo, da je združevanje lahko samo for- 
malne narave, pri čemer pa ni računano to, da gre za vsebinske stvari in da pra- 
vice, ki jih bomo predpisali, ne bodo samo deklarirane. 

Analiza našega sekretariata je že na razpolago in smo jo poslali tudi izvrš- 
nemu svetu, ki jo bo politično ocenil, potem pa jo bodo dobili vsi dejavniki v 
naši republiki v razpravo in v uporabo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ali želi poslanec Nande Vode po- 
staviti še dopolnilno vprašanje? (Ne želi.) 

Ker ni novih vprašanj, končujem drugo točko dnevnega reda. 
Na mizo ste medtem prejeli pismeni odgovor na vprašanje poslanca dr. Jo- 

žeta Marolta. Prosim, če bi na strani 2 napravili dve korekturi, in sicer bi na 
koncu prvega odstavka v zadnji vrsti za besedo »dogovora« dodali piko in po- 
tem nov stavek: »tako kvantificirani izdatki za izvajanje zdravstvenega zavaro- 
vanja znašajo-«. Potem so navedene številke, ki ostanejo nespremenjene, in na 
koncu teh številk, to je pred 2. točko, bi dodali še stavek, ki se glasi: »Glede 
investicij pa se odloča na način in postopek, kot to določa 3. odstavek 96. člena 
zakona o zdravstvu.« 

Odrejam polurni odmor in prosim, da se medtem opravi seja odbora za 
zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, na kateri naj se obravnava vprašanje, ki 
smo ga dali na dnevni red pod točko 2a. Odbor naj predloži zboru poročilo. 

Na sejo vabim še predstavnike izvršnega sveta in republiškega sekretariata 
za zdravstvo in socialno varstvo, predstavnika Zveze skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja delavcev, predstavnika Zveze skupnosti zdravstvenega zavarova- 
nja kmetov, predstavnika skupnosti zdravstvenih delovnih organizacij Slovenije 
ter poslanca dr. Jožeta Marolta in Matijo Maležiča. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.45 in se je nadaljevala ob 10.45.) 

Predsednik dr. Srečko Koren: Pričenjam obravnavo 2.a točke 
dnevnega reda, to je stališč o realizaciji družbenega dogovora za finan- 
ciranje zdravstvenega varstva v letu 1972. 
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Besedo ima predstavnik odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, 
poslanec dr. Dušan Mis. 

Dr. Dušan Mis: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje je v odmoru obravnaval 

stališča republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo o realizaciji 
družbenega dogovora za financiranje zdravstvenega varstva v letu 1972, ki jih 
je izvršni svet odobril na 15. seji dne 9. junija letos. Stališča od 1—3 so vklju- 
čena v gradivo, ki smo ga prejeli k tej novi 2.a točki. Odbor se z njimi strinja, 
jih .podpira in sprejema ter predlaga socialno-zdravstvenemu zboru, da jih tudi 
sprejme, da bi se akcija za realizacijo družbenega dogovora takoj nadaljevala 
in končala s sklenitvijo pogodb zdravstvenih zavodov s skupnostmi zdravstve- 
nega zavarovanja. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Besedo ima predstavnik Zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev 
Franc Leben. 

Franc Leben: Včeraj, dne 14. junija, je tov. Zora Tomič, republiška 
sekretarka za zdravstvo in socialno varstvo, seznanila predsednike vseh skup- 
nosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov ter direktorje komunalnih 
zavodov za socialno zavarovanje z območja naše republike s stališči in odločit- 
vami izvršnega sveta skupščine SR Slovenije glede izvajanja družbenega dogo- 
vora o financiranju in izvajanju zdravstvenega varstva v letu 1972 ter z reali- 
zacijo odloka o dopolnitvi odloka o maksimiranju cen za vse proizvode in zdrav- 
stvene storitve v naši republiki, tako kot je navedeno v odgovoru tovarišice 
Zore Tomič na poslansko vprašanje dr. Jožeta Marolta. 

Predstavniki vseh skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov 
podpirajo ta stališča in odločitve, hkrati pa želijo poudariti, da skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja samostojno in samoupravno določajo pravice iz zdrav- 
stvenega zavarovanja ter za to potrebna finančna sredstva. Takšn sistemska ure- 
ditev je in bo tudi vnaprej podlaga, na kateri se bodo skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja odločale na vseh posegih na svojem območju. Skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja se zavedajo družbenoekonomske situacije in v luči teh 
prizadevanj podpirajo stališča izvršnega sveta skupščine SR Slovenije. Pri 
tem pozivajo tudi vse druge prizadete dejavnike, naj upoštevajo stališča in 
odločitve. Prav zaradi tega menijo, da bi bilo prav in v prid zdravstvenemu 
varstvu, če bi se socialno-zdravstveni zbor na današnji seji izrekel o vsebini 
poprej omenjenega odgovora na poslansko vprašanje. 

Skupnosti zdravstvenega zavarovanja bodo imele težave pri realizaciji teh 
stališč, vendar prevzemajo odgovornost za njihovo realizacijo. Pri tem poudar- 
jajo, da bodo vsa razpoložljiva namenska sredstva svojih skladov kanalizirale 
po zakoniti poti za zdravstveno dejavnost. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi 
nihče, končujem razpravo. Predlagam, da zbor na podlagi poročila odbora za 
zdravstvo in zdravstveno zavarovanje in na podlagi razprave v zboru sprejme 
stališča, ki jih je predložil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno var- 
stvo in ki jih je odobril izvršni svet skupščine SRS. Stališča ste danes prejeli 
na mizo kot gradivo za to točko dnevnega reda. 
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Prosim, da glasujemo! Kdo je za ta stališča? (42 poslancev glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so predložena stališča soglasno sprejeta. 
Preden gremo na 3. točko dnevnega eda, mi dovolite, da se oprostim, ker 

imam sejo predsedstva. Sejo zbora bo vodil podpredsednik našega zbora tovariš 
Osredkar. 

Predsedujoči Slavko Osredkar: Prehajamo na 3. točko dnev- 
nega reda, in sicer na obravnavo poročila o poslovanju skupnosti, zdrav- 
stvenega zavarovanja delavcev v letu 1971. 

Za to točko dnevnega reda ste kot gradivo prejeli poročilo Zveze skup- 
nosti zdravstvenega zavarovanja delavcev Socialistične republike Slovenije o 
njenem poslovanju v letu 1971 ter poročilo odbora za zdravstvo in zdrav- 
stveno zavarovanje našega zbora k temu poročilu. 

Zeli morda predlagatelj poročila, to je Zveze skupnosti zdravstvenega za- 
varovanja delavcev Socialistične republike Slovenije, še ustno obrazložiti pred- 
loženo gradivo? (Ne želi.) 

Zeli morda poročevalec odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, po- 
slanec Jože Padovan, še ustno obrazložiti poročilo pristojnega odbora našega 
zibora. (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče. ) 
Ker se nihče ne javi k besedi, končujem razpravo in ugotavljam, da zbor 

sprejema poročilo o poslovanju skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev 
za leto 1971 ter sugestije odbora, ki so razvidne iz njegovega poročila in ki naj 
jih Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev v prihodnje upošteva. 
Prav tako zbor predlaga Zvezi skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev, 
da predloži v jeseni skupščini SR Slovenije v obravnavo prikaz osemmesečnega 
poslovanja sklada zdravstvenega zavarovanja delavcev in zdravstvene službe. 
Takšna analiza bi bila nujno, potrebna glede na predvidene združitve zdravstve- 
nega zavarovanja delavcev in zdravstvenega zavarovanja kmetov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo poro- 
čila o poslovanju skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov v letu 1971. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli poročilo Zveze skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja kmetov SR Slovenije o njenem poslovanju v letu 1971 ter 
poročilo odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje našega zbora, ki je to 
gradivo obravnaval na seji dne 5. junija 1972. 

Zeli predstavnik predlagatelja poročila, to je Zveze skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja kmetov SR Slovenije še ustno obrazložiti posredovano poro- 
čilo? (Ne želi.) 

Zeli poročevalec odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, poslanec 
Franc Kosmač, še ustno obrazložiti poročilo odbora? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Franc Kosmač. 

Franc Kosmač: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da lahko iz 
poročila skupnosti zdravstvenega varstva kmetov ugotovimo, da smo to zvrst 
zdravstvenega zavarovanja vsaj kolikor toliko spravili na zeleno vejo. Vendar bi 
le rad opozoril na nekatere stvari. 

Mislim, da nas mora zgled Novega mesta opogumiti, da bomo delavsko in 
kmečko zdravstveno zavarovanje le združili, če vsi trije partnerji, to so kmetje, 
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delavci in družbenopolitične skupnosti pokažejo za takšno združitev popolno 
razumevanje. Tveganje, ki bi nastalo z združitvijo, je tako majhno, da je nujno 
združiti to zavarovanje. 

Navedel bi siamio primer. Na Cerkljanskem vrhu je zbolel kmet na ledvicah. 
Zdaj mora dvakrat na teden priti v Ljubljano zaradi zdravstvenih storitev in 
vselej stane tak poseg 38 000 starih dinarjev. Kmet me je vprašal za nasvet. 
Dejal sem mu, da mu kmečko zavarovanje plača četrtino stroškov. Ali veste, kaj 
je storil? Njegova žena, ki ima tri majhne otroke, se je zaposlila in rešila moža, 
ker se sedaj zdravi po delavskem zavarovanju. Takih primerov je dovolj. Po- 
sledica pa je, da se je na kmetiji za polovico zmanjšala proizvodnja. Ce bi imeli 
enotno zdravstveno zavarovanje, se taki primeri ne bi pojavljali. 

Zadnjič sem iz •časopisa zvedel za pomisleke, da zdravstvena služba ne bi 
zmogla dela, če bi imeli enotno zavarovanje. Menim, da so taki pomisleki zelo 
dvomljivi. Komunalna skupnost Ljubljana je že pred leti imela prav tako 
zavarovanje, kot ga imajo delavci. Opustiti ga je morala zaradi tega, ker sto- 
ritev ni zmogla več plačevati. Vendar se v tistih štirih letih ni primerilo, da 
zdravstvena služba tega dela — takrat v 17 občinah — ne bi zmogla. Po teh 
letih pa se je število kmetov že precej zmanjšalo in zdravstvena služba je na- 
predovala, tako da to ne bi bil več problem. Problem bi bil le v zobozdravstvu. 
Ce pride do združitev, bo treba zaradi zobozdravstva le sesti za mizo in tudi 
s finančnega stališča rešiti to vprašanje. 

Trdno sem prepričan, da bo tudi delavec pokazal razumevanje za kmete, 
ko bo šlo za /družitev obeh zdravstvenih zavarovanj. Obremenitve ne bi bile 
dosti večje, kot so sedaj, ker med kmeti ni simulantov in tudi poraba zdravil 
ne bi bila prav nič večja. Kmečki zavarovanec zdravil ne daje na stran, ampak 
jih uporablja, kar je pri drugih zavarovancih včasih kar pogosto. 

Združitev zavarovanja je letos podprla že vrsta občin. Pritisk občin za 
takšno združitev bo vedno večji, zato bi bilo prav, da bi do konca leta povsod 
izvedli referendum glede združevanja, po novem letu pa se zgledovali po Novem 
mestu. Prosim vas za podporo, da bomo to lahko izvedli. 

Predsedujoči Slavko Os red kar: Se kdo želi besedo? Besedo ima 
poslanec dr. Milan Hodalič. 

Dr. Milan Hodalič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Popolnoma 
se strinjam s prejšnjim govornikom, vendar kljub temu nisem tak optimist, kot 
je on, da je kmečkega prebivalstva vedno manj in da glede zdravstvenih sto- 
ritev ni tako zahtevno kot drugo prebivalstvo. Vendar se v zadnjem času 
pojavlja nekaj, na kar zdravstvena služba na žalost ne more vplivati. Zdravniki 
namreč bežijo s podeželja in bodo že v kratkem tista središča, ki so za kmečko 
zavarovanje najbolj interesantna in kjer je največ kmetov, kmalu ostalo brez 
zdravnika. 

Ze zadnjič sem dejal, da smo razpisali mesto zdravnika splošne prakse v 
Šentvidu pri Ljubljani, ki tako rekoč sodi še pod mesto. Naj ne govorim o tem, 
da v Dobrepolju, kjer je 43 l0/o kmetov, tudi ni zdravnika. Za Šentvid pri Stični, 
kjer je tudi nad 40 °/o kmetov, za Ivančno gorico, Podpeč, Horjul in Polhov 
Gradec smo tudi razpisali mesta, toda zdravnika nismo dobili niti enega. Mladi 
kolegi ne gredo iz središč in zato nastaja to vprašanje. Prvi sem za to, da bi se 
zavarovanji združili. Osebno sem prepričan, da bi Slovenija morala imeti nacio- 
nalno zavarovanje. Vendar pustimo to ob strani. Vprašanje je, kako bomo 
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uresničevali naloge, ki bodo nastale z združenim zavarovanjem. O tem se bomo 
morali temeljito pogovoriti. Če bodo imeli kmečki zavarovanci samo na papir ju 
enake pravice kot delavci, bodo prav tako prikrajšani, kot so prikrajšani sedaj. 
Toliko v opozorilo. 

Predsedujoči Slavko Osredkar: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
poslanec Jože Pratengrazer. 

Jože Pratengrazer: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Nisem nameraval razpravljati, vendar me je opozorilo poslanca dr. Ho- 
daliča spodbudilo, da sem se oglasil. 

Ugotovitev, ki jo je povedal, je pravilna. Vendar menim, da je očitek pode- 
želskim zdravnikom, da nimajo obiskov, eden izmed vzrokov, da zdravniki 
bežijo s podeželja oziroma nočejo sprejeti dela na deželi. 

Prepričan sem, da bi združitev zdravstvenega zavarovanja pomagala od- 
praviti te vzroke. Zdravnik na takem območju, kot je Kozjansko, mora poslušati 
očitke, da še zdaleč ne opravi toliko dela, kot ga opravi mestni zdravnik. To 
mogoče drži, če sklepamo po številu obiskov. Ce pa upoštevamo delovne razmere, 
pa lahko rečemo, da je na podeželju en obisk vreden toliko kot 10 obiskov 
v mestu. 

Predsedujoči Slavko Osredkar: Besedo ima poslanec Franc Kosmač. 

Franc Kosmač: Tovarišice in tovariši poslanci! Hvaležen sem tovarišu 
Hodali ču, da je povedal svoj pomislek. Vendar mislim tole: Res je, da je 
splošnih zdravnikov na podeželju čedalje manj. Drži pa tudi to, da v središču 
Ljubljane ne moremo oziroma ne znamo organizirati splošne ambulante, ki bi 
jo kmečka žena obiskala brez napotnice. Lani sta v moji vasi dve ženski zboleli 
za rakom in tudi umrli zelo hitro, ker k zdravniku nista šli, zdravnice pa v 
zdravstvenem domu ni. Če bi imeli v Ljubljani več splošnih ambulant, ki bi 
jih kmečki zavarovanci lahko obiskovali brez napotnice, takšnih žalostnih 
primerov gotovo ne bi bilo. Če se kmečki zavarovanec pelje 10 km daleč, naj se 
pelje še 20 km, saj vožnjo tako sam plača. Samo v središču se moramo bolje 
organizirati tudi za potrebe kmečkega zavarovanca. 

Predsedujoči Slavko Osredkar: Se kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče več ne javi k besedi, končujem razpravo in ugotavljam, 
da zbor sprejema poročilo o poslovanju skupnosti zdravstvenega zavarovanja 
kmetov v letu 1971. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na razpravo o stanju 
zdravil in sanitetnega materiala na tržišču. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli najnovejšo informacijo 
o stanju zdravil in sanitetnega materiala na tržišču, ki jo je zboru predložil 
republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo. K informaciji je priložen 
še pregled deficitarnosti po tovarnah glede posameznih preparatov na trgu 
dne 15. maja 1972 ter predlog odloka zveznega izvršnega sveta, ki ga predlaga 
zvezni sekretariat za delo in socialno politiko. Poleg tega ste prejeli tudi 
poročilo k tej informaciji, ki ga je zboru predložil odbor za zdravstvo in 
zdravstveno zavarovanje. 
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O tej problematiki je naš zbor razpravljal na zadnji seji 5. maja letos. 
Tedaj je zbor sprejel sklep, da republiški sekretariat za zdravstvo in socialno 
varstvo predloži do 20. maja 1972 skupščini SR Slovenije najnovejšo informa- 
cijo oziroma analizo o stanju preskrbe z zdravili in sanitetnim materialom na 
tržišču. 

To gradivo je danes pred vami. 
Zeli morda predstavnik predlagatelja informacije, to je republiški sekre- 

tariat za zdravstvo in socialno varstvo, še ustno obrazložiti predloženo gradivo? 
(Ne želi.) 

Zeli morda poročevalec odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje 
našega zbora, poslanec dr. Dtašan Mis, še ustno obrazložiti poročilo odbora? 
(Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče ne želi 
razpravljati, končujem razpravo in ugotavljam, da socialno^zdravstveni zbor 
podpira predloženo informacijo in pozitivno ocenjuje vsa prizadevanja za- 
interesiranih dejavnikov v republiki za rešitev stanja in preskrbe z zdravili 
in sanitetnim materialom na tržišču. Ugotavljam tudi, da zbor podpira predloge 
za izboljšanje tega stanja kot tudi predlog odloka zveznega izvršnega sveta 
o maksimiranju cen zdravil iz razlogov, ki so navedeni v poročilu odbora. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo poročila 
o družbeni skrbi za otroke, motene v telesnem in duševnem razvoju, ter na 
obravnavo ugotovitev, stališč in sklepov republiške skupnosti otroškega varstva, 
ki obravnavajo to problematiko. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli brošuro »Družbena skrb 
za telesno in duševno prizadete otroke in mladostnike z vidika varstva in 
vzgoje«, ki sta jo pripravila republiška skupnost otroškega varstva in Društvo 
za pomoč duševno nezadostno razvitim. Poleg tega ste prejeli še ugotovitve, sta- 
lišča in sklepe republiške skupnosti otroškega varstva in poročilo odbora za 
socialno in otroško varstvo našega zbora, ki je o tej problematiki razpravljal na 
seji 29. maja letos. 

Zeli predstavnik republiške skupnosti otroškega varstva še ustno dopolniti 
poročilo ter ugotovitve, stališča in sklepe? (Da.) Besedo ima tovarišica Marija 
Ivkovič. 

Marija Ivkovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poročilo o družbeni skrbi za telesno in duševno prizadete otroke in mladostnike 
z vidika varstva in vzgoje, ki sta ga združno pripravila Društvo za pomoč 
mentalno prizadetim osebam in republiška skupnost otroškega varstva, osvet- 
ljuje precejšen del, vendar ne vse vidike družbene skrbi za ta del otroške 
populacije. 

Poročilo je prvi poskus celovito prikazati problematiko vzgoje in varstva 
vseh vrst prizadetih otrok, ki jih je 5°/o vse otroške populacije, in njihovih 
družin. Osnovni namen poročila je soočiti vso družbo s stanjem in spodbuditi 
aktivnost, ki bo pripomogla, da bodo ti problemi poštah sestavni del načrtne 
in kompleksne družbene skrbi za vse otroke. To pomeni, da moramo za potrebe 
prizadetih otrok vključiti v programe sistem in delovanje vseh zdravstvenih, 
varstvenih, vzgojnih in izobraževalnih ustanov kot tudi interesne in družbeno- 
politične skupnosti. 
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Takšna usmeritev je utemeljena v deklariranih ciljih naše socialne politike 
do prizadetih oseb, kateri težijo k temu, da prizadete osebe aktiviramo, da jim 
damo možnost, da kolikor mogoče uveljavijo svoje sposobnosti, da postanejo 
sposobni urejati svoje življenjske razmere in da se vključijo v družbeno skup- 
nost. Prizadevanja za aktivizacijo in integracijo prizadetih oseb morajo.torej 
prepletati vse naše delo, če želimo, da bosta prizadevanja in pomoč prizadetim 
obrodila prave sadove. Takšna usmeritev, zlasti glede normalizacije življenja 
prizadetih otrok, se žal ni povsod in povsem uveljavila. Dogaja se, da namesto 
da bi sledili temu osnovnemu vodilu pri vseh ukrepih in oblikah pomoči, na- 
menjenih prizadetim, in jim v vsakdanjem življenju omogočili takšne pogoje 
in možnosti, ki naj bi bih kolikor mogoče blizu pogojem in možnostim glavnine 
otroške populacije in vse človeške skupnosti, skušamo prizadete otroke obrav- 
navati posebej, v zaprtih okoljih, izločene iz skupnosti, katere del so in kateri 
pripadajo z vsemi svojimi problemi. 

Vse to terja, da se celotna družbena skupnost zave, da je skrb za prizadete 
otroke dolžnost vseh, ki so nosilci in izvajalci družbene skrbi za otroke, od 
krajevne skupnosti do republike in torej ne le posameznih resorjev, samouprav- 
nih skupnosti, ustanov ah društev. 

Tudi pri vsakdanjem praktičnem reševanju nalog s področja družbene skrbi 
za otroke so se oblikovala in dozorela spoznanja o tem,, da je treba vse otroke 
obravnavati enakopravno in da moramo postopno1, a vztrajno zmanjševati 
razlike pri njihovem startu v življenje. To pomeni, da moramo dosledno 
uresničevati ustavne pravice vsakega in torej tudi prizadetega otroka do 
zdravstvenega varstva, do obveznega osnovnega izobraževanja in do usposablja- 
nja za delo in življenje. 

Ta pot je tudi strokovno in ekonomsko najbolj utemeljena. Nedvomno so 
bili v preteklem obdobju doseženi lepi uspehi, posebno še pri usposabljanju 
lažje prizadetih otrok. Precej manj je bilo storjeno za usposabljanje huje 
duševno prizadetih otrok, čeprav so dosedanji rezultati spodbudni, saj zazna- 
mujemo napredek pri vseh družbenih dejavnostih. Zato bo treba še izdelati 
podrobne analize o potrebah, ki se kažejo v razvoju prizadetih otrok in mla- 
dostnikov. Oceniti in izpopolniti bo treba obstoječe programe, uveljaviti nove 
oblike in ustrezen način financiranja teh dejavnosti kot tudi bolj uskladiti 
in povezati prizadevanje številnih strokovnih in družbenih dejavnikov. Tako 
bomo premagali parcialno reševanje teh vprašanj, ki je bilo še značilno za 
preteklo obdobje, in dosegli učinke pri uresničevanju družbene skrbi za to 
skupino otrok. 

Ze danes se kaže na tem področju cela vrsta odprtih vprašanj in dilem, ki 
zahtevajo resen studiozen pristop in obdelavo. Da bi pospešili prizadevanja v tej 
smeri, je republiška skupnost otroškega varstva imenovala skupino strokov- 
njakov, ki je dobila nalogo, da pomaga izluščiti ta vprašanja ter pridobiti 
strokovnjake in strokovne institucije, da bi se začeli z njimi ukvarjati, kar bi 
zagotovilo trdnejšo podlago za snovanje in izvajanje programov. 

Dovolite mi, da omenim tudi konkretne predloge republiške skupnosti 
otroškega varstva za izboljšanje varstva in vzgoje prizadetih otrok. Pri tem 
je bilo v naši skupščini osnovno vodilo, da je treba izboljšati družbeno skrb 
za prizadete otroke glede zdravstvenega varstva, predšolske vzgoje, osnovnega 
šolanja in poklicnega usposabljanja. Glede na to smo poudarili zlasti naslednje 
oblike družbene skrbi za prizadete otroke: 
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1. Se bolj okrepiti preventivno delovanje zdravstvenih institucij v zvezi 
s pred, ob in poporodnim varstvom, patronažno službo in razne oblike stro- 
kovnega svetovanja staršem in strokovnjakom, izpeljati sistematične zdravstvene 
preglede triletnih otrok in na njihovi podlagi izvajati ukrepe za izboljšanje 
zdravstvenega stanja otrok, uveljaviti mobilno službo na otrokovem domu in 
razširiti mrežo novih oblik dela, mentalne in higienske dispanzerje in ambulante 
v tistih zdravstvenih institucijah, ki so se izkazale primerne in uspešne. 

2. Povečati je treba število prizadetih otrok, ki naj bodo deležni predšolske 
vzgoje. Naša prizadevanja morajo biti usmerjena k vključevanju prizadetih 
otrok v razne oblike predšolskega varstva in vzgoje. Glede tega moramo pre- 
magati odklonilno stališče vzgojnovarstvenih ustanov, ki naj sprejemajo v 
varstvo tudi laže prizadete otroke. 

Podpreti je treba tudi prizadevanja pedagoške svetovalne službe, da določi 
ustrezno za organizacijo in vzgojni program, ki bo to upošteval, pa tudi za 
dopolnilno usposabljanje vzgojiteljev za tovrstno delo. 

3. Pospešiti je treba vključevanje šoloobveznih prizadetih otrok vseh ka- 
tegorij v razne oblike varstva in podaljšanega bivanja v šoli. Posebnim osnovnim 
šolam, ki hkrati opravljajo tudi vzgojno in varstveno funkcijo, je treba hitreje 
urejati materialno osnovo, da bi svojim učencem, ki izhajajo iz slabih socialnih 
in kulturnih razmer, zagotavljale vsestransko skrb in vzgojo. Posebej skrbno 
je treba urejati prehrano prizadetih otrok, zlasti še tistih, ki se v šolo vozijo1. 

4. Posebno pozornost je treba posvetiti šoloobveznim otrokom z odkloni v 
v njihovem osebnostnem razvoju. To so učenci rednih osnovnih šol, ki niso 
deležni posebne obravnave* kar bi zagotovo zmanjšalo število v osnovni šoli 
neuspešnih otrok, zmanjšalo osip in preprečilo neustrezno premeščanje marsi- 
katerega izmed teh otrok v posebne osnovne šole, kamor ne sodijo. To bi dosegli, 
če bi se pedagoškim kolektivom na osnovnih šolah pridružili novi profili stro- 
kovnih delavcev, kot so psihologi in socialni delavci, in če bi se šole bolj povezale 
s pedagoškimi svetovalnimi službami, z vzgojnimi posvetovalnicami in podobno. 

5. Izboljšati in razširiti je treba zmogljivosti zavodov za usposabljanje 
prizadetih otrok, ki sprejemajo otroke iz vse Slovenije. 

6. Solati bo treba več strokovnjakov vseh profilov, ki jih zahteva kom- 
pleksna habilitacija prizadetih otrok. 

Nekatere izmed teh nalog so že zajete v programski usmeritvi otroškega 
varstva do leta 1975 in v družbenem dogovoru o uresničevanju politike na 
področju otroškega varstva v letu 1972, nekatere pa vključujejo programi zdrav- 
stvenega varstva in vzgojnoizobraževalnih skupnosti. Očitno je, da bo treba 
vse navedene programe s tega vidika izpopolniti in izdelati strategijo za njihovo 
uresničitev, kar je naloga njihovih nosilcev, torej vseh interesnih skupnosti in 
ne samo republiške skupnosti otroškega varstva. Naša skupnost se bo še naprej 
zavzemala za izdelavo jasne koncepcije družbenih in strokovnih prizadevanj na 
tem področju, za bolj usklajeno delovanje vseh dejavnikov v republiki in za 
uspešno izvajanje tistih nalog, ki jih ima v svojem programu. S tem še ne bo 
izčrpana aktivnost v prid tej skupini otrok. Z realizacijo obsežnih nalog s tega 
področja niso dovolj le strokovno izdelani programi in ustrezna materialna 
osnova, strokovnjaki in raziskovalna dejavnost. Da bi tudi v praksi uveljavili 
sodobna načela politike in družbenega varstva prizadetih otrok, je potrebna 
prebujena zavest občanov, da bodo v svojem delovnem in življenjskem okolju 
postali pobudniki take usmeritve in da bodo za otroke v prihodnje dajali več 
od ustvarjenega dohodka. K temu lahko veliko pripomore tudi slovenska skup- 
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ščina. Zato od vašega zbora pričakujemo, da bo podprl prizadevanja za izvajanje 
enotne in kompleksne družbene skrbi za vse otroke in da se bo zavzel za 
vključitev prizadetih otrok v programe zdravstvenega varstva, vzgoje in izobra- 
ževanja, socialnega varstva in delovnega usposabljanja. 

Taki odločitvi zbora naj bi sledil tudi poziv vsem nosilcem že navedenih 
programov v občinah in republiki, da jih izpopolnijo in med seboj uskladijo in 
da v prihodnje bolj odgovorno in kontinuirano izpolnjujejo svoje naloge do 
prizadetih otrok. Prav tako predlagamo zboru, da naroči izvršnemu svetu, naj 
predloži srednjeročni program razvoja posebnih zavodov, katerih ustanovitelj je 
republika, in pripravi sporazum o sofinanciranju njihovih razvojnih načrtov. 

Predsedujoči Slavko Osredkar: Želi predstavnik Društva za pomoč 
duševno nezadostno razvitih oseb še ustno obrazložiti poročilo? (Ne želi.) Želi 
morda predstavnik odbora za socialno in otroško varstvo našega zbora, dr. 
Štefan Varga, še ustno dopolniti poročilo odbora? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec dr. Adolf Drolc. 

Dr. Adolf Drolc: Želel bi iz prakse opozoriti na tri stvari, ki se mi 
zdijo v problematiki družbene skrbi za prizadete otroke zelo pomembne. 

Pri detekciji, diagnostiki ter kasnejši habilitaciji oziroma rehabilitaciji 
prizadetega otroka sodeluje vedno večje število strokovnih delavcev, ki prihajajo 
iz različnih ustanov, npr. zdravstveni kadri iz bolnišnic ali zdravstvenega doma, 
psihologi iz zdravstvenih domov in drugih ustanov, socialni delavci od drugod 
in nazadnje še specializirani defektologi in drugi. Za obdelavo okvarjenih otrok 
nimamo lastnih kadrov in jih verjetno v zadostnem številu nikoli ne bomo 
imeli. 

Govorim predvsem z gledišča mariborskih razmer. Primorani smo sestav- 
ljati skupine in tako pogosto nastopajo težave ne toliko pri strokovni kot pri 
personalno-administrativni in finančni ureditvi nastajajočih problemov. Tre- 
nutnega izhoda iz te situacije ne vidim, ker — razen morda v Ljubljani — ni 
nikjer zavodov, ki bi zaposlovali vse navedene strokovnjake. Zato mislim, da bi 
v prihodnje kazalo takšne delovne skupine poiskati v močnejših ustanovah, ki 
zaposlujejo vsaj večino potrebnih strokovnjakov. Te ustanove bi tako tudi imele 
možnosti ne samo za kategorizacijo, temveč tudi možnosti za deloma lastno 
izvajanje, sicer pa za obvezno spremljanje habilitacijskega postopka prizadetega 
otroka. 

Situacija je danes takšna, da kategorizacijska komisija izgubi po opravljeni 
kategorizaciji okvarjenega otroka. Tako ne more zasledovati uspešnosti ali 
neuspešnosti izvajanja predlagane habilitacije. 

Pregled dela kategorizacijskih komisij kaže, da večino okvarjenih otrok 
še vedno zajemamo nekje med 7. in 10. letom. To je žal prekasno, saj je 
marsikatera okvara v tej starosti že močno fiksirana in je habilitacijski postopek 
zato veliko daljši, dražji in tudi uspeh ni vedno zadovoljiv. Zato se bo treba 
lotiti energične detekcije vseh otrok v čim bolj zgodnjem detinstvu. Sistematičen 
pregled v tretjem letu naj bi bil že zadnja priložnost za detekcijo vsaj teže 
okvarjenih otrok. Zal je danes tako, da je sistematičen pregled ob tretjem 
letu le izjema, ki pripomore k zgodnjemu odkrivanju okvare. Zato mislim, da je 
prav in potrebno, da zgodnjo detekcijo vse bolj prenašamo v delo naših posve- 
tovalnic. 

Res je, da predstavlja kategorizacija v zgodnjem detinstvu nekatere pro- 
bleme, predvsem v zvezi z dokončno prognozo okvare. Toda to nas nikakor ne 
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bi smelo motiti, saj pravočasno začeta habilitacija in uspehi oziroma neuspehi 
omogočajo, da morebitne napake, ki smo jih zaradi rane starosti naredili ob 
kategorizaciji, potem še bolj spoznamo in jih tudi lažje odpravljamo. 

Niazadnje naj še povem, da je veliko breme pri družbeni skrbi za prizadete 
otroke dejstvo, da imamo še vedno sorazmerno malo ustanov, ki so po svoji 
organizaciji ter kadrovski zasedenosti primerna mesta za izvajanje habilitacij- 
skega postopka. Imamo premalo ustanov za hospitaliziranje najtežjih primerov. 
Specializirane ustanove za rehabilitacijo pa so tako prenapolnjene, da dolga 
čakalna doba za sprejem vanje pomeni nadaljnjo obremenitev okvarjenega 
otroka. Končno tudi nimamo ustanov za habilitacijo kombinirano okvarjenih 
otrok, saj je večina habilitacijskih programov izdelana tako, da ob okvari ene 
lastnosti predpostavlja kompletno normalno razvito vse ostalo. 

Na tem mestu bi še omenil, da je v Sloveniji prav gotovo že nastopil čas za 
uvedbo testa molekularnih bolezni med novorojenčki. Poznamo vrsto teh bolezni, 
ki jih moremo odkriti že ob porodu in otroka že na začetku hraniti s primerno 
dieto. Ce tega ne naredimo, nam otrok lahko umre ali postane idiot. Po 
incidenci te bolezni v svetu lahko predpostavljamo, da imamo v Sloveniji naj- 
manj 20 takšnih bolnikov. To število je prav gotovo takšno', da zahteva sodobno 
diagnostiko in družbeno pomoč. 

Predsedujoči Slavko Osredkar: Se kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče več ne javi k besedi, končujem razpravo. 

Na podlagi predloženega gradiva, poročila našega odbora za socialno in 
otroško varstvo te razprave ugotavljam: 

Socialno-zdravstveni zbor sprejema, predloženo .poročilo ter ugotovitve, 
stališča in sklepe republiške skupnosti otroškega varstva. Pozitivno ocenjuje 
prizadevanja republiške skupnosti otroškega varstva kot pobudnika za po- 
enoteno povečano in učinkovitejšo družbeno skrb za prizadete otroke. 

Podpira predlagano usmeritev politike na področju družbene skrbi za 
prizadete otroke, da bi le-ta postala sestavni del načrtne in kompleksne družbene 
skrbi za vse otroke. 

Zato je treba izenačiti pogoje za razvoj prizadetih otrok s pogoji ostalih 
otrok in jim zagotoviti take oblike družbene skrbi, ki bodo omogočale njihov 
neoviran razvoj in vključevanje v družbeno življenje. 

Družbeni dogovor o uresničevanju skrbi za otroke za leto 1973 naj vključi 
tudi naloge o družbeni skrbi za otroke, motene v telesnem in duševnem razvoju. 
Podpisniki tega družbenega dogovora naj bodo poleg republiške skupnosti 
otroškega varstva še republiška izobraževalna skupnost, Zveza skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja delavcev Socialistične republike Slovenije ter Zveza 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov Socialistične republike Slovenije. 
V tem dogovoru naj bodo natančno opredeljene dolžnosti posameznih družbenih 
dejavnikov. Prav tako naj se v letu 1973 sklenejo družbeni dogovori, ki bodo 
povezali vse nosilce družbenih interesov v občinah pri skrbi za te otroke. 

Zbor podpira predlog, naj se čimprej sklenejo sporazumi med izvršnim 
svetom, .republiško izobraževalno skupnostjo in republiško skupnostjo otroškega 
varstva glede financiranja in sanacije zavodov za usposabljanje prizadetih otrok, 
katerih ustanovitelj je republika. 
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S temi sklepi bom seznanil republiško skupnost otroškega varstva, repu- 
bliško izobraževalno skupnost, republiški sekretariat za zdravstvo in socialno 
varstvo ter pristojni zvezi zdravstvenega zavarovanja. 

Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
izvajanje sklepov in priporočil skupščine Socialistične republike Slovenije za 
izboljšanje krvodajalske dejavnosti v Socialistični republiki Sloveniji. 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je na seji republiškega zbora 
dne 19. novembra 1969 in na seji socialno-zdravstvenega zbora dne 9. decembra 
1969 sprejela navedeni skupščinski dokument. V njem skupščina SR Slovenije 
priporoča organizacijam Rdečega križa, zdravstveni službi, družbenopolitičnim 
skupnostim, sindikatom, Socialistični zvezi delovnih ljudi in Zvezi mladine, 
naj v merilu republike in občin ustanovijo posebna telesa za koordinacijo dela 
na področju krvodajalstva. Ta telesa naj sprejmejo programe razvoja krvo- 
dajalstva, skrbijo za njihovo izvajanje in seznanjajo javnost o uresničevanju 
sprejetih programov. 

Skupščinski dokument za izboljšanje krvodajalske dejavnosti v Socialistični 
republiki Sloveniji priporoča občinskim skupščinam, naj posvetijo vso pozornost 
krvodajalstvu ter mu dajo ustrezno mesto v občinskih programih in razvojnih 
načrtih s področja narodne obrambe. Dalje priporoča, naj delovne organizacije 
in krajevne skupnosti najtesneje sodelujejo z organizacijami Rdečega križa 
pri izvajanju nalog na področju krvodajalstva, poleg tega pa naj vse skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja in občinske skupščine prevzamejo v svoje breme 
plačevanje stroškov za kri, ki jo dobe zavarovane osebe. 

Poleg teh priporočil omienjeni skupščinski akt med drugim nalaga, naj 
republiški zdravstveni center v sodelovanju s Slovenskim zdravniškim društvom, 
medicinsko fakulteto in zavodom za transfuzijo krvi zavzame stališče do odprtih 
strokovnih vprašanj v zvezi z odvzemom in porabo krvi. Izvršni svet naj se 
zavzema za prenos pristojnosti glede določitve povračila stroškov za konser- 
viranje in predelavo krvi s federacije na republiko. 

Samo toliko, tovarišice in tovariši poslanci, da se na kratko spomnimo 
vsebine tega skupščinskega dokumenta. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli poročilo o izvajanju 
sklepov in priporočil skupščine Socialistične republike Slovenije za izboljšanje 
krvodajalske akcije v Socialistični republiki Sloveniji, ki ga je predložil repu- 
bliški odbor Rdečega križa Slovenije, in poročilo odbora za zdravstvo in zdrav- 
stveno zavarovanje, ki je o tem razpravljal na seji 5. junija 1972. 

Zeli predstavnik republiškega odbora Rdečega križa še ustno dopolniti 
poročilo? (Zeli.) Besedo ima predsednik republiškega odbora Rdečega križa, 
tovariš Ivo Majdič. 

Ivo Majdič: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne želim in nimam namena ponavljati ugotovitev iz poročila republiškega 
odbora RK, ki vam je predloženo, in poročila vašega odbora za zdravstvo in 
zdravstveno zavarovanje. Želim dodati le še nekaj pomembnih ugotovitev. 

Priporočila skupščine Socialistične republike Slovenije so prav gotovo 
odigrala pomembno vlogo pri nadaljnjem razvijanju prostovoljnega krvoda- 
jalstva na Slovenskem. Pri tem moram ugotoviti, da so se priporočila najbolje 
izvajala in dosegla konkretne rezultate tam, kjer so jih pravilno razumele 
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predvsem občinske organizacije Rdečega križa, ki so znale analizirati proble- 
matiko krvodajalstva na svojem območju in jo prikazati bodisi občinskim 
skupščinam bodisi njihovim svetom za zdravstvo bodisi koordinacijskim odbo- 
rom za krvodajalstvo. 

Skoraj povsod, kjer so občinski odbori RK pokazali iniciativo in pravilen 
pristop, so se pokazali tudi rezultati, zlasti v spremenjenem odnosu drugih 
dejavnikov v občini do tega vprašanja oziroma v njihovem aktivnem sode- 
lovanju pri akciji krvodajalstva. Tam, kjer pobude Rdečega križa ni bilo, tudi 
priporočila skupščine niso prispevala k izboljšanju rezultatov. To tudi najbolje 
kaže tabela o odstotku odvzema krvi po številu prebivalcev, kjer se ta odstotek 
giblje od 0,93 do 9,58. 

Poleg priporočil skupščine Socialistične republike Slovenije si je tudi repu- 
bliški odbor Rdečega križa Slovenije v sodelovanju z vsemi občinskimi orga- 
nizacijami zelo prizadeval posodobiti propagando in poiskati nova izhodišča za 
propagando. Ta so bila usmerjena predvsem v tri smeri, in sicer v organiza- 
cijsko, motivacijsko in stimulativno. Lahko ugotovimo, da nam je propagando 
krvodajalstva uspelo modernizirati in jo prilagoditi družbenoekonomskemu in 
socialnemu razvoju. Obenem smo ugotovili, da v prihodnje ne bomo smeli 
ostati samo pri tem, marveč se bomo morah nenehno prilagajati in akcijo 
krvodajalstva, zlasti propagandno delo za to akcijo, usklajevati z vsemi drugimi 
družbenimi gibanji pri nas. Ti napori organizacije Rdečega križa Slovenije 
so prav gotovo imeli v priporočilih skupščine Socialistične republike Slovenije 
veliko moralno in politično podporo, ki se je v veliki večini občin konkretizirala 
v boljših rezultatih humane akcije. 

Razveseljivo je tudi dejstvo, da podatki za leto 1971 kažejo, da raste tudi 
odstotek novih krvodajalcev, saj je bilo v letu 1969 v Sloveniji poprečno 27,7 °/o 
novih krvodajalcev, v letu 1971 pa že 29,8'%. V konkretnih številkah je ta 
porast takle: od 19 370 novih krvodajalcev v letu 1969 na 23 696 tisoč novih 
krvodajalcev v letu 1971 ali 4326 novih krvodajalcev. To pomeni, da se po- 
stopoma, sicer počasi, a vendarle približujemo cilju, ki smo si ga zastavili, da 
bi sleherni zdrav in sposoben občan postal krvodajalec. 

Dejanski odstotek novih krvodajalcev se seveda na različnih območjih, ki 
jih zajemajo posamezni oddelki za transfuzijo krvi in zavod SR Slovenije za 
transfuzijo krvi, gibljejo od 17 odstotkov novih krvodajalcev do 41,1 odstotka. 

Ti podatki sami po sebi ne bi bili vznemirljivi, če se ne bi ponekod po- 
javljale težnje po zapiranju kroga krvodajalcev, ki dajejo kri trikrat ali štiri- 
krat na leto, in s tem določene tendence po stimuliranju teh krvodajalcev, ki 
so zaradi tega dali kri že 50-krat ali tudi 100-krat. 

To je po našem mnenju v nasprotju ž osnovnimi na,Čeh, ki smo jih sprejeli, 
in zlasti s ciljem, da naj bo sleherni zdrav in sposoben občan krvodajalec. Za 
dosego tega cilja je dovolj, če da krvodajalec kri enkrat na leto. Pri tem so 
seveda lahko izjeme, npr. krvodajalec s posebno skupino oziroma podskupino 
krvi, ki jih je manj na Slovenskem. Takšno kri večkrat potrebujemo. Težnje, 
ki sem jih omenil, se zgledujejo predvsem po nekaterih krvodajalskih organi- 
zacijah v zahodnih državah, ki se zelo počasi pomlajujejo in dopolnjujejo 
z novimi krvodajalci, zato je pri njih potrebno, da vsak krvodajalec da kri 
večkrat na leto. 

Menimo, da je to problem, ki ga bomo morali temeljito proučiti predvsem 
znotraj organizacije Rdečega križa s pomočjo strokovnjakov, zlasti transfu- 
ziologov, in o konfrontaciji s takimi težavami, ki se pojavljajo, še bolj utrditi 
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naša osnovna načela krvodajalstva na Slovenskem, za katera smo se dogovorili 
že pred leti. 

Tu nam bo prav gotovo dobrodošla in potrebna podpora ne samo skupščine 
Socialistične republike Slovenije, marveč tudi vseh družbenih dejavnikov v 
Sloveniji. 

Na koncu bi se rad zahvalil skupščini Socialistične republike Slovenije za 
aktivno in uspešno pomoč pri tej človekoljubni akciji in bi prosil, da nas še 
naprej podpira in nam pomaga ne samo pri tej akciji, ampak tudi pri vseh 
drugih človekoljubnih akcijah. Prepričan sem namreč, da prav takšne in 
podobne akcije veliko prispevajo k humanizaciji celotne naše družbe, prispevajo 
k temu, da bosta humanizem in solidarnost med ljudmi postala lastnosti sle- 
hernega našega človeka v vsakdanjih odnosih med ljudmi. 

Predsedujoči Slavko Osredkar : Želi poročevalec odbora za zdrav- 
stvo in zdravstveno zavarovanje našega zbora, poslanec dr. Adolf Drolc, še kaj 
dodati k poročilu odbora? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče se ne javi.) 
Ker se nihče ne javi k besedi, končujem razpravo. 
Glede na predloženo gradivo in poročilo našega pristojnega odbora ugo- 

tavljam, da zbor sprejema poročilo o izvajanju sklepa in priporočila skupščine 
Socialistične republike Slovenije za izboljšanje krvodajalske dejavnosti v Slo- 
veniji. Zbor tudi pozitivno ocenjuje napore vseh zainteresiranih dejavnikov, da 
se ta skupščinski dokument dosledno izvaja, in daje priznanje organizacijam 
Rdečega križa in vsem drugim dejavnikom, ki jih omenja poročilo našega 
odbora, za doslej tako uspešno opravljeno delo na tem področju. Doslej doseženi 
uspehi nas sicer navdajajo z optimizmom, vendar nas morajo voditi k hi- 
trejšemu uresničevanju tega skupščinskega dokumenta, tako da bo vsak občan, 
ki je zdrav in sposoben, postal krvodajalec. Zato moramo še naprej delovati v tej 
smeri, zavedajoč se, da s tem opravljamo pomembno humano in družbeno 
nalogo. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Predlog odloka je predložila skupna komisija vseh zborov skupščine Socia- 
listične republike Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika. Kot gradivo 
za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog odloka, danes pa še dodatno 
poročilo skupne komisije vseh zborov skupščine Socialistične republike Slovenije 
za spremembe in dopolnitve poslovnika ter amandma k temu odloku, ki ga je 
dal poslanec republiškega zbora skupščine Socialistične republike Slovenije 
tovariš Ivan Kreft. 

Predlog odloka je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in dala 
zboru pismeno poročilo. Z njim se strinja tudi izvršni svet. 

Predstavnik skupne komisije vseh zborov skupščine Socialistične republike 
Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika je poslanec Boris Filli. Zeli 
morda predstavnik komisije še listno obrazložiti predlog odloka? (Da.) Besedo 
ima Boris Filli, predstavnik skupne komisije. 

Boris Filli: Tovariši in tovarišice poslanci! 2e osnutek o spremembah 
in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije je bil izčrpno in podrobno 
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obrazložen. Prav tako smo predstavniki skupne komisije vseh zborov skupščine 
SR Slovenije pred obravnavo osnutka tega in ostalih dveh poslovniških odlokov 
v posameznih zborih v uvodni besedi podali poglavitne značilnosti predloženih 
sprememb in dopolnitev. Zaradi tega ni nobene potrebe, da bi v današnji uvodni 
besedi obširneje pojasnjeval pomen in vsebino predloženih poslovniških odlokov 
ter posebej utemeljeval posamezne predlagane spremembe in dopolnitve. 

Osnutki odlokov so bili konec aprila in v začetku maja letos obravnavani 
v vseh zborih skupščine SR Slovenije na njihovih ločenih sejah. Vsi zbori so 
sprejeli sklepe, s katerimi so bili osnutki sprejeti. K osnutku odloka o spre- 
membah in dopolnitvah poslovnika sta dala svoje pripombe in predloge zakono- 
dajno-pravna komisija naše skupščine in republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije. Komisija je med pripravo predloga odloka proučila vse dane pripom- 
be in predloge in v zvezi z njimi v končnem besedilu predloga odloka ustrezno 
spremenila oziroma dopolnila nekatere določbe prvotnega osnutka. V primerjavi 
z osnutkom je pod vplivom pripomb in predlogov republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije obsežnejše spremembe doživelo besedilo poslovnika, ki se 
nanaša na postopek v zvezi s pobudami za izdajo zakonov in drugih skupščinskih 
aktov. 

V ustavnih amandmajih na novo opredeljeni vlogi Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije in sindikatov ne ustreza ureditev, po kateri naj bi 
se pobude teh organizacij poprej preizkušale v skupščinski komisiji za vloge in 
pritožbe. Zato je predlagano, da se pobude neposredno pošljejo v obravnavo 
pristojnim skupščinskim zborom. Glede na značaj in pomen drugih družbeno- 
pohtičnih organizacij na ravni republike naj bi enaka ureditev veljala tudi za 
Zvezo združenj borcev NOV Slovenije in Zvezo mladine Slovenije. Prav tako ne 
bi bilo primerno niti potrebno, da komisija za vloge in pritožbe poprej ugo*- 
tavlja, ali so utemeljene in upravičene pobude ustavnega sodišča Slovenije, 
vrhovnega sodišča Slovenije, višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani in go- 
spodarske zbornice Slovenije. Neposredno pristojnim zborom se pošiljajo tudi 
predlogi, mnenja in pripombe teh organizacij in organov k predlogom za 
izdajo zakonov ter osnutkom in predlogom zakonov ali drugih aktov, ki so pred- 
loženi skupščini. Svoje predloge, mnenja in pripombe k omenjenim aktom 
lahko te organizacije in organi dajo tudi na sejah vseh skupščinskih teles. 
S tem je vsem omenjenim organizacijam in organom omogočeno, da dejavno 
sodelujejo v vseh fazah zakonodajnega postopka. To pomeni vsekakor bistveno 
novo kvaliteto v primerjavi z dosedanjo ureditvijo. Kljub temu mislimi, da ni 
potrebno, da bi poslanci zaradi takega sistema morali poslušati »predavanja« 
raznih organizacij in da bi zato morali sklicevalci sej zborov skupščine opo- 
zoriti tiste, ki prihajajo v skupščino, kako dolgo je lahko njihov govor. 

Skupna komisija vseh zborov za spremembe in dopolnitve poslovnika 
meni, da so bile tako v največji možni meri upoštevane pripombe k osnutku 
odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine. Na tej podlagi je 
pripravila predlog tega odloka kot tudi drugih dveh poslovniških odlokov. 

Komisija je na svoji seji dne 7. junija dodatno obravnavala še amandma 
Ivana Krefta, poslanca republiškega zbora, k predlogu odloka o spremembah in 
dopolnitvah poslovnika skupščine, ki se nanaša na ugovor poslanca zoper 
odvzem besede na skupni seji in na odločanje o takem ugovoru. Komisija je 
bila sicer mnenja, da predlagana dopolnitev odstopa od sprejetega načelnega 
stališča o restriktivnem pristopu k spremembam poslovnika v tej fazi, kajti 
spremembe glede vloge, pravic in dolžnosti poslanca oziroma delegatov bodo 
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stvar naslednje faze ustavnih in poslovniških sprememb. Vendar je amandma 
kljub temu sprejela, ker meni, da povečuje odgovornost poslanca pri njegovem 
nastopanju v razpravah in obenem krepi demokratičnost odločanja o tako 
pomembni zadevi, kot je odvzem besede poslancu. Zato komisija predlaga 
temu zboru, da amandma poslanca Ivana Krefta obravnava in sprejme kot 
sestavni del besedila predloga odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika 
skupščine SR Slovenije. 

Ob koncu želim opozoriti še na naslednje: Predložene spremembe in 
dopolnitve, čeprav so razmeroma obsežne, predstavljajo le najnujnejšo uskla- 
ditev sedanjih poslovniških določb s sprejetimi ustavnimi amandmaji, z nekate- 
rimi potrebami dosedanje prakse izvajanja poslovnika in s spremenjeno zakono- 
dajo. Ze ob pripravi osnutka odloka je bilo posebej poudarjeno, da priprava in 
sprejem v celoti novega poslovnika skupščine v tem času ne bi bila primerna, 
ker je pričakovati, da bodo v drugi fazi ustavnih sprememb ustavna dopolnila 
bistveno spremenila zlasti skupščinski sistem in s tem celotno organizacijo 
ter strukturo teles skupščine, ker bo terjalo obsežno in vsebinsko še večjo 
spremembo poslovnika. 

Pred nami so torej na tem .področju še obsežnejše naloge, odloki, ki jih 
sprejemamo danes, pa predstavljajo v določenem smislu le nujno fazo ome- 
njene kompleksne naloge. 

Predsedujoči Slavko Osredkar: Pričenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi k besedi, končujem razpravo in 
prehajam na glasovanje o predloženem amandmaju, ki ste ga prejeli danes 
na klop. Z njim se strinja tudi skupna komisija, kot je pravkar povedal njen 
predstavnik. Kdor je za predloženi amandma, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predloženi amandma. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu odloka v celoti. 
Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je odlok o spremembah in dopolnitvah poslovnika skup- 

ščine Socialistične republike Slovenije soglasno sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skupščine Socia- 
listične republike Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje 
delegati občin na zasedanju v skupščini Socialistične republike Slovenije, in o 
razmerjih med zbori skupščine Socialistične republike Slovenije pri njihovem 
delu. 

Predlog odloka je obravnavala zakonodajno-pravna komisija in dala zboru 
pismeno poročilo. S predlogom odbora se strinja tudi izvršni svet. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče več ne javi k besedi, končujem razpravo 
in prehajam na glasovanje o predloženem predlogu odloka. 

Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel odlok o dopolnitvi odloka o de- 
lovnem področju zborov skupščine Socialistične republike Slovenije o vprašanjih, 
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glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v skupščini 
Socialistične republike Slovenije, in o razmerjih med zbori skupščine Socia- 
listične republike Slovenije pri njihovem delu. 

Prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda, to je na obrav- 
navo predloga odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela 
enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini 
Socialistične republike Slovenije. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog odloka ter 
poročilo zakonodajno-pravne komisije. S predlogom odloka se strinja tudi 
izvršni svet. 

Pričenjam razpiravo. Kdo žali besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne 
javi k besedi, končujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za navedeni odlok, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel odlok o 
dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih 
skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini Socialistične republike 
Slovenije. 

S tem smo izčrpali dnevni red. Končujem sejo socialno-zdravstvenega 
zbora. 

(Seja je bila končana ob 12. uri.) 



ENOTNI ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI 

18. seja 

(8. junija 1972) 

Predsedoval: dr. Srečko Koren, 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora. 

Začetek seje ob 11.45 

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 skupščini SR Slovenije 
pričenjam 18. sejo enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost so opravičili naslednji poslanci: 
— iz gospodarskega zbora: Alojz Antončič, Cvetko Doplihar, Martin Gobec, 

Franc Korelc, Štefan Podričnik, Dimitrij Furlan, Prane Puterle in Anton 
Zimšek; 

— iz prosvetno-kulturnega zbora: Franc Bizjak, Jože Dolar, Ludvik Činč, 
Jože Florjančič, Leo Fusilli, Alnka Pernuš, Majda Slajmer-Japelj in Janez 
Svajncer; 

— iz socialno-zdravstvenega zbora se ni nihče opravičil. 
Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 17. seje enotnega zbora delovnih skupnosti skup- 

ščine SR Slovenije; 
2. predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Sociali- 

stične republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1971; 
3. poročilo o učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov in splošnih 

družbenih dogovorov z zaključki in predlogi predstavnikov družbenega do- 
govora ; 

4. predlog zakona o vračanju, oprostitvi plačevanja in uporabi depozita 
pri investicijskih vlaganjih v nove gospodarske in neproizvodne investicije; 

5. predlog sklepa o najetju posojila pri Narodni banki Jugoslavije v znesku 
244 220 000 dinarjev. 

S to točko razširjam dnevni red. Se strinjate s predlaganim dnevnim re- 
dom? (Poslanci se strinjajo.) Ima kdo spreminjevalni ah dopolnilni predlog? 
(Ni predlogov.) Torej se s predlaganim dnevnim redom strinjate in ugotavljam, 
da je sprejet. 
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Poslance vljfudno prosim, da se k razpravi prijavljajo z listki, ki so na 
klopi, lahko pa se seveda prijavijo tudi brez prijavnice. Zaradi snemanja seje 
pa prosim vsakega poslanca, da pred razpravo pove svoje ime. 

Prosim poslance., da se vpišejo v prezenčno listo, ki kroži po dvorani 
in na kateri so imena poslancev po .posameznih zborih delovnih skupnosti. 

Pred prehodom na dnevni red vas obveščam, da sem na današnjo sejo po- 
vabil predstavnike izvršnega sveta, republiških sekretariatov, zavoda SRS za 
gospodarsko planiranje, republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, gospodarske zbornice 
SR Slovenije in izobraževalne skupnosti SR Slovenije. Vse navzoče vabim k 
razpravi! 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je k odobritvi zapisnika 
17. seje enotnega zbora delovnih skupnosti. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo k osnutku? (Ni 
pripomb.) Ce nima, menim, da se s predlaganim osnutkom strinjate in ugo- 
tavljam, da je odobren. 

Pri 2. točki dnevnega reda današnje seje obravnavamo predlog 
zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slo- 
venije (republiškega proračuna) za leto 1971, ki ga je predložil izvršni svet. 

Ker gre za obravnavo akta, ki ga skupščina sprejema vsako leto, se predlaga 
obravnava po skrajšanem postopku. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli predlog zakona s prilogo, poročilo 
službe družbenega knjigovodstva, poročilo začasne komisije enotnega zbora 
delovnih skupnosti za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih od- 
nosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti 
in poročilo zakonodajno^pravne komisije. 

Najprej dajem na glasovanje predlog za obravnavo po skrajšanem po- 
stopku. Kdor je za, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je predlog za obravnavo po skrajšanem postopku z večino 
glasov sprejet. 

Poslance obveščam, da je začasna komisija enotnega zbora predložila 
amandma k 3. členu predloga zakona, zakonodajno-pravna komisija pa k 4. 
členu. Amandmaja imate pred seboj na klopi. Prav tako je izvršni svet pred- 
ložil amandma k 3. členu predloga zakona in ga imate prav tako na klopi. 
Ali želi besedo predstavnik izvršnega sveta? (Ne želi.) 

Preden dam besedo predstavniku začasne komisije enotnega zbora, odrejam 
četrturni odmor, da se bo začasna komisija enotnega zbora lahko sestala in dala 
mnenje k predloženemu amandmaju izvršnega sveta k 3. členu. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.50 in se je nadaljevala ob 12.15.) 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Nadaljujemo sejo. Besedo ima 
predstavnica začasne komisije enotnega zbora, tovarišica Zlebnikova. 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poročilo začasne komisije enotnega zbora ste prejeli šele danes neposredno 
pred sejo. Zato me je komisija pooblastila, da še ustno obrazložim, njeno sta.- 
lišče do predloga zakona. 
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Začasna komisija sicer nima pripomb k temu, da bi se zakon o zaključnem 
računu o izvršitvi republiškega proračuna za leto 1971 sprejel, odklonila pa je 
predlog o razdelitvi nerazporejenih dohodkov, to se pravi predlog o razpore- 
ditvi presežka, in je predložila k 3. členu svoj amandma. Ko smo se zdaj 
med sejo ponovno sestali, smo proučili amandma, ki ga je danes predložil pred- 
stavnik izvršnega sveta. V imenu komisije moram povedati, da se tudi s tem 
amandmajem nismo strinjali. 

Komisija namreč sodi, da je potrebno k predlagani rešitvi v zvezi s pre- 
sežki republiškega proračuna za leto 1971 opozoriti na nenačelnost predloga in 
na dejstvo, da ponovno odstopamo od že večkrat sprejetih stališč v tem domu, 
zlasti pa od stališč, ki jih sprejemamo ob vsakokratni obravnavi gospodarskih 
gibanj. 

Večkrat je bilo namreč opozorjeno na sprejeto naček>, da je za dosego 
stabilnejših odnosov v gospodarstvu nujno, da se umirijo vse oblike porabe, 
tako osebne kakor investicijske in -tudi skupne porabe. Zaradi inflacijskega 
učinka nenormalne rasti osebnih dohodkov in drugih oblik porabe se ne- 
normalno napajajo tudi proračuni in druge oblike splošne porabe. Opozorili 
smo na ta, da povzroča prelivanje presežkov v ponovno porabo dvojne nega- 
tivne posledice. Prvič v tem smislu, da se prek stopenj preobremenjuje gospo- 
darstvo, v drugi smeri pa v tem smislu, da prelivanje presežkov v porabo 
pomeni ponoven pritisk na gospodarska gibanja. 

Tudi v izhodiščih za ekonomsko politiko za letošnje leto smo se vsi ne- 
sporno strinjali s tem, da proračunskih presežkov ni mogoče uporabiti za 
povečanje obsega porabe, temveč jih je možno uporabiti le za poravnavo ne- 
pokritih obveznosti do gospodarstva oziroma da jih je treba vrniti gospo- 
darstvu. 

Zopet ugotavljamo, da glede tega pravzaprav nismo storili veliko. Imo- 
bilizirali in namensko smo sicer usmerili tiste presežke, ki so se izločali na 
poseben račun že na podlagi zakona. Vse presežke iz drugih virov, ki jih raz- 
porejamo po tem zakonu, pa predlog ponovno usmerja v porabo. 

Člane začasne komisije ni zadovoljila obrazložitev glede delitve teh pre- 
sežkov, prav tako pa niso zadovoljni s časovno stisko, v kateri se obravnava 
predlog zakona. Po daljši razpravi je komisija sklenila predlagati, da se sicer 
dodeli iz presežnih sredstev predlaganih 15 milijonov dinarjev izobraževalni 
skupnosti Slovenije in sicer za kritje njenih že ob predlogu proračuna obrazlo- 
ženih porhreb. Preostala sredstva v višini 20 700 000 dinarjev naj se preusmerijo 
na poseben račun za gospodarske izravnave. 

Komisija ni razpravljala o tem, ali so predlagane postavke v 3. členu 
zakona utemeljene ali ne, ker o tem, ali smo za ah proti predlaganim namenom 
tudi ni potrebno razpravljati. Komisija je menila, da je potrebno predvsem upo- 
števati načela, ki smo jih za izvajanje ekonomske politike v letošnjem letu 
že sprejeli. Zato komisija vztraja pri predloženem amandmaju in sodi, da 
je treba vprašanja novih potreb v okviru letošnje porabe reševati samo z 
rebalansom letošnjega proračuna. Za tak pristop se zavzemamo predvsem 
zato, ker je treba ob rebalansu proračuna proučiti letošnja gospodarska gibanja 
in letošnje doseganje dohodkov in ker je ob rebalansu proračuna morda možen 
tudi kak notranji premik med izdatki. 

Komisija tudi meni, da je ob polletju, ko bomo obravnavali uresničevanje 
letošnjega proračuna, potrebno preventivno onemogočiti ustvarjanje novih pre- 
sežkov in spremeniti letošnje stopnje vseh tistih virov proračunskih dohodkov, 
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kjer že nastajajo ali pa bodo po oceni v letošnjem letu nastajali presežki. 
Komisija meni, da se taka situacija, kot je nastala sedaj v zvezi z lanskimi 
presežki, resnično ne bi smela več ponoviti. 

Mislim, da imate amandma naše komisije pred seboj in da lahko ugotovite, 
v čem je razlika med predlaganima amandmajema. Razlika je v tem, da se 
amandma komisije opredeljuje za to, da se iz presežkov dodeli samo znesek 
15 milijonov din republiški izobraževalni skupnosti, preostala sredstva pa se 
v skupnem znesku dodelijo posebnemu računu za izravnave v gospodarstvu, 
medtem ko amandma izvršnega sveta predlaga, da se iz predloga izloči samo 
znesek za Njegošev spomenik, vse drugo pa bi ostalo tako, kakor je bilo 
rečeno v prvotnem predlogu. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Ali želi besedo predstavnik zako- 
nodajno-pravne komisije? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Jože Lesar. 

Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovar išice in tovariši poslanci! Kljub 
razlagi predstavnice začasne komisije mi stvar ni popolnoma jasna. Če sem 
prav razumel, gre za to, da vztrajamo pri načelih, ki smo si jih določili za 
letošnjo gospodarsko politiko. To se pravi, da iz lanskega presežka proračuna 
dodelimo sredstva le izobraževalni skupnosti, preostale presežke pa pre- 
usmerimo v gospodarstvo. 

Vendar bi v materialu, ki smo ga dobili danes od začasne komisije, naslednji 
odstavek: 

»Začasna komisija ni razpravljala o upravičenosti posameznih uporabnikov, 
da se jim dodelijo nerazporejena sredstva, vendar je bila mnenja, naj se 
njihove potrebe upoštevajo ob rebalansu proračuna za leto 1972.« 

Razlaga tovarišice Zleibiniikove mii zato ni bila jasna. Govorila je o tem, 
da naj se že ob prvem polletju pripravi analiza proračunskih dohodkov in iz- 
datkov, to se pravi rebalans, in da naj se potrebe, ki so vsebovane v amandmaju 
izvršnega sveta, upoštevajo ob tem rebalansu, to se pravi iz morebitnih pre- 
sežkov proračuna za leto 1972. Ce je tako, potem ni jasno, zakaj na eni strani 
nekaj zavračamo, po drugi strani pa komisija predlaga, da naj se te potrebe 
upoštevajo ob rebalansu proračuna za leto 1972. Ker pa je tovarišica Zleb- 
nikova govorila, da je treba v prvem polletju izvršiti rebalans proračuna, 
je treba jasno povedati, ali naj se pri tem rebalansu upoštevajo potrebe, ki 
jih predlaga izvršni svet v svojem amandmaju. 

S takim stališčem se strinjam in naš sklep glede tega mora biti jasen, 
da se bo vedelo, za kaj gre. 

Strinjam se tudi s stališčem komisije, da naj bi izvršni svet skušal pokriti 
potrebe, ki so upravičene s premiki znotraj proračuna. Dokler ne bi bil pri- 
pravljen rebalans, nam bi bilo dano tudi več možnosti, da se poglobimo v to 
problematiko. Res ni primerno, da o tako pomembnih stvareh odločamo po 
hitrem postopku. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Besedo ima predsednica komisije 
enotnega zbora, tovarišica Zlebnikova. 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Glede na pri- 
pombo tovariša Lesarja moram pojasniti stališče komisije. 



348 Enotni zbor delovnih skupnosti 

Ce se že danes odločimo, da lani dosežene presežke porabimo za naštete 
potrebe, se bo obseg letošnje porabe absolutno povečal za ta znesek. Ce pa 
skušamo te potrebe vključiti v rebalans, je vprašanje, za koliko bo povečan 
obseg letošnje porabe, ker lahko najdemo ob rebalansu kake druge rezerve. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
namestnik republiškega sekretarja za finance, tovariš Tepina. 

Jože Tepina : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da je pravzaprav v tem primeru sporno le 9 411 153,79 dinarja. Ni 

pa spora glede tega, da se republiški izobraževalni skupnosti da 15 milijonov, 
računa za izravnavanje v gospodarstvu pa po predlogu izvršnega sveta 11 
milijonov dinarjev. 

Čeprav je tovariš sekretar že v uvodni obrazložitvi povedal vsa načela 
in argumente, ki so vodili izvršni svet k takšnemu predlogu, bi rad dodal le 
še to, da sem v razpravi opazil, da nihče ni podvomil v upravičenost posameznih 
predlaganih postavk. Menim, da je bila s tem upravičenost posameznih po- 
stavk, ki jih predlaga izvršni svet, potrjena, in da je nesporna. 

Za predlog, da bi se zaradi 9,4 milijona dinarjev pripravil rebalans repu- 
bliškega proračuna — z isto obrazložitvijo, ki je nesporna — pa moram reči, 
da je neracionalen. 

Pravilnost oziroma zakonitost predloženega zakona je ugotovila služba druž- 
benega knjigovodstva. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Želi še kdo besedo? Besedo ima 
poslanka Draga Urbas. 

Draga Urbas: Tovariš predsednik, spoštovani tovariši poslanci in po- 
slanke! 

Ne strinjam se s stališčem začasne komisije enotnega zbora in s formulacijo, 
da prištevamo šolo, spomenik NOB v Cerknem, k splošni porabi. Vsi vemo, da je 
to enkratna akcija na Slovenskem, ki je ne podpira le Primorska, ampak celotna 
Slovenija. Vemo tudi, kako so se zbirala sredstva, in vemo, da je podpora 
izvršnega sveta, teh 500 000 din, ki se namenjajo za dokončno fazo gradnje 
šole, vsekakor izredno pomembno dejanje. Mimo tega najbrž ne moremo iti kar 
tako, in ne moremo tega prenesti v leto 1973 ah morda iskati nove vire financi- 
ranja. 

Ne smemo pozabiti, da so od 4 milijonov, -ki jih je doslej zbral pokro- 
viteljski odbor, 3 milijone prispevali delovni kolektivi in posamezniki. Okoli 
60 delovnih organizacij je namenilo v sklad 10 000 dinarjev. Tovarišica Vid- 
marjeva, žena prvega sekretarja partijske celice v Idriji, je za gradnjo šole 
namenila 20 000 dinarjev: Iz tega vidimo, da je bila v vsej Sloveniji s simpatijo 
sprejeta ideja o gradnji šole-spomenika v Cerknem. Zato prosim vse tovariše 
poslance in poslanke, da bi podprli amandma izvršnega sveta. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? Besedo ima pod- 
predsednica izvršnega sveta dr. Kornhauserjeva. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Spoštovane tovarišice in tovariši 
poslanci! Poudarila bi, da nisem referent izvršnega sveta in nastopam kot 
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poslanec, ker čutim potrebo, da se oglasim predvsem v zvezi z izvajanji pred- 
stavnice skupne komisije. Amandma izvršnega sveta, ki je do konca pretresel 
vse možnosti, kako maksimalno omejiti porabo v okvir še razumnih meja, je 
ocenjen kot potrošniški. Ta ocena se mi zdi neustrezna in krivična. 

Ce pogledamo postavke, potem me veseli, da prva ni sporna. To so sredstva 
za republiško izobraževalno skupnost, to je za modernizacijo srednjih šol, za 
kadre in raziskovalno delo v visokem šolstvu, torej sredstva, namenjena za 
oblikovanje kadrov, ki naj zagotavljajo večjo produktivnost. Miselnost, da bi to 
bila poraba, je predvsem zmotna. Nekajkrat sem že govorila v tem zboru, da 
so kadri eden izmed osnovnih ekonomskih faktorjev, nekateri pa še zmeraj 
vztrajajo, da je to poraba. Dovolite mi, da preberem nekaj stavkov iz stališč 
OZN in sicer iz njihove komisije za razvojne programe, torej popolnoma 
ekonomske komisije. Ta pravi, da je najtežje postaviti kadrovsko strukturo in 
da je zato Mednarodna banka za obnovo in razvoj pri investicijah v elektro- 
gospodarstvo, železnice, pristanišča, industrijo in kulturni razvoj postavila izo- 
braževanje na srednji, višji in visoki stopnji na prvo mesto. In drugi stavek: 
da je skrb za kadre primarna ekonomska skrb, kajti pri zastareli orientaciji, 
da so samo surovine, kapital in stroji tisti, ki zagotavljajo produktivnost, je 
prišlo do neekonomskih gibanj. Zaradi tega je Mednarodna banka za obnovo 
in razvoj postavila kadre na prvo mesto. Številni med vami se tega najbrž že 
zavedajo tudi v naši praksi. 

Ce to poudarjam, poudarjam zato, ker menim, da bi v našem zboru 
morali prenehati uvrščati kadre in investicije vanje v področje porabe. 

Naj se zdaj ozrem na posamezne postavke: ponavljam), da me veseli, da prva 
ni sporna. To je tipična kadrovska postavka. Druga najbrž tudi ni sporna, 
saj gre za 11 000 000 din za izravnavanja v gospodarstvu. Tretja je tista, ki 
naj zagotovi nekaj stanovanj za delavce v republiških organih. 

Kot še zelo mlad funkcionar — ne mlad človek, ampak mlad funkcionar 
— moram reči, da nisem verjela, dokler nisem tega sama videla, kako težko je 
dobiti strokovnjake v republiško upravo, celo na najvišja mesta. Velikokrat be- 
remo-, da republiška uprava ni dovolj učinkovita. Če ne bomo zagotovili možnosti 
za pridobitev strokovnjakov, bo neučinkovita ali pomanjkljivo učinkovita tudi v 
prihodnje, zlasti še, ker upravo zelo sposobni ljudje tudi zapuščajo. Dejstvo je, 
da delovne organizacije pridobivajo kadre z velikimi investicijami v gradnjo 
stanovanj in če ne bomo zagotovili osnovnih pogojev za vsaj nekaj stanovanj 
tudi v republiški kadrovski strukturi, potem je odveč misliti, da bomo dobili 
dobre kadre, ampak lahko celo pričakujemo, da bodo odšli tudi tisti, ki jih 
imaimo'. Vsota 4 milijone din pomeni koimaj 10 stanovanj in najbrž ni pre- 
tirana. Niti ni taka, da bi jo lahko uvrščali v neupravičeno porabo. 

Naslednja postavka je šola v Cerknem,. Obveščena sem, da je dograjena, 
vendar nima opreme. Če bomo zavrnili to postavko, potem šola v septembru 
ne bo začela delati. G;re samo za 500 000 dinarjev. 

Za proslave in akcije republiškega pomena smo se dogovorili v tej skup- 
ščini, v tem zboru. Torej se lahko ponovno dogovarjamo, da take akcije 
odpadejo. 

Dinarsko kritje za nakup deviz gre za zamejce. 
V tej skupščini je bilo dogovorjeno in naloženo izvršnemu svetu, da najde 

ta sredstva. Nemogoče je nalagati obveznosti, potem pa priporočati izvršnemu 
svetu, naj išče in najde denar kjerkoli. Tovariš Lesar naj mi ne zameri, ker 
menim, da je predlog o ponovnem postopku za republiški proračun neustrezen, 
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saj dobro vemo, kakšne težave smo imeli in kako hude restrikcije so bile po- 
nekod potrebne, da smo sploh lahko sprejeli take postavke, in to z odvzema- 
njem, ne z dodajanjem;. Zal pa gibanja cen kažejo, da bi bilo pri nekaterih 
postavkah prej potrebno govoriti o tem, kje dodati, ne pa odvzeti. 

Zaradi tega menim, da je predlog' izvršnega sveta skrbno pripravljen in 
utemeljen in prosim poslance, da bi glasovali zanj. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? Besedo ima po- 
slanec Franc Kosmač. 

Franc Kosmač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
S šolo v Cerknem si ne smemo postaviti novega spomenika, ki bo nedograjen. 
Takih spomenikov je že preveč; bolnici v Gorici in Kopru sta nedograjena 
spomenika. Občina Idrija je že drugič sprejela samoprispevek za šolstvo. Ker 
sama ne bo zmogla vsega, je minimalen zahtevek za šolo v Cerknem povsem 
upravičen. 

D:ruga stvar je denar, ki naj bi ga dobila Socialistična zveza delovnega 
ljudstva. Med predvidenimi proslavami je tudi 400-letnica kmečkih puntov. 
Ce takrat, pred 400 leti, uradna Ljubljana ni bila proti kmetom, menim, da 
tudi danes ne bi smeli skopariti s tem denarjem!. 

V celoti podpiram predlog izvršnega sveta. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
poslanec Jože Lesar. 

Jože Lesar: Ponovno bi se oglasil, da bi utemeljil nekatere stvari. 
Glede prve postavke, zaradi katere se komisiji očita nenačelnost, vemo, da 

je bilo obljubljeno, da se bodo sredstva za temeljno izobraževalno skupnost že 
našla. Pri sprejemanju ekonomske politike pa smo jasno rekli, da se morajo 
presežena sredstva iz lanskega leta vrniti gospodarstvu. Tega ne moremo 
preklicati, saj moramo biti tudi načelni. Ker pa vemo, da so potrebe, ki jih 
predlaga izvršni svet, resnično neodložljive, sem za to — kot sem že prej dejal 
— da se jim nerazporejena sredstva dodelijo ob rebalansu proračuna za 
1972. leto. 

Izvršni svet se v dokumentu, ki smo ga dobili danes, zavezuje, da bomo v 
prvem polletju analizirali proračun in da bomo morebitne viške sredstev vrnili 
gospodarstvu. Zdi se mi pametno, da bi takrat, ko bo mogoče oceniti gibanja 
na področju zbiranja dohodkov s stališča učinkovanja stopnje, določenih za 
leto 1972, tako v družbenopolitičnih skupnostih kot tudi pri samoupravnih 
interesnih skupnostih, to je šele na podlagi polletnih podatkov vseh nosilcev 
splošne in kolektivne porabe, izvršni svet lahko predložil skupščini konkretne 
ukrepe. 

Zato predlagam, da sprejmemo amandma začasne komisije, hkrati pa sklep, 
s katerim naložimo izvršnemu svetu, da najde sredstva za kritje vseh ostalih 
potreb ob rebalansu proračuna za leto 1972. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Predlagate s tem nov amandma ali 
samo novo obrazložitev? 
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Jože Lesar: Strinjam se z amandmajem komisije, predlagam pa, 
da s sklepom naložimo izvršnemu svetu, da ob analizi proračuna in ob reba- 
lansu v prvem polletju upošteva kritje ostalih potreb. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim predstavnico začasne ko- 
misije, da se izreče o tej spremembi. Pravzaprav ne gre za amandma, ker se 
tovariš Lesar strinja z amandmajem začasne komisije, vendar želi to spre- 
membo. 

Mara Zlebnik: Tovariši poslanci! Mislim, da to pravzaprav v ničemer 
ne vpliva na vsebino amandmaja. Po mojem prepričanju je tudi v redu, če bi 
izglasovali tako besedilo zakona, k temu pa še sklep, ki bo vseboval opredelitev 
tega zbora. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
republiški sekretar za finance, tovariš Florjančič. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Opravičujem se, da nisem bil navzoč že od začetka razprave, ker so o predlogu 
zakona hkrati razpravi j ah tudi v republiškem zboru. V zvezi z razpravo, ki sem 
jo slišal, pa bi poudaril dvoje. 

Prvič, presežki iz zaključnega računa za lansko leto so sestavljeni iz več 
delov. Del tega je tudi prihranek v predvideni proračunski potrošnji, tako da 
gre pravzaprav za celotno izpolnjevanje obveznosti po zakonu o imobilizaciji 
presežkov proračunov iz lanskega leta in za ustrezno kanaliziranje teh sredstev 
za pokrivanje obveznosti. Gre za sredstva, ki so po zaključnem računu še prosta. 

Prav tako naj vas ob tej priložnosti seznanim z letošnjo situacijo v repu- 
bliškemu proračunu. Na podlagi dinamike zbiranja sredstev je v prvih petih 
mesecih letošnjega leta priteklo v republiški proračun 35,51 fl/o predvidenih 
sredstev. Po predvideni dinamiki naj bi priteklo 42 %>, to se pravi, da je dina- 
mika priliva, kot sem že v svojem ekspozeju povedal, nižja od pričakovane. 
Ne moremo torej trditi, da bodo tu nastali kakršnikoli veliki presežki. Mislim, 
da je to tudi prav in da smo to storili zavestno ob letošnji proračunski razpravi, 
ko smo znižali prispevno stopnjo iz osebnega dohodka iz rednega delovnega 
razmerja na republiški proračun od 1,46 na 0,76 in da tako sedaj ta vir dohodka 
republiškega proračuna obsega samo 7,0/o celotnega proračuna in zato povečanje 
osebnih dohodkov ne vpliva bistveno na porast republiškega proračuna. To pa 
seveda ne velja za druge proračune, ki se ah v celoti ali pa v pretežni meri 
napajajo iz tega vira. Mislim na proračune samoupravnih interesnih skupnosti 
in na proračune občine. Tako obstaja za nas resna dilema oziroma zelo jasno 
stanje, da če teh obveznosti ne pokrijemo iz presežkov zaključnega računa iz 
lanskega leta, ne moremo pričakovati, da jih bomo lahko poravnali iz letošnjega 
proračunskega priliva. 

Zbor moram informirati tudi o spremenjenem amandmaju izvršnega sveta, 
ki smo ga predlagali danes. Po obširni razpravi v republiškem zboru je bil 
izoblikovan dopolnilni amandma, ki ga bom predlagal v imenu izvršnega sveta. 
S tem umikamo prejšnji amandma. Novi amandma se glasi: 

»3. člen se spremeni tako, da se glasi: 
Nerazporejeni dohodki proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 

1971 v znesku 35 711 153,79 din se dodelijo republiški izobraževalni skupnosti 
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15 milijonov, računu za izravnave v gospodarstvu za pospeševanje nekaterih 
gospodarskih dejavnosti 12 300 000 dinarjev, izvršnemu svetu skupščine SR 
Slovenije za financiranje stanovanjske gradnje za delavce republiških pred- 
stavniških organov in republiške uprave 4 milijone dinarjev in republiški 
proračun za leto 1972 za dinarsko kritje za nakup deviz 4 411 153,79 dinarja.« 

Kot vidite, sta v zvezi z razpravo v republiškem zboru odpadli postavki, 
ki ju je izvršni svet prvotno predlagal, to je postavka za osnovno šolo — 
spomenik NOB v Cerknem in postavka za republiško konferenco Socialistične 
zveze delovnih ljudi, za proslave in akcije republiškega pomena, vsaka v znesku 
po 500 000. 

V zvezi s tem naj poudarim, da so bile dane nekatere iniciative za zbiranje 
ustreznih sredstev za šolo v Cerknem. Prav tako smo dali zagotovilo, da bomo 
republiški konferenci SZDL skušali zagotoviti del siredstev za proslave in akcije 
republiškega pomena iz letošnje proračunske rezerve. 

Izvršni svet torej umika prvotni amandma in predlaga tega, ki sem ga 
pravkar prebral. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Ali lahko predstavnica začasne 
komisije enotnega zbora takoj pove mnenje o amandmaju ali pa želi sejo 
odbora? Besedo ima tovarišica Zlebnikova. 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Moje mnenje je, da je predlagana sprememba amandmaja tako majhna po 
svojem učinku in tako nebistvena, da se zaradi tega stališče, izraženo v našem 
amandmaju, v ničemer ne spreminja, če pa člani komisije želijo, da se zaradi 
tega sestanemo, predlagam, da se seja zbora prekine in omogoči sestanek 
komisije. 

Sprememba torej ni take narave, da bi lahko vplivala na spremembo tistih 
osnovnih načel, ki jih je obrazložila komisija ob predlogu svojega amandmaja, 
ker se ni spuščala v objektivnost in upravičenost potreb, ampak v spoštovanje 
načela, ki smo ga v zvezi s presežki sprejeli ob določitvi letošnje ekonomske 
politike. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Kon- 
čujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju začasne komisije enotnega zbora 
k 3. členu, ki se glasi: »V drugi alinei prvega odstavka naj se znesek 11 000 000 
din zamenja z zneskom 20 711 153,79 din. Celotno besedilo 3. člena razen druge 
alinee naj se črta.« 

:Ajnandma začasne komisije dajem na glasovanje. Kdor je zanj, naj glasuje! 
(40 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (40 poslancev glasuje proti.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (20 poslancev se je glasovanja vzdržalo.) 

Amandma torej ni dobil potrebne večine. 
Glasujemo o amandmaju izvršnega sveta k 3. členu, ki se glasi: »3. člen se 

spremeni tako, da se glasi: 
Nerazporejeni dohodki proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 

1971 v znesku 35 711 153,79 dinarja se dodelijo republiški izobraževalni skup- 
nosti 15 milijonov, računu za izravnavanje v gospodarstvu in za pospeševanje 
nekaterih gospodarskih dejavnosti 12 300 000, izvršnemu svetu skupščine SR 
Slovenije za financiranje stanovanjske gradnje za delavce republiških pred- 
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stavniških organov in republiške uprave 4 milijone din in v republiški pro- 
račun za leto 1972 za dinarsko kritje za nakup deviz 4 411 153,79 dinarja.« 

Amandma dajem na glasovanje. Kdor je zanj, naj glasuje! (37 poslancev 
glasuje za.) Kdo je proti? (41 poslancev glasuje proti.) Kdo se je vzdržal? (20 
poslancev se je glasovanja vzdržalo.) Torej 37 za, 41 proti, 20 vzdržanih. To se 
pravi, da tudi amandma izvršnega sveta ni sprejet. 

Glasujemo o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 4. členu, ki se 
glasi: »Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da se glasi: Ta zakon začne 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS.« 

Amandma dajem na glasovanje. Kdor je za amandma, naj glasuje! (Vsi 
poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Glasujemo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (56 

poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (17 poslancev glasuje proti.) Kdo se je 
vzdržal glasovanja? (15 poslancev se je vzdržalo.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna 
Socialistične republike Slovenije (republiškega proračuna) sprejet z večino 
glasov. Kot ste že slišali, je republiški zbor sprejel zakon v nekoliko drugačnem 
besedilu in bo zato potrebno usklajevanje. 

V 3. točki dnevnega reda obravnavamo poročilo o učinkovitosti 
delovanja samoupravnih sporazumov in splošnih družbenih dogovorov z za- 
ključki in predlogi predstavnikov podpisnikov družbenega dogovora. 

Poročilo je predložil skupščini v obravnavo izvršni svet. K tej točki ste 
prejeli poročilo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije in gospodarske zbornice SR Slovenije, zaključke in 
predloge podpisnikov samoupravnih sporazumov, predloge in sklepe repu- 
bliškega sveta Zveze sindikatov, poročilo, ki ga je predložila komisija za 
družbeno dogovarjanje o merilih za usmerjanje delitve dohodka in osebnih 
dohodkov, ugotovitve službe družbenega knjigovodstva o učinkovanju samo- 
upravnih sporazumov in splošnih družbenih dogovorov, poročilo komisije 
enotnega zbora za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah in 
poročilo začasne komisije enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja 
družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in 
samoupravnih skupnosti. Prav tako ste na klop dobili mnenje odbora za 
družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora. 

Ali želi besedo predlagatelj besedila, izvršni svet? (Ne želi.) Republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije? -Besedo želi predstavnik republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije, tovariš Stjepan Saubert. 

Stjepan Šaubert: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V ,preteklih dneh je republiški svet Zveze sindikatov Slovenije razpravljal 
o izvajanju izhodišč družbenoekonomske politike za prve tri mesece in o de- 
lovanju sistema samoupravnega sporazumevanja o delitvi dohodka in osebnih 
dohodkov, in sicer na sejah dne 19. maja in 2. junija. Naše ugotovitve in predloge 
smo obravnavali tudi na 13 regionalnih posvetovanjih, ki smo jih organizirali 
z republiško konferenco Socialistične zveze delovnega ljudstva. Na sejah smo 
sprejeli več ugotovitev in ocen, ki pa so očitno enake kot v drugih materialih. 
To je tudi razlog, da se v današnji razpravi omejujem predvsem na tista 
vprašanja, ki zadevajo zlasti bodoči razvoj in reševanje ugotovljenih problemov. 
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Skupščini smo dostavili tudi naše predloge in sklepe o dograjevanju sistema 
družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja o delitvi dohodka 
in osebnih dohodkov. Menim, da so ti predlogi in sklepi dovolj jasni in pred- 
vsem praktično usmerjeni, da zato ni potreben daljši komentar. Rad bi poudaril, 
da smo v predlogih opredelili svoje poglede ne le na kratkoročne naloge v zvezi 
z dograjevanjem samoupravnega sporazumevanja, temveč tudi na tiste, že danes 
znane dopolnitve, in smeri sistema sporazumevanja, ki izhajajo iz lani sprejetih 
ustavnih dopolnil. To je delo, ki pomeni praktično realizacijo amandmaja XXVII 
k slovenski ustavi, zlasti njegove 3. in 4. točke. 

Poleg našega pogleda na konkretne stvari, predlagane s strani tripartitne 
komisije, smo izrazili svoj odnos tudi do lastnih izkušenj, do katerih smo prišli 
v svoji aktivnosti, ter do dolgoročnega razvoja samoupravnega sporazumevanja 
kot čedalje bolj prevladujočega načina urejanja medsebojnih odnosov v zdru- 
ženem delu. 

Za oceno doslej storjenega je za sindikalne organizacije zelo pomembna 
ocena o stopnji udeležbe članstva v nastajanju, uveljavljanju, dopolnjevanju 
in usklajevanju samoupravnih sporazumov. Obveščenost je po naših spoznanjih 
najslabša pri delavcih v proizvodnji, nekoliko boljša pri delavcih v strokovnih 
službah, slabša pri nečlanih Zveze komunistov, nekoliko boljša, toda nezadostna, 
pri članih sindikalnih odborov. 

Na probleme premajhne obveščenosti želimo opozoriti zaradi tega, da bi 
v drugi fazi, v katero stopamo sedaj, to bistveno slabost odpravili. Od večje 
aktivnosti pri seznanjanju delavcev s cilji, možnostmi in rezultati samouprav- 
nega sporazumevanja je odvisna pripravljenost delavcev, da s samoupravnimi 
sporazumi urede področje delitve dohodka in osebnih dohodkov. 

Po podatkih centra za javno mnenje želi več kot tri četrtine delavcev s sa- 
moupravnimi sporazumi doseči večjo usklajenost v delitvi dohodka, bolj realne 
odnose med osebnimi dohodki, želi torej odpraviti nesorazmerja, ki so se tako 
drastično pokazala konec leta 1970. Ce je tako in če naj se s sporazumevanjem 
ne le ohrani, temveč tudi razvije samoupravna vsebina, potem je bistveno, da 
so odnosi, ki so opredeljeni v samoupravnih sporazumih, zasnovani na zavestni 
opredelitvi delavcev v združenem delu. 

Samoupravni sporazumi niso le možnost in pot usklajevanja odnosov v 
delitvi dohodka in osebnih dohodkov, temveč so zaradi enotnega nastopa vseh 
sindikalnih organizacij privedli do primernega in usklajenega vrednotenja tudi 
drugih pravic iz dela in v zvezi z delom. Dosegli simo, kar nam leta prej ni 
uspelo. Mislim na enotneje urejeno plačevanje nadur, nočnega dela in dela ob 
praznikih. Veliko enotnejše so opredeljene pravice delavcev glede regresov za 
družbeno prehrano in letni dopust. Glede odpravnin so odpravljene doslej 
pogoste anomalije. Nadomestila osebnega dohodka v času bolezni so prav tako 
urejene enotneje, čeprav še nismo dosegli, da bi bilo nadomestilo tudi primerno 
visoko. Naštete uskladitve so privedle do povečanja izplačil iz skladov skupne 
porabe, kar pa je bilo normalno pričakovati. 

Ko ocenjujemo uspešnost samoupravnih sporazumov in ko hočemo realno 
oceniti to, kar je doseženo, moramo sedanje stanje primerjati s tistim iz druge 
polovice leta 1970. Rad bi vas spomnil, da je bilo to obdobje, ko ni bilo sestanka 
sindikalne organizacije ali kakega njenega organa, na katerem ne bi doživljali 
ostrih kritik zaradi nesorazmerij vseh vrst, zaradi neupravičenih razlik v 
osebnih dohodkih, zaradi razponov, zaradi absurdnih razlik pri regresih itd. 
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Niso bili le globalni odnosi v delitvi razlog za čedalje odločnejše oprede- 
ljevanje, da je treba delitev dohodka in osebnih dohodkov družbeno usmerjati. 
Na mnenja, konflikte in negodovanja je v tistem času vplival skupek različnih 
pravic in možnosti, od tistih razlik, ki vplivajo na možnost doseganja večjega 
ali manjšega dohodka delovne organizacije, pa do, če hočete, razlik v višini 
regresov za letni oddih. Dogajalo se je, da so delavci začeli izgubljati zaupanje 
v možnost organizirane družbe, da hi obvladala te razlike. In če danes ocenju- 
jemo že doseženo, potem ne moremo mimo ugotovitve, da celotna aktivnost 
v zvezi s sporazumevanjem in začetni rezultati večajo zaupanje delavcev v 
sposobnost samoupravnega sistema, da na organiziran, samoupraven način 
v medsebojni soodgovornosti ureja tako občutljivo vprašanje, kot je delitev 
dohodka in osebnih dohodkov. 

V oceni delovanja samoupravnih sporazumov seveda ne moremo mimo 
dejstva, da moramo v dograjevanju sistema samoupravnih sporazumov pod- 
pirati take in tiste rešitve, ki bodo v delitvi dohodka pomenile praktično 
realizacijo sprejete ekonomske politike. Po našem mnenju je to nekoliko 
statično izraženo v oceni gospodarskih razmer na strani 68 in tudi v predlogu 
sklepov o gospodarskih gibanjih, kjer je govor o tem, da je še vedno potrebno 
določati ali ohranjati družbeno sprejemljive limite in omejitve. To je način, 
ki smo se mu upirali že v preteklem letu. Menimo, da je omejitev osebnih 
dohodkov, na primer v višini 1400 dinarjev na pogojno nekvalificiranega delavca, 
nekvalitetna rešitev. Odkloniti pa moramo interpretacijo, da so sindikati zaradi 
tega, ker nasprotujejo takšnemu limitiranju, za kakršnekoli osebne dohodke, 
tudi za take osebne dohodke, ki niso .posledica rezultatov dela in ki niso 
usklajeni z izhodišči ekonomske politike. Takšna interpretacija našega naspro- 
tovanja ni le poenostavljena, temveč celo napačna. 

Postavljen limit na primer 1400 dinarjev pomeni ustvarjanje imaginarne 
pravice. Za nekatere proizvodne rezultate je tak osebni dohodek previsok, za 
druge prenizek. Nikoli nismo imeli o samoupravnih sporazumih toliko podatkov 
kot jih imamo sedaj, in če je kak samoupravni sporazum nekvaliteten, ohlapen, 
če za majhne proizvodne rezultate daje velike pravice glede osebnih dohodkov, 
potem je za sistem sporazumevanja bolje, da tovarišem, ki so podpisniki takega 
samoupravnega sporazuma, na podlagi primerjalnih podatkov pokažemo in 
dokažemo-, da tak samoupravni sporazum v medsebojni javni razpravi spre- 
menijo in dopolnijo. 

Ne upiramo se torej limitu zaradi višine limita. Mimogrede rečeno, limit 
ni niti tako nizek, če upoštevamo, da je to 1400 dinarjev za pogojno nekvalifi- 
ciranega delavca, kar bi pri naši kvalifikacijski strukturi dalo povprečni osebni 
dohodek okoli 2000 dinarjev. Limitu se upiramo zaradi tega, ker je to v bistvu 
linija najmanjšega odpora, ki zanemarja notranjo logiko nastajanja in delitve 
dohodka v delovni organizaciji. 

Odklanjamo pavšalno obsojanje, torej obsojanje tudi tistih, ki so s samo- 
upravnimi sporazumi ustvarili logičen, ekonomičen in na produktivnosti sloneč 
sistem delitve. Sicer pa pri pavšalnem obsojanju osebnih dohodkov delamo še 
eno napako. Obsojamo osebne dohodke, pri tem pa nenačelno molčimo ali celo 
opravičujemo vso tisto potrošnjo, ki se pokriva iz prispevkov iz osebnih 
dohodkov. Glede prispevkov se moramo vedno znova zadovoljiti s frazo o 
vračanju teh sredstev gospodarstvu, kar se seveda potem le delno zgodi. 

Čeprav splošna sistemska vprašanja niso predmet današnje obravnave, je 
vendarle v okviru teh razmišljanj treba reči, da so po našem mnenju vnaprej 
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omejeni rezultati politike, ki skladnost celotne potrošnje z družbenim pro- 
izvodom skuša doseči le prek osebnih dohodkov, pa še pri teh le prek osebnih 
dohodkov iz rednega delovnega razmerja. 

V letu 1972 bi po našem mnenju v samoupravne sporazume, v zakon in 
v družbeni dogovor kazalo vnesti le tiste najbolj nujne spremembe, dopolnitve 
in uskladitve, ki omogočajo normalno funkcioniranje sporazumov. Postaviti se 
moramo na stališče, da sedanje rešitve zamenjujemo z novimi le takrat, ko smo 
prepričani, da so boljše. V našiih predlogih in sklepih smo se izrekli tudi o teh. 
K temu pa dodajam dvoje pojasnil: 

1. V 12. točki naših predlogov je govor o funkciji sindikatov v spora- 
zumevanju. Vsi veste, da je samoupravni sporazum sprejet, če je dal nanj 
soglasje pristojni organ sindikata. Lani, ko smo začeli sklepati samoupravne 
sporazume, ko smo bih docela brez organizacijskih in vsebinskih izkušenj, ko 
smo začeli izgrajevati tak sistem urejanja medsebojnih pravic in obveznosti 
v delitvi dohodka, je bila taka funkcija sindikatov smotrna. Vprašanje pa je, ali 
bo čez leta še smotrno, da v procesu samoupravnega sporazumevanja sodeluje 
sindikat s pravico veta. Razmišljanja o spremembi pozicije sindikalne organi- 
zacije v sporazumevanju ne smemo razumeti kot odmik sindikatov iz spora- 
zumevanja, temveč nasprotno. Spremenjena funkcija sindikatov v dograjevanju 
samoypravnih sporazumov mora prispevati k temu, da odnosi, ki jih konsti- 
tuirajo samoupravni sporazumi, ne bodo nastajali v senci možnega veta sindi- 
katov, temveč v javnem samoupravnem dialogu, v katerem bodo enakopravno 
sodelovali tudi sindikati. 

2. V naših predlogih je v 9. točki zapisan predlog, po katerem naj bi 
spremenili sedanji način verifikacije samoupravnih sporazumov. Kot veste, je 
verifikacijska komisija skupen organ podpisnikov družbenega dogovora, ki 
presoja usklajenost samoupravnega sporazuma z družbenim dogovorom in 
zakonom. Ce meni, da ni usklajen, ima verifikacijska komisija pravico odkloniti 
vpis sporazuma v register, kar ima za posledico ali spreminjanje sporazuma, 
tako kot to predlaga verifikacijska komisija, ali pa spor pred arbitražnim 
svetom. 

Problema ne vidimo v tehnologiji verificiranja, temveč v tem, kdo verifi- 
kacijo opravi,. Zavzemamo se, da bi se morala tudi verifikacija samoupravnih 
sporazumov izvajati na način, ki bi bil čimmanj odtujen tistim, ki se spora- 
zumevajo, to pa praktično pomeni, da bi verifikacijsko komisijo po našem 
mnenju namesto sedanjih predstavnikov podpisnikov splošnega družbenega 
dogovora morali v celoti ali vsaj v pretežnem delu sestavljati podpisniki skupnih 
komisij za pripravo samoupravnih sporazumov. 

Kb razmišljamo o tem, kaj spremeniti in v katero smer razvijati sistem, 
to ne pomeni, da smo nezadovoljni, da kritiziramo sedanje rešitve, ampak je to 
le dokaz, da imamo aktiven odnos do samoupravnega instrumenta, ki ureja 
to občutljivo^ področje. Za sindikate ni sprejemljiva ocena uspešnosti ali 
neuspešnosti samoupravnih sporazumov, prikazana le v kvantitativnih rezul- 
tatih. V samoupravnem sporazumevanju zasledujemo družbeni odnos, nastajanje 
novih samoupravnih norm, spreminjanje spoznanj o soodvisnosti delavcev v 
družbenem delu, spreminjanje spoznanj o možnostih, da delavci v združenem 
delu utrjujejo pravico samoupravnega razpolaganja z novoustvarjeno vred- 
nostjo. Predvsem v tem vidimo praktično uresničevanje ustavnih dopolnil. Tako 
gledanje na sistem samoupravnega sporazumevanja pa ne pomeni podcenjevanja 
kvantitativnih primerjav, želimo pa, da kvalitete ne bi žrtvovali za kvantiteto, 
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da zaradi kratkoročnih interesov ali težav ne bi zanemarili dolgoročnih ciljev 
in hotenj. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Zeli besedo predstavnik gospo- 
darske zbornice SR Slovenije? (Ne želi.) Želi besedo predstavnik komisije za 
razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah? (Prav tako ne želi.) Želi 
besedo predstavnik začasne komisije enotnega zbora? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. 
Na svojih sejah obravnavata republiški in gospodarski zbor kot pristojna 

zbora oceno gospodarskih razmer v SR Sloveniji. V svojih razpravah o 3. točki 
dnevnega reda seje našega zbora lahko razpravljate tudi o gospodarskih raz- 
merah v naši republiki in s tem obogatite razpravo. 

Kdo želi besedo? Besedo ima Miloš Gabrijel. 

Miloš Gabrijel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pri pregledu gradiva sem ugotovil, da so se podpisnice splošnega družbenega 
dogovora kritično lotile tistih nevzdržnih določil splošnega družbenega dogovora 
in prakse verifikacijske komisije, ki so bila v našem gospodarstvu deležna 
največ kritike. 

Strinjam se z gradivom., ki ga je predložila Zveza sindikatov Slovenije, 
kakor tudi s stališči komisije za družbeno dogovarjanje o merilih za usmerjanje 
delitve dohodka in osebnih dohodkov. Ker se s problematiko delitve dohodka 
neposredno srečujem vsak dan, bom nakazal nekaj bistvenih stvari, ki bi jih 
bilo treba urediti. 

1. Menim, da so elementi, po katerih se izračunavajo osebni dohodki po 
samoupravnih sporazumih, preveč zapleteni. Posledica tega je, da kljub raz- 
lagam razume sistem delitve osebnih dohodkov po samoupravnih sporazumih 
le nekaj ljudi iz posameznih gospodarskih organizacij in to tistih, ki se poklicno 
ukvarjajo s to problematiko. 

2. Potrebno je izdelati oziroma dopolniti obstoječi sistem, to je spremeniti 
zakon in splošni družbeni dogovor tako, da bo onemogočil prevelike razlike pri 
izračunu dogovorjenih osebnih dohodkov v samoupravnih sporazumih posamez- 
nih grupacij. Čeprav so proizvajalci v začetku zelo skeptično gledali na priprave 
za samoupravno dogovarjanje, lahko danes ugotavljamo, da je pretežna večina 
delovnih ljudi ugotovila pomen in vrednost samoupravnega dogovarjanja kot 
osnove za pridobitev pravic iz dela. Namen splošnega družbenega dogovora 
je vsekakor bil, da se odpravijo prevelike razlike osebnih dohodkov med 
posameznimi grupacijami, predvsem pa da se posameznim delovnim kolektivom 
onemogoči izplačevanje takih osebnih dohodkov, ki niso plod učinkovitega dela, 
ampak jih povzročajo zunanji vplivi. 

Menim, da bi bili delovni ljudje bolj zadovoljni, če bi podpisnice splošnega 
dogovora ostreje in pravičneje določile način za izplačilo osebnih dohodkov. 

3. Masa kalkulativnih osebnih dohodkov je po sedanjih samoupravnih spo- 
razumih najpomembnejši dejavnik za določanje dogovorjenih osebnih dohodkov. 
Kalkulativni osebni dohodki pa se formirajo po sedaj veljavnih določilih iz- 
ključno na podlagi šolske izobrazbe, kar se nam ne zdi primerno'. Tako izra- 
čunavanje kalkulativnih osebnih dohodkov povzroča namreč vrsto konfliktov 
v delovnih organizacijah, ker mnogi starejši delavci med vojno in pred njo 
niso imeli možnosti za pridobitev ustrezne strokovne izobrazbe, imajo pa veliko 
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delovnih izkušenj. Zato je potrebno najti drugačna merila za izračun kalku- 
lativnih osebnih dohodkov. 

4. Samoupravni sporazumi bodo morali v prihodnje upoštevati kot merilo 
za izsračun dogovorjenih osebnih dohodkov tudi zunanje dejavnike, na katere 
ne vpliva prizadevnost in produktivnost posameznika na delovnem mestu in 
v kolektivu kot celoti. 

V posameznih gospodarskih organizacijah opažam, da jim ti zunanji 
dejavniki povzročajo konfliktne situacije, ki slabe politično ozračje, ker se 
kolektivi zavedajo, da devalvacije dinarja, revalvacija tujih valut in tako 
naprej ne -pomeni tudi tega; da sami slabše gospodarijo, temveč je to ukrep 
zvezne administracije, na katerega pa kolektiv nima nobenega vpliva. Vzpo- 
redno z naštetimi elementi pa se povečujejo življenjski stroški, s čimer pada 
realni osebni dohodek, utegne pa se tudi zgoditi, da bo .padel nominalni osebni 
dohodek. Zato predlagam, da se v splošni družbeni dogovor vnesejo elementi 
za izračun takih nepredvidenih zunanjih vplivov. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Tone Košir. 

Dr. Tone Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dotaknil bi se postavke v teh zaključkih in predlogih, in sicer v točki 9, 

kjer se govori, da se stroški, ki bremenijo materialne stroške, ne valorizirajo. 
Opozarjam na nepravilnost, ki je bila napravljena že pri družbenem dogo- 
varjanju in pj-i podpisu. Gre za vprašanje kilometrine. 

Vsak, ki sliši za kilometrino, takoj pomisli na zaslužke trgovskih potnikov 
in drugih, ki se vozijo na sestanke. Pri tem pa popolnoma pozabi, da moramo 
ločiti dve kilometrini. Ena je tista, ko se posamezniki vozijo bolj v želji, da bi 
več zaslužili. Druga pa je tista, ko posamezniki pri opravljanju svojega dela 
morajo priti do svojega cilja. Naj naštejem nekaj poklicev, da ne bi mislili, 
da se potegujem samo za sebe: veterinar, zdravnik, patronažna sestra, babica, 
sanitarni tehnik, inšpektorji. Vsi ti morajo na delo s prevoznim sredstvom, in 
sicer kadar jih pokličejo oziroma kadar je nujno, ne glede na to, ali je to 
podnevi, ponoči, ali je cesta v redu ah ni, ali je to pozimi in poleti in dostikrat 
po zelo slabih gozdnih in kmečkih poteh. 

Zato predlagam, da bi to spremenili. Vidimo, da je prevoz s službenimi 
vozili pravzaprav najdražji in je tudi cena — na primer za hišni obisk — za 
prevožen kilometer s službenim vozilom približno 2 dinarja. Zdravnik ali 
veterinar pa dobi 90 par. Torej kljub podpisu samoupravnega sporazuma, pri 
katerem so verjetno sodelovali pretežno tisti, ki spadajo v prvo kategorijo, to 
se pravi, da se vozijo predvsem po asfaltu na sestanke in podobno. Predlagam, 
da se to spremeni in sicer tako, da se uvede diferencirana kilometrina. Za 
poklice, ki sem jih naštel, naj bi bila kilometrina primerna, torej taka, da bi 
stimulirala prevoze z zasebnimi vozili, ker družba tem poklicem ne more vsak 
hip in v zadostnem številu dati javnih oziroma družbenih prevoznih sredstev, 
ki so povrh vsega še veliko dražja. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Ah želi še kdo besedo? Prosim, 
tovariš Fortuna. 

Lojze Fortuna: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odločitev, da so analize o samoupravnem sporazumevanju, ki je kot instrument 
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usklajevanja osebnih dohodkov novost, prišle na dnevni red skupščinskih 
zborov, je vsekakor pravilna. Ne bi hotel ponavljati ugotovitev iz gradiva, 
zato bi svoj prispevek k razpravi omejil predvsem na dve vprašanji. 

Prvič: Zavedati se moramo da je od sprejetja zakona in od podpisa druž- 
benega dogovora, zlasti pa od verifikacije samoupravnih sporazumov minilo 
razmeroma malo časa in da je težko kompleksneje analizirati njihovo delovanje. 
Te težave so občutili tudi sestavljala gradiva, rešili pa so jih tako, da so se 
omejili predvsem na analizo določenih samoupravnih sporazumov, le v manjši 
meri pa na rezultate, ki so jih samoupravni sporazumi pokazali v praksi. 

Mislim, da je to osnovna slabost analize, ki je sicer glede na čas, v katerem 
je bila pripravljena, objektivna. Vsekakor pa zavezuje predlagatelje, da čimprej 
preidejo tudi k analizi rezultatov lani uveljavljenih sporazumov, zlasti pa 
k analizi, kako bodo sporazumi delovali v novih pogojih gospodarjenja. 

To je po mojem, druga slaba točka te analize, saj v celoti izhaja iz pogojev 
gospodarjenja v letih 1970 in 1971. Zato so tudi vprašljivi nekateri sklepi, zlasti 
sklep, predlagan v analizi gospodarskih razmer v Socialistični republiki Slo- 
veniji, da je treba v samoupravnih sporazumih zadržati družbeno tolerantne 
limite. Tega sklepa analiza ni dokumentirala. Brez ustrezne dokumentacije pa 
ga je prav gotovo težko sprejeti. Pri tem ne mislim samo na najvišje osebne 
dohodke, katerih višina je v sporazumih različno rešena, marveč tudi na 
stimulacijo*, ki je — poleg tega, da je v posameznih sporazumih — prav tako 
različno rešena celo limitirana. Najbrž bi bile take omejitve v času verificiranja 
sporazumov ponekod bolj, drugod manj utemeljene, so pa vsekakor imele 
ambicijo, da se s samoupravnimi sporazumi o delitvi dohodka in osebnih 
dohodkov korigirajo instrumenti primarne in sekundarne delitve dohodka. 

Mislim, da te funkcije sporazumi ne morejo imeti, ker sta to dve med 
seboj težko primerljivi kategoriji. Prav ta vnema pa je pripeljala do tega, da se 
je faktor stimulacije v posameznih sporazumih spremenil v svoje nasprotje in 
da je prej kot boljšo organizacijo dela, hitrejše vračanje sredstev in večjo 
produktivnost stimuliral povečevanje števila zaposlenih. 

Ce smo z ukrepi tekoče ekonomske politike v zadnjih mesecih leta 1971, 
zlasti pa v prvih mesecih letošnjega leta, v veliki meri prav z instrumenti 
primarne in sekundarne delitve bolj uskladiti pogoje gospodarjenja, je bila s tem 
ustvarjena podlaga, da iz samoupravnih sporazumov brišemo vse omejitve, 
predvsem pa, da sistem stimulacij tako spremenimo, da bo resnično stimuliral 
boljše gospodarjenje, ne pa večjo zaposlovanje, ker je samo večja produktivnost 
realna osnova za povečanje življenjskega standarda v stabilnejših pogojih 
tržišča. Piri tem pa v celoti podpiram že sprejeta stališča v skupščini, da v 
globalu osebni dohodki rastejo počasneje od družbenega proizvoda. 

Dtrugič: Predlogi v gradivu za večje usklajevanje samoupravnih sporazumov 
so sprejemljivi in jih podpiram. Mislim pa, da moramo biti v teh prizadevanjih 
realisti in da ne moremo težiti k informiranosti vseh sporazumov. Če smo se 
v načelu odločili, da gospodarske grupacije v skladu s specifičnimi pogoji 
samostojno sklepajo samoupravne sporazume, potem smo se načelno, vsaj po 
moji oceni, tudi odločili za različne sisteme. To velja zlasti za faktor stimulacije. 
Ce od tega v celoti odstopimo, se postavlja vprašanje, čemu navajamo samo- 
upravne sporazume po dejavnosti. Če naj bi šlo vse po enotnem receptu, potem 
zadošča družbeni dogovor ali kar zakonska ureditev. Vendar sem za to, da so 
izhodišča v samoupravnih sporazumih, ki se nanašajo na izračun izdatkov 
v breme materialnih izdatkov, iz sklada skupne porabe enotna, česar pa, kot 
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vidim iz analize, nismo mogli realizirati. Odstopanja, ki so prikazana v analizah, 
niso tako nepomembna in jih je kar težko zagovarjati, zlasti pri delovnih 
kolektivih s področja tistih samoupravnih sporazumov, kjer smo bili pri do- 
ločanju teh izhodišč najbolj rigorozni. 

Strinjam se tudi z ugotovitvijo, da je treba zagotoviti izpolnjevanje določil 
iz samoupravnih sporazumov in da bi bila to predvsem naloga podpisnic vsakega 
samoupravnega sporazuma. To nalogo lahko postavimo samo v primeru, če 
bomo zagotovili tudi izvajanje zakona in družbenega dogovora v sporazumih 
za vse dejavnosti, nikakor pa ne, če so že tu odstopanja. 

Slovenija je med prvimi, ki je sprejela zakon, družbeni dogovor in samo- 
upravne sporazume o delitvi dohodka in osebnih dohodkov. Drugod v državi 
o samoupravnih sporazumih šele razpravljajo. Zato se zlasti pri organizacijah 
združenega dela, ki imajo svoje organizacijske enote zunaj Slovenije, pojavljajo 
številni problemi, ki jih same težko rešujejo. Nujno bi bilo-, da se z med- 
republiškimi dogovori doseže na tem področju čim večja usklajenost, ker je 
sistem delitve dohodka in osebnih dohodkov hkrati tudi pomemben instrument 
enotnosti jugoslovanskega trga. 

Menim, da bi se za nekatera merila morali dogovoriti na jugoslovanski 
ravni. Tovariš Dolenc je že predlagal, da bi eno izmed teh določalo, naj osebni 
dohodki rastejo počasneje od družbenega proizvoda. Mislim, da je to načelno 
stališče, ki ga moramo v času stabilizacije našega gospodarstva podpreti. Gre 
pa tudi za vprašanje materialnih stroškov in sklada skupne porabe. 

Mislim, da je vprašanje prejšnjega govornika glede kilometrine zelo po- 
membno. Predlagam, da pristojni organi v republiki zadevo proučijo, ker more 
biti v gospodarstvu komercialna služba mobilna, saj pri obstoječem obsegu in 
strukturi slovenske proizvodnje 45 "/o te proizvodnje realiziramo na jugoslo- 
vanskem ali drugih tržiščih. Brez tega si ne moremo predstavljati večjih 
dosežkov, tudi na področju gospodarstva. Ne glede na zaostritev zunanje in 
notranje kontrole je težko pričakovati, da bi delavci potovali za 90 par po 
kilometru. 

Predsedujoči dr. Srečko Košuta: Besedo ima poslanec dr. Srečko 
Košuta. 

Dr. Srečko Košuta: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in 
tovariši poslanci! Izražam protest številnih prizadetih zdravstvenih delavcev 
vseh strokovnih profilov v kliničnih bolnicah, ki imajo več kot 15 let delovne 
dobe, a se jim delovna doba prek 15 let prav nič ne upošteva pri osebnem 
dohodku. 

Prizadeti namreč menijo — in z njimi tudi jaz -— da kljub prizadevanju, da 
osebni dohodek ne bi bil več toliko odvisen od faktorja izobrazbe in faktorja 
delovne dobe, ki sta bila bistveno odločilna v nekdanjih plačilnih razredih, ni 
prav in pošteno, da se prav nič ne upošteva delovni sitaž, daljši od 15 let. Proti 
takšni omejitvi vpliva omenjenih dejavnikov je sklenil protestirati tudi svet 
kliničnih bolnic, ki je moral svoj pravilnik o delitvi in osebnega dohodka 
prilagoditi zahtevam samoupravnega sporazuma. 

Menim, da po 15 letih delovne dobe sposobnost zdravstvenega delavca in 
kvaliteta njegovega dela ne prenehata rasti in da potem ne stagnirata ali 
nazadujeta do 40. leta delovne dobe, ko naj bi dosegel pogoje za upokojitev. 
Ce vzamemo za primer zdravnika specialista, bo dosegel svojo specializacijo le 
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malo prej kot po 15 letih službovanja, če mu v službena leta štejemo eno leto 
staža, običajno — nekoč pa praviloma — tri leta terenskega dela in povprečno 
5 let specialističnega staža, kar skupaj znese 9 do 10 let, da šele postane spe- 
cialist, 5 let kasneje pa se po merilih samoupravnega sporazuma njegov razvoj 
že neha. To ni res in ni pošteno; starejšo generacijo prizadene ne samo ma- 
terialno, temveč tudi moralno. Pomeni tudi negiranje priznanja za minulo delo. 
Res je le to, da pri 30 do 40 letih delovne dobe kljub bogati delovni izkušnji, 
ki mnogokrat tudi omogoča kvalitetnejše delo, ni fizičnih moči za dodaten 
zaslužek z nadurnim delom in dežurstvom, odpadejo pa tudi možnosti nagrad 
za delo v posebnih hujših delovnih pogojih. Zato pa ne bi smela hkrati odpasti 
tudi stimulacija za stalnost in delovne izkušnje. 

Prosim za odgovor na vprašanje, ali se omenjene postavke samoupravnega 
sporazuma nameravajo spremeniti in kdaj. 

Ajrgument, da delavčeva storilnost po 15 letih delovne dobe upada, še 
posebno ne drži za zdravstvene in za prosvetne delavce. Njihova storilnost 
po zaslugi nadaljnjega pridobivanja znanja in delovnih izkušenj prav gotovo 
raste še nadaljnjih 15 let. Sicer pa ni natančnih meril za storilnost, ki bi 
upoštevala kvantiteto in kvaliteto dela v družbenih dejavnostih, in jih še 
dolgo ne bo. Dokler pa jih nimamo, naj se iz tarifnih pravilnikov ne izločujejo 
postavke, ki so natančno primerljive, in naj se ne nadomeščajo s takimi, ki so 
le lepe fraze o delitvi osebnega dohodka po delovnem učinku. 

Za vse starejše delavce tudi ni dovolj položajev s funkcijskimi dodatki in 
tako se dogaja, da ima delavec z več kot 30 leti delovne dobe enak osebni 
dohodek kot tisti s 15 leti. Ali če pogledamo perspektivno: če ne bi bilo inflacije 
in podražitev ter globalnega zviševanja osebnih dohodkov, bi naš delavec 
zadnjih 25 let službe ostal pri istem osebnem dohodku. Potem mu pa res lahko 
odmerjamo pokojninsko osnovo ne od zadnjih 5 ali 10 let, temveč od zadnjih 
25 let, upoštevajoč pač faktor revalorizacije. 

V samoupravnem sporazumu sicer ni napisana meja 15 let, temveč 15iJ/o. 
Prebral bom 19. člen, ki pravi dobesedno: »Pri določanju osebnega dohodka se 
upoštevajo delovne izkušnje delavca tako, da se v okviru osnove iz 10. člena 
tega sporazuma uvedejo razlike do 15'%», po merilih, določenih s pravilnikom 
o delitvi dohodka in osebnih dohodkov podpisnika sporazuma«. 

Svet kliničnih bolnic — in tako baje večina drugih zdravstvenih ustanov — 
je pač teh 15%> strnil v 15 let, kar pomeni 1,0/o poviška na leto delovne dobe, 
hkrati pa vložil prošnjo in predlog za spremembo tega člena samoupravnega 
sporazuma. Saj 15fl/o poviška na osnovni osebni dohodek res ne bi imelo smisla 
deliti na 30 ali 40 let, ker bi to pomenilo tretjino odstotka poviška na leto. 
Osebno menim, da bi bilo prav, če bi se 19. člen samoupravnega sporazuma 
spremenil tako, da bi dovolil povišek do 30l0/», kar bi pomenilo po 1 lo/o na leto 
za 30 let delovne dobe. 

Opirajoč se na hudo nerazpoloženje, ki je zavladalo v starejši generaciji 
zdravstvenih delavcev v kliničnih bolnicah —• nisem obveščen o razpoloženju 
v drugih zdravstvenih zavodih, a sodim, da bo enako — predlagam, da skup- 
ščina sprejme priporočilo, naj verifikacijska komisija pri izvršnem svetu 
problem priznanja višjega odstotka razlike v nagrajevanju delovnih izkušenj 
delavcev v zdravstvu in prosveti, ki naj bi se raztegnil na daljšo delovno dobo, 
vzame nujno in po čim krajši poti v pretres in ustrezno argumentacijam, ki se 
sedaj zbirajo pri komisiji skupnosti zdravstvenih zavodov, spremeni 19. člen 
samoupravnega sporazuma, da na to potrebno spremembo ne bi čakali celo leto. 
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Druga kritika se nanaša na delo verifikacijske komisije pri izvršnem svetu, 
ki je dopustila, da si službe socialnega zavarovanja določijo višje osebne do- 
hodke, kot jih dovoljuje družbeni dogovor, kar je razvidno iz primerjave 
določenih vrednosti točk in vrednosti v dinarjih v katalogu 3 Osnov in meril 
samoupravnih sporazumov v družbeni dejavnosti, kjer so na zaporednih straneh 
58, 59 in 60 navedeni zdravstveni domovi, bolnišnice, lekarne, zavodi za 
zdravstveno varstvo in za socialno varstvo, na strani 61 pa takoj sledi socialno 
zavarovanje. Čeprav takšna delitev dohodka pomeni kršitev družbenega do- 
govora na republiški ravni in čeprav je prekršen namen izravnavati osebne 
dohodke za enake ali ustrezne profile, je samoupravni sporazum za službe 
socialnega zavarovanja verifikacijska komisija izvršnega sveta potrdila, prav 
gotovo pa se je z njimi strinjal tudi sindikat. To je še zlasti hudo, kadar se 
pojavi v dveh službah, ki sta financirani iz istega vira, to je iz prispevkov 
zavarovancev. 'Hvala za pozornost! 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
poslanec Martin Mlinar. 

Martin Mlinar: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da smo s 
samoupravnimi sporazumi dosegli velik napredek v delitvi osebnih dohodkov 
in dohodka naisploh. 

Ker pa menim, da so družbeni dogovor in samoupravni sporazumi javni 
akti za določanje razmerij v delitvi dohodkov, se mi zdi, da je treba nekatere 
dele analize, ki jo imamo pred sabo, tudi javno priobčiti in to tiste dele, ki 
javno dokumentirano ugotavljajo odstopanja od družbenih dogovorov. V mislih 
imam odstopanja od maksimalno dogovorjenih osebnih dohodkov, da se pod- 
jetja citirajo tako, kakor so napisana v analizi na eni strani, na drugi strani pa 
tudi podjetja, ki so prekoračila s samoupravnimi sporazumi dogovorjeno maso 
osebnih dohodkov in morajo zaradi tega plačevati davek. 

Če smo javnost obveščali o sistemu in ciljih, ki jih hočemio realizirati 
s samoupravnim sporazumevanjem o delitvi dohodka in osebnih dohodkov, 
potem smo dolžni javno priobčiti — na podlagi sklepov 3. konference Zveze 
komunistov — tudi prve rezultate o odstopanjih. 

Mislim tudi, da bi morali takoj določiti enotno merilo za ugotavljanje 
minimale stopnje akumulacije, ki je družbeno še sprejemljiva, in to po enotni 
nomenklaturi, da ne bo v samoupravnem sporazumu za nekoga minimalna 
družbeno še dopustna akumulacija 6°/», za nekoga 8 fl/o, za nekoga 1 %>, za 
nekoga pa nič v/o, kar je predložena analiza tudi dokazala. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren : Želi še kdo besedo? Besedo ima 
poslanec Stojan Makovec. 

Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Strinjam se s samoupravnim sporazumevanjem, po drugi strani pa ugotavljam, 
da ima v nekaterih delovnih organizacijah tudi negativne posledice, in to 
predvsem v tistih, ki so imele dobro organizirano delo in je bila njihova 
dejavnost konjunkturna. Sicer pa je do enotne rešitve, ki bi ustrezala vsem, 
verjetno težko priti. 

Strinjam se s prejšnjim govornikom, ki je analiziral stanje osebnih do- 
hodkov. Menim, da razlike morajo biti, saj ne moremo v uravnilovko. Treba pa 
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je upoštevati izobrazbo, odgovornost, delovno mesto in tako naprej. Po drugi 
strani pa tudi menim, da se kot merilo včasih preveč poudarja povprečje. 
Marsikdaj bi morali posvetiti več pozornosti tistim, ki so na najnižjem nivoju 
oziroma, ki prejemajo minimalne prejemke. Pogosto taki ljudje niso sami krivi, 
če nimajo dovolj izobrazbe, če jim nabava ni dala, da bi končali osemletko, 
ali šli študirat. Toda tudi ti ljudje z minimalnimi osebnimi dohodki morajo 
živeti. Ne samo v eni delovni organizaciji, ampak v mnogih se ljudje, ki imajo 
700 do 800 din dohodka in imajo štiričlansko družino. Vprašajmo se, kako lahko 
preživljajo svojo družino, zlasti če imajo majhne otroke. Ti se ne samo doma, 
ampak tudi v šoli in drugje počutijo podcenjevani in neenakovredni. Zato 
menim, da bi morali posvetiti več pozornosti tudi temu nižjemu sloju. 

Po drugi strani se ugotavlja, da so prav v tistih delovnih organizacijah, ki 
ustvarjajo in delajo, pa včasih ne dosegajo dovolj velike produktivnosti ali ni 
konjunkture, spet prizadeti tisti z minimalnimi prejemki. Tudi ti namreč ne 
dobe 1008/o osebnega dohodka, temveč le 70 ali 80°/o. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
poslanec Jože Lesar. 

Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Ob ocenjevanju 
samoupravnega sporazuma se nenehno postavlja vprašanje, ali k temu problemu 
pristopamo s pozicij samoupravnega subjekta ali s pozicij družbenih interesov. 
Ti stališči se v praksi dostikrat izključujeta. Dostikrat imamo teorije, s katerimi 
se strinjamo in zahtevamo, naj se spoštujejo principi in parametri ekonomske 
politike za letošnje leto, hkrati pa smo proti vsakemu limitiranju. V predloženem 
gradivu namreč beremo, da dosega produktivnost stopnjo 10 '°/o, osebni dohodki 
pa 26 !0/o. To pomeni, da smo osnovne parametre ekonomske politike — osebne 
dohodke presegli za 8 °/o. To pa pomeni, da se potrošnja giblje nad normalo. 
Sedaj govoriti o tem, ali smo proti limitu ali ne, pomeni preizkusiti moč samo- 
upravnega sporazumevanja. 

Strinjam se z oceno, da je bilo na tem področju veliko narejeno, in da bi 
bila velikanska škoda, če bi se odmaknili od tega, menim pa, da je še precej 
neizdelanega in nedorečenega. Mislim, da je perspektiva v tem, da počasi 
gradimo naprej, vendar pod bistvenim pogojem, da moramo spraviti osebno 
potrošnjo v sklad z našo ekonomsko zmogljivostjo. Mislim, da je to stališče 
izvršnega sveta v dokumentu, ki smo ga dobili izraženo popolnoma jasno in 
da je nad nami kot prisila. 

Zato mislim, da smo pred dilemo ali nam bo v okviru samoupravnega 
sporazumevanja uspelo z elementi — da ne uporabim besede limit, čeprav je to 
v bistvu pravilna beseda — ki bodo v mehanizmu samoupravnega sporazume- 
vanja morali zagotoviti, da se bodo osebni dohodki gibali počasneje od planirane 
produktivnosti dela, to se pravi od dejanske produktivnosti plus devalvacija 
oziroma inflacija. Stojimo pred dilemo, ali bomo v okviru samoupravnega 
sporazumevanja obdržali raven osebne potrošnje pod dopustnimi limiti in tako 
prispevali k stabilizaciji, ali pa bo ta dom, pa tudi njegovi izvršni organi, moral 
seči po možnostih, ki jih dajejo ustavna dopolnila, da se razmerje uskladi 
z administrativno prisilo. Kaj je sedaj boljše, to je vprašanje. 

Vsaka sentimentalnost in vsako leporečje v zvezi s tem sta po mojem odveč. 
Zato se strinjam in podpiram referat. Strinjam se tudi z ukrepi, ki jih je 
v dokumentu predložil izvršni svet. 
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Predsedujoči dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
republiški sekretar za delo tovariš Pavle Gantar. 

Pavle Gantar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zahvaljujem se za koristne predloge, ki bodo pri nadaljnjem izgrajevanju 
sistema na področju samoupravnega sporazumevanja o delitvi dohodka in 
osebnih dohodkov delno služili vsem tistim, ki delajo na tem področju. 

Poslancu dr. Košuti in njegovim kolegom pa glede na probleme, ki jih je 
navedel in ki povzročajo težjo situacijo, predlagam, naj svoji komisiji za 
samoupravno sporazumevanje čimprej predložijo, naj začne v skladu z določ- 
bami samoupravnega sporazuma, družbenega dogovora in zakona ustrezen 
postopek za morebitno spremembo samoupravnega sporazuma. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo! (Nihče.) Kon- 
čujem razpravo. 

Predloženo poročilo predstavlja prvi poskus ocene gibanj osebnih do- 
hodkov po. podpisu samoupravnih sporazumov. Rezultati uveljavljenih samo- 
upravnih sporazumov kažejo, da pomeni takšno sporazumevanje dopolnjevanje 
sistema delitve dohodka. Sedaj je treba poskrbeti za konkretne dopolnitve ali 
spremembe obstoječe ureditve, da se čimbolj izpopolni sistem družbenega 
usmerjanja delitve dohodka. 

Zato predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 
»Podpisniki družbenih dogovorov o načelih in merilih za presojo skladnosti 

samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka in osebnih dohodkov in komisija 
za družbeno dogovarjanje o merilih za usmerjanje delitve dohodka in osebnih 
dohodkov naj pripravijo konkretne predloge za izpopolnitev sistema družbenega 
usmerjanja delitve dohodka in osebnih dohodkov, tako da bodo predlogi za 
spremembe kot element splošnih prizadevanj za uresničitev stabilizacije lahko 
učinkovali že v drugem polletju 1972. leta. 

Pri teh dopolnitvah naj se upoštevajo tudi predlogi in mnenja, ki so bila 
izražena v skupščinskih telesih in na današnji razpravi zbora. V okvir svoje 
aktivnosti naj vključijo tudi vse podpisnike samoupravnih sporazumov.« 

Ali želi kdo razpravljati o tem sklepu? (Ne želi.) 
Sklep dajem na glasovanje. Kdor je za sprejem sklepa, naj dvigne roko! 

(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nlihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam., da je enotni zbor sklep soglasno sprejel. 
Preden preidemo k naslednji točki dnevnega reda, mi dovolite, da vas 

obvestim, da je republiški zbor sprejel predlog zakona o zaključnem računu 
o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije (republiškega proračuna) 
za leto 1971 z naslednjimi amandmaji: 

1. Z amandmajem izvršnega sveta skupščine SR Slovenije k 3. členu, ki se 
glasi: 

»Nerazporejeni dohodki proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 
1971 v znesku 35 711 153,79 din se dodelijo : republiški izobraževalni skupnosti 
15 milijonov din, — računu za izravnavanje v gospodarstvu in za pospeševanje 
nekaterih gospodarskih dejavnosti 12 300 000 dinarjev, izvršnemu svetu skup- 
ščine SR Slovenije za financiranje stanovanjske gradnje za delavce republiških 
predstavniških organov in republiške uprave 4 milijone din in v republiški 
proračun za leto 1972 za dinarsko kritje za nakup deviz 4 411 153,79 din.« 
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2. Z amandmajem zakonodajno-pravne komisije k 4. členu. 
Ker sta zbora sprejela zakon, v različnem besedilu, moramo v smislu 313. 

člena poslovnika skupščine SR Slovenije ponovno obravnavati zakonski predlog 
in znova glasovati o spornih vprašanjih. 

Prehajamo k ponovni obravnavi predloga zakona o zaključnem računu. 
Kdo želi besedo? (Nlihče.) Če nihče ne želi besede, končujem razpravo in dajem 
zakonski predlog ponovno na glasovanje. 

Republiški zbor je sprejel amandma izvršnega sveta, ki smo ga prej zavrnili. 
Ce bomo amandma sprejeli, bo besedilo usklajeno. Če pa spornega amandmaja 
ne izglasujemo, nam po poslovniku ostane še usklajevalni postopek. 

Ker je veliko poslancev odsotnih, bomo najprej ugotovili kvorum. (Sekretar 
zbora poimensko ugotavlja prisotnost poslancev.) 

Prisotnih 122 poslancev enotnega zbora in je kvorum zadosten. 
Glasujemo torej o amandmaju izvršnega sveta. Kdor je zanj, naj glasuje! 

(47 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (37 poslancev.) Kdo se je vzdržal? 
(30 poslancev.) To se pravi, da amandma ni sprejet. 

V smislu 317. člena poslovnika skupščine SR Slovenije moramo imenovati 
skupno komisijo', sestavljeno iz enakega števila članov enega in drugega zbora, 
ki naj pripravi predlog za rešitev spornih vprašanj. Predlagam, da imenujemo 
v komisijo iz vsakega zbora po enega poslanca: iz gospodarskega zbora tovarišico 
Maro Zlebnik, iz socialno-zdravstvenega zbora Jožeta Nereda, in iz kultumo- 
prosvetnega zbora Mirana Hasla. Se strinjate s predlaganimi člani usklajevalne 
komisije? (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Proti je eden.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) Torej se s predlogom strinjate. Z njim bom seznanil 
predsednika republiškega zbora. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, pri kateri bomo obrav- 
navali predlog zakona o vračanju o oprostitvi plačevanja in uporabi depozita 
pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne investicije, ki 
ga je predložil izvršni svet. 

Predlog zakona naj bi obravnavali po skrajšanem postopku. Kot gradivo ste 
prejeli predlog zakona, poročilo začasne komisije enotnega zbora za proučitev 
vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja 
družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti, ki je v svojem poročilu že 
upoštevala mnenje odbora socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo in zdrav- 
stveno zavarovanje, poročilo zakonodajno-pravne komisije in mnenje odbora za 
družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora. 

Najprej dajem na glasovanje predlog za skrajšani postopek! Kdor je za 
predlog, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (En 
poslanec dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog o skrajšanem postopku z večino glasov sprejet. 
K predlogu zakona predlaga zakonodajno-pravna komisija amandma k 2. 

členu: »V predzadnji vrsti je treba v oklepaju za besedico »dejavnosti« dodati še 
naslednje besedilo: »iz pravilnika o razvrščanju uporabnikov družbenega pre- 
moženja po njihovih dejavnostih (Ur. 1. iSFRJ, št. 10/62 in 14/62)«. 

Izvršni svet je prav tako predložil amandma k 2. členu. Prejeli ste ga 
danes, glasi se: »V besedilu 2. člena se v šesti vrsti za oklepajem postavi pika, 
ostalo besedilo pa se črta.« Oba amandmaja se nanašata na 2. člen in se ne 
izključujeta. 
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Zeli besedo predstavnik izvršnega sveta? (Ne želi.) Zeli besedo predstavnik 
začasne komisije enotnega zbora? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Lojze Fortuna. 

Lojze Fortuna: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V zvezi s predlaganim zakonom predlagam enotnemu zboru, da sprejme tudi 
pobudo za spremembo zveznega zakona o polaganju depozita pri investicijskih 
vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne investicije (Ur. 1. SFRJ, št 
33/438 iz leta 1971). Na podlagi omenjenega zveznega zakona morajo položiti 
depozit v višini 30 °/o od predračunske vrednosti tudi vsi investitorji za inve- 
sticije v trgovinski dejavnosti. 

Menim, da bi bilo danes odveč veliko govoriti o tem, ah je trgovina 
gospodarska panoga ah ni, saj verjetno vsi vemo, da smo zlasti v zadnjih letih 
na področju trgovine doživeli veliko prestrukturiranje in da vključuje v svoje 
dejavnosti tudi proizvodno in servisno dejavnost, turizem, skratka, trgovina je 
postala v nekem smislu gospodarstvo v malem. Menim, da se je glede na to 
spremenila tudi poraba akumulacije, saj znašajo sredstva oziroma akumulacija, 
ki se troši za razvoj trgovine, le še okrog 60 %», ostalo pa gre za razvoj tistih 
dejavnosti, ki jih trgovina povezuje in vključuje. 

Mislim, da je odveč govoriti, kako potrebna so skladišča, hladilnice, servisi 
in da je prav to tisto, kar predstavlja bazo, najmanj razvito. To pa je danes 
vezano na depozit. Mislim, da samo formalna registracija podjetja ne bi smela 
biti tista, ki povzroča take posledice, da imajo posamezna podjetja, ki se 
ukvarjajo tudi z drugimi dejavnostmi, drugačen položaj pri delovanju in po- 
slovni usmerjenosti. 

Zato enotnemu zboru .predlagam v sprejem sklep, da predlaga zvezni skup- 
ščini naslednjo spremembo zakona o polaganju depozita pri investicijskih 
vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne investicije (Ur. 1. SFRJ, št. 
33/438 iz leta 1971). Predlog za spremembo se glasi: »K 5. členu: v tretji vrsti 
drugega odstavka naj se črtata besedi »trgovske dejavnosti«. 

O enakem predlogu razpravlja tudi republiški zbor, ker mu je to pobudo 
posredoval odbor za finance in proračun republiškega zbora. Prosim, tovariš 
predsednik, da bi o tem sklepu razpravljali tudi na našem zboru! 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo* ? (Nihče.) Ce ne, 
končujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej glasujemo o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 2. členu. 
Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je amandma zakonodajno-pravne komisije soglasno sprejet. 
Glasujemo še o amandmaju izvršnega sveta k 2. členu. Kdor je za amandma, 

naj glasuje! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta amandma soglasno sprejet. 
Sedaj glasujemo o predlogu zakona v celoti. 
Kdor je za sprejem predloga zakona, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvig- 

nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da1 je zbor soglasno sprejel predlog zakona o vračanju, o opro- 

stitvi plačevanja in uporabi depozita pri investicijskih vlaganjih v nove ne- 
gospodarske in neproizvodne investicije. 
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Predlagam še sklep, da se zvezni skupščini predlaga naslednja sprememba 
zakona o polaganju depozita pri investicijskih vlaganjih v nove, negospodarske 
in neproizvodne investicije: 

»■K 5. členu naj se v tretji vrsti drugega odstavka črtata besedi »trgovske 
dejavnosti-«. 

Kdor je za sprejem tega sklepa, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (14 poslancev.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga sklepa o najetju posojila pri Narodni banki Jugoslavije v znesku 244 220 000 
dinarjev, ki ga je predložil izvršni svet. 

Predlagam, da ga v smislu člena 298. poslovnika skupščine obravnavamo po 
hitrem postopku. K tej točki dnevnega reda ste prejeli predlog sklepa. 

Zeli predstavnik izvršnega sveta še posebej obrazložiti predlog sklepa? 
Besedo ima namestnik republiškega sekretarja za finance, tovariš Tepina. 

Jože Tepina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ker 
ste predlog prejeli pred sejo, mi dovolite, da ga na kratko obrazložim. 

Na osnovi veljavnega zakona o financiranju družbenopolitičnih skupnosti 
v SR Sloveniji je za zadolžitev družbenopolitičnih skupnosti na osnovi 109. 
člena omenjenega zakona potrebno soglasje skupščine Socialistične republike 
Slovenije. Zato izvršni svet predlaga, da skupščina .sprejme sklep, da se podpiše 
pogodba med Narodno banko Jugoslavije in Socialistično republiko Slovenijo. 

Socialistična republika Slovenija bo sredstva dinarske protivrednosti naje- 
tega inozemskega posojila uporabila za kritje obveznosti do Narodne banke 
Jugoslavije za obdobje prvih petih mesecev letošnjega leta v višini 45 974 000 
dinarjev, ki jih je Narodna banka Jugoslavije plačala za SR Slovenijo. Del teh 
sredstev se bo porabil za kritje obveznosti inozemskih kreditov prek Jugoslo- 
vanske investicijske banke v višini 17 997 000 dinarjev in za kritje že nastalih 
stroškov v zvezi z najetjem tega kredita v višini 1 502 000 din. Po pokritju vseh 
teh obveznosti bo v SR Sloveniji iz naslova najetega kredita ostalo 178 763 000 
dinarjev, s katerimi bo' SR Slovenija prosto razpolagala. Sredstva bodo pre- 
nesena na poseben račun pri službi družbenega knjigovodstva. Z njimi bo 
razpolagala Narodna banka Slovenije kot agent SR Slovenije na podlagi posebne 
pogodbe, sklenjene med SR Slovenijo in Narodno banko Slovenije po reeskontni 
proceduri. Podrobnejši pogoji in način vračanja najetega kredita so razvidni iz 
osnutka pogodbe o kreditu in iz obrazložitve predloga sklepa o najetju posojila 
pri Narodni banki Jugoslavije. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije predlaga, da sprejmete predloženi 
sklep in s tem omogočite najetje kredita pri Narodni banki Jugoslavije. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Najprej dajem na glasovanje pred- 
log za obravnavo po hitrem postopku. 

Kdor je za predlog, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog za obravnavo po hitrem postopku sprejet z večino 
glasov. 

Prosim predstavnika začasne komisije enotnega zbora, da pove stališče 
komisije do predloženega sklepa. (Začasna komisija nima pripomb.) 
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Prosim predstavnika zakonodajno-pravne komisije, da pove mnenje ko- 
misije! Prosim, tovariš Simšič. 

Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Republiška skupščina je pooblaščena, da sprejema odločitve o najemanju po- 
sojil v tujini, vendar mora v smislu našega poslovnika to urediti z odlokom. 
Zato v imenu zakonodajno-pravne komisije predlagam, da se predloženi akt 
preimenuje v odlok, da se naslov spremeni v »Odlok o najetju posojila« in da 
se v 3. točki črta beseda »sklep« in nadomesti z »odlok«. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Kakšno je stališče izvršnega sveta? 
(Z amandmajem se strinja.) Kaj meni komisija enotnega zbora? (Prav tako 
sprejema amandma.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce se nihče ne javi k besedi, 
končujem razpravo. 

Najprej dajem na glasovanje amandma zakonodajno-pravne komisije, da se 
akt preimenuje iz sklepa v odlok. Kdor se strinja z amandmajem, naj dvigne 
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo- proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) 

Amandma zakonodajno-pravne komisije je soglasno sprejet. 
Dajem na glasovanje predlog odloka v celoti. Kdor je za, naj dvigne roko! 

(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o najetju posojila 
pri Narodni banki Jugoslavije v znesku 244 220 000 dinarjev. 

Ker moramo predloga zakonov in odloka, ki so na dnevnem redu današnje 
seje republiškega in enotnega zbora, sprejeti v enakem besedilu, odrejam odmor 
in vas prosim, da se zadržujete v poslopju skupščine, da bomo delo lahko takoj 
nadaljevali. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.40 in se je nadaljevala ob 17.10.) 

Dr. Srečko Koren: Nadaljujemo' sejo enotnega zbora delovnih skup- 
nosti. 

Poslance enotnega zbora obveščam, da je republiški zbor sprejel zakon 
o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) 
za leto 1971 v enakem besedilu kakor enotni zbor delovnih skupnosti. 

S tem končujem sejo enotnega zbora delovnih skupnosti. 
(Seja se je končala ob 17.15.) 



21. zasedanje 

(4. maja 1972) 

Predsedoval: Zdrav ko Krvina, 
'član predsedstva skupščine SR Slovenije. 

Začetek zasedanja ob 9.10. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovarišice in tovariši delegati! 
Na podlagi 11. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela zasedanja 

delegatov občin začenjam 21. zasedanje delegatov občin v skupščini Socialistične 
republike Slovenije, ki ga je sklical predsednik skupščine Socialistične republike 
Slovenije na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 7. točke omenjenega 
odloka. 

Dnevni red za današnje zasedanje je bil določen s sklicem in obsega nasled- 
nje točke: 

1. predlog izhodišč za ureditev prometa z zemljišči; 
2. osnutek zakona o razpolaganju občine z nezazidanim stavbnim zemlji- 

ščem; 
3. osnutek zakona o razlastitvi; 
4. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem 

planiranju; 
5. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnostih otro- 

škega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v Socialistični 
republiki Sloveniji; 

6. poročilo o izvajanju zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lastnini. 

Poleg delegatov občin in delegata mesta Ljubljane so bili na današnje 
zasedanje povabljeni predstavniki predlagateljev gradiva za današnjo razpravo, 
predstavniki izvršnega sveta ter komisije skupščine Socialistične republike 
Slovenije za družbeno nadzorstvo in predsedniki matičnih odborov pristojnih 
zborov. Na sejo so bili vabljeni tudi člani predsedstva naše skupščine. 

V smislu 12. člena omenjenega zakona predlagam, da izmed sebe izvolite 
dva overitelja zapisnika. Ima kdo konkreten predlog? (Ne.) Ce nima, predlagam, 
da po abecednem redu občin izvolimo dva delegata in sicer iz občine Radovljica, 
tovarišico Elzo Osterman in iz občine Ravne na Koroškem, tovariša Ivana 
Strmčnika. Se strinjate s tem predlogom? (Da.) 

24 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na predlog izhodišč 
za ureditev prometa z zemljišči. 

Izhodišča in osnutke zakonov smo vam poslali 14. 4. 1972. Predstavnika 
predlagatelja k tej točki dnevnega reda sta tovariš Boris Mikoš, republiški 
sekretar za urbanizem, in Slavko Kocjan, pomočnik republiškega sekretarja za 
zakonodajo. Uvodno besedo k vsem štirim točkam dnevnega reda bo imel 
tovariš Boris Mikoš. Prosim! 

Boris Mikoš: Tovarišice in tovariši delegati! Ker gre za gradivo, ki 
ga vsi zelo dobro poznamo, mi dovolite kratek uvod. 

Skupina zakonov, o katerih danes razpravljamo, predstavlja samo prvi del 
skupine zakonov, s katerimi želimo na novo urediti promet z zemljišči, obenem 
pa je to organsko nadaljevanje politike, ki smo jo že izrazili v nedavno sprejeti 
resoluciji o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva. Osnutki predlo- 
ženih zakonov povzemajo tudi nova spoznanja, do katerih smo prišli pri izdelavi 
republiškega prostorskega plana, in za katerega bodo skupščini še ta mesec 
predložena družbenoekonomska izhodišča. 

Slovenija je po zadnji vojni doživela tako naglo rast mest in naselij 
mestnega značaja, kakor nikoli prej, in je veliko hitreje kot številne druge 
dežele zmanjšala delež kmečkega prebivalstva. Medtem ko smo v preteklih 25 
letih zaradi številnih drugih problemov načrtni rasti mest posvečali sorazmerno 
malo pozornosti, je sedaj prišel pravi čas, da smotrno in racionalno urbanizacijo 
uvrstimo med temeljna družbenoekonomska vprašanja naše socialistične družbe. 
Stroški našega bodočega življenja in delovanja ter možnosti za nadaljnji druž- 
benoekonomski razvoj so v marsičem odvisni od naših odločitev in ukrepov 
v zvezi z nadaljnjo urbanizacijo. 

Zemljiška politika kot način gospodarjenja s prostorom1 je velikega pomena 
za smotrno urbanizacijo. Neurejen promet z zemljišči omogoča na eni strani 
neracionalno poselitev in čezmerno razselitev, na drugi strani pa odpira zahteve 
po najostrejših državnih ukrepih za urejanje tega prometa. Urbanizacija ima 
številne pospeševalne pa tudi zaviralne komponente. Njeno delovanje je dolgo- 
ročno, presega dobo ene generacije in je zato težko opazno in tudi težko izmer- 
ljivo. Je pa v novejšem času kljub temu postalo znano. Predloženi zakonski 
osnutki slone na nekaterih izmed teh spoznanj o vplivanju urbanizacije. 

Bistvena izhodišča za bodoči promet z zemljišči, ki smo jih izrazili v osnutku 
zakona o razlastitvi in zakona o razpolaganju občine z nezazidanim stavbnim 
zemljiščem, so predvsem naslednja: promet z zemljišči naj ostane tudi v pri- 
hodnje svoboden, vendar pod določenimi pogoji. Delo je edini uzakonjeni način 
za pridobivanje dohodka, zato v prometu z zemljo nihče ne more ustvarjati 
dohodka, razen družbenopolitične skupnosti, ki je nosilec družbene dejavnosti, 
ki omogoča nastajanje rente. 

Varovanje kmetijskih zemljišč ter smotrn razvoj mest in naselij narekujeta 
takšno zemljiško politiko, ki bo omogočila racionalno izrabo zemljišč. Zato mora 
imeti zemlja v prometu ustrezno realno ceno in zato mora biti promet z zem- 
ljišči kontroliran in usmerjen, čeprav je sicer svoboden. 

Občini kot družbenopolitični skupnosti je treba omogočiti, da za realizacijo 
urbanističnih in zazidalnih načrtov ter drugih razvojnih programov na svojem 
območju skrbi tudi z usmerjanjem zemljiške politike, zato v osnutkih zakonov 
predlagamo, da ima občina v prometu z nezazidanim stavbnim zemljiščem 
pravico prednostnega nakupa, da oblikuje poseben zemljiški sklad, s katerim 
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neposredno gospodari v skladu z urbanističnimi dokumenti, da preide .pravica 
uporabe na nezazidanem stavbnem zemljišču v družbeni lastnini z izjemo re- 
zervatov na občino seveda proti odškodnini. Nadalje, da občina uvede evidenco 
nepozidanih stavbnih zemljišč, na katerih ima pravico uporabe, in da občina 
ostane razlastitveni upravičenec za kompleksno razlastitev zemljišč, namenjenih 
za stanovanjsko graditev. 

Vseh osnovnih načel prihodnje zemljiške politike v predloženih zakonskih 
osnutkih nismo izpeljali do konca. Danes namreč obravnavamo samo osnovne 
zakone s tega področja. Če se bomo- dogovorili, da so osnovna izhodišča prihodnje 
zemljiške politike sprejemljiva, bomo v tem letu predložili še naslednje zakone: 
zak«n o dedovanju, ki je v osnutku že pripravljen, zakon o kmetijskih zem- 
ljiščih, ki je v pripravi, zakon o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča, 
zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča ter zakon o prometnem davku 
od prometa z nepremičninami, ki je tudi že v pripravi. S to skupino zakonov 
bomo uredili poleg drugih tudi nekatera materialna vprašanja, od katerih je 
v veliki meri odvisno, ah bo nov režim v prometu z zemljišči zaživel hitreje 
ali počasneje. 

Ne glede na to moram posebej in jasno poudariti, da novi zakoni ne pri- 
našajo revolucionarne spremembe v tem smislu, da bo sedaj prek noči v prometu 
z zemljišči vse dobro urejeno, bodo pa nedvomno omogočili, da se na trajnih 
osnovah zasnuje in tudi organizirano izvaja prehajanje stavbnih zemljišč, potreb- 
nih za razvoj mest in naselij, v družbeno lastnino, in to stalno in postopoma ter 
skladno z dejanskimi potrebami razvoja. Za ta stalni proces prehajanja zemljišč 
v družbeno lastnino predlagamo drugačno pot od tiste iz leta 1958, ker je ta 
imela kot posledico, poleg drugih slabosti, tudi neracionalno izrabo stavbnih 
zemljišč. 

Dovolite mi, da se nekoliko dlje ustavim pri elementih, ki se neposredno 
nanašajo na naloge in pravice občine kot družbenopolitične skupnosti. 

Prednostni nakup nezazidanega stavbnega zemljišča ie nov ukrep na 
področju zemljiške politike, ki naj bi občini omogočil postopen prehod stavbnih 
zemljišč v družbeno lastnino in to predvsem na tistih lokacijah, kjer ima mesto 
največji interes za svoj razvoj. Gre za začetek procesa, ki bo dolgotrajen in ki 
zahteva tudi sredstva. Kljub temu, da nam v tem trenutku obojega manjka, 
pa ni nobenega razloga, da bi pomen tega instrumenta zapostavljali ali celo 
odklanjali. Nekatera naša mesta ga že uspešno uporabljajo, v svetu pa ima 
tudi že dolgo tradicijo in pomembno vlogo pri smotrnem razvijanju naselij in 
ne na koncu tudi pri cenejši stanovanjski gradnji. 

Oblikovanje zemljiškega sklada, na katerem ima občina pravico uporabe, 
je izredno pomemben faktor ne le za izvajanje urbanističnih in zazidalnih na- 
črtov, torej za organsko rast naselij, ampak tudi za omogočanje usmerjene sta- 
novanjske gradnje, za urejanje velikih stanovanjskih sosesk, za gradnjo cenenih 
stanovanj, za socialno politiko pri dodeljevanju gradbenih parcel in tako dalje. 
Moderne urbanistične politike si brez zemljiškega fonda, s katerim razpolaga 
občina, že skoraj ne moremo zamisliti. Zato bo treba predvideti realne vire za 
nakup zemljišč in za oblikovanje tega fonda v občini. 

Prehod pravice uporabe na nezazidaneimi stavbnem zemljišču v družbeni 
lastnini na občino je le na videz v nasprotju s stališčem, da je zemlja osnovno 
sredstvo organizacij združenega dela in da jim je zato ni mogoče odvzeti. S pred- 
loženim zakonom segamo le po tistih zemljiščih, ki jih organizacije ne upo- 
rabljajo za svojo dejavnost in ki v urbanističnih dokumentih niso označena kot 
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rezervat za prihodnji razvoj teh organizacij. Gre torej za zemljišča, ki bi prej 
ali slej prišla v promet, pogosto tudi predvsem s težnjo, da se s takšno prodajo 
ustvari neupravičen dohodek, saj so takšna zemljišča v veliko primerih loka- 
cijsko zelo privlačna. Tako pridobljena zemljišča bodo predstavljala začetno 
osnovo za občinski zemljiški sklad, ki ga oblikujemo. Občina bo za ta zemljišča 
morala dati organizacijam odškodnino v skladu z zakonom. 

Kompleksna razlastitev je bila pri pripravi zakonskih osnutkov predmet 
naše posebne pozornosti. Predstavlja tisto obliko prehajanja nezazidanega stavb- 
nega zemljišča v družbeno lastnino, ki najbolj ustreza predvsem večjim nase- 
ljem, kjer je obseg stanovanjske graditve večji, načrtovanje graditve pa dolgo- 
ročnejše. V ta zakonski osnutek so zato vnesene pomembne novosti, ki na eni 
strani kvalitetno ščitijo državlj ana-razlaš£enca, na drugi strani pa v veliki meri 
ščitijo širši družbeni interes, zaradi katerega se razlastitev izvaja. Z novim 
zakonskim osnutkom je tudi predvideno, da se ob kompleksni razlastitvi lahko 
plača odškodnina komaj v petih letih in ne takoj, vendar z ustreznimi obrestmi. 
Nekateri so mnenja, da naj se takšna meja glede na gradbeni ciklus sploh ne bi 
postavila ali pa da bi se postavila na višji ravni, to je osem ali deset let, seveda 
tudi v tem primeru z ustrezno obrestno mero. 

Z zakonom o razlastitvi je urejeno tudi vprašanje odškodnine, pri čemer je 
treba upoštevati, da se z zakonom določena odškodnina plača vedno za tisto 
kvaliteto zemljišča, ki jo je zemljišče imelo ob razlastitvi, ne pa glede na pri- 
hodnjo namembnost zemljišč. Prednostna pravica uporabe s strani razlaščenca 
je sedaj podrobno definirana in to tako, da ne more biti več prevar, kakršnim 
smo bili priča doslej. Glede določanja odškodnine za nezazidano stavbno zem- 
ljišče so dane rešitve v variantah. 

S tem zakonom ukinjamo dosedanji zakon o natančnejših merilih za dolo- 
čanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča. 

V razpravo je bil predložen tudi osnutek zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o urbanističnem planiranju. Na osnovi sprememb v zemljiški 
politiki in zaradi nujnosti, da se vnese več reda v poselitev in gradnjo objek- 
tov, predlagamo nekatere spremembe doslej veljavnega zakona. Tako razšir- 
jamo naloge urbanistične inšpekcije in uvajamo ostrejše kazni za tiste, ki grade 
brez predpisanih soglasij in brez dovoljenj. Povečujemo denarne kazni, uvajamo 
prepoved priključka na komunalne naprave, uvajamo posebno hišno numeracijo 
za takšne objekte, obvezen vpis v zemljiško knjigo itd. Splošna dopolnitev 
zakona o urbanističnem planiranju bo izvedena prihodnje leto skupno z dopol- 
nitvijo zakona o prostorskem planiranju. 

Tovariši delegati! Ko dajemo vse tri zakonske osnutke v razpravo, želimo 
posebej opozoriti, da smo pri snovanju zemljiške politike oziroma prometa z 
zemljišči izhajali iz dolgoročnih potreb naše družbe, iz sorazmerno majhnih 
površin, ki so na razpolago za urbanizacijo, iz dejstva, da smo priče turbu- 
lentne urbanizacije, ki teče deloma še vedno nekontrolirano, iz dejstva, da 
obseg špekulacij z zemljišči ni tak, da bi to vprašanje moralo prevladovati pri 
snovanju zemljiške politike, čeprav smo ga imeli pred očmi in iz dejstva, da 
moramo lastnino nad stavbnimi zemljišči razvijati tako, da dobi večji pomen 
pravica uporabe in ne lastninska pravica. 

Naj za konec navedem še to, da smo o izhodiščih za predlagano zemljiško 
politiko že vodili del javne razprave in da so že doživela javno podporo in 
odobravanje in to predvsem v vseh osnovnih postavkah, to je v predvideni 
vlogi občine, v razlastitvi in kompleksni razlastitvi, v prehodu pravice uporabe 
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na nezazidanih stavbnih zemljiščih na občino in v ukrepih za večjo urbanistično 
disciplino. 

Zakonski osnutki po svoji osnovni intenci izhajajo iz 4. točke X3XjXIII. 
amandmaja k ustavi SR Slovenije. Ker predlagane rešitve ne le krepijo vlogo 
občine, ampak ji nalagajo pomembne nove naloge, bi morali danes še enkrat - 
skupno z vami pregledati, ali smo za te naloge našli tudi ustrezne rešitve. 

Predsedujoči Zdravko Krvi na: Slišali smo uvodno obrazložitev. Vse 
štiri točke so vsebinsko povezane, vendar predlagam, da delegati diskutirajo o 
vsaki točki dnevnega reda posebej, na koncu pa se bomo dogovorili, kako bomo 
strnili mnenja in stališča in jih poslali ustreznim zborom naše skupščine. Pred- 
lagam, da razpravljamo o prvi točki dnevnega reda. Kdo želi besedo? Prosim, 
delegat mesta Ljubljane, tovariš Prezelj! 

Marjan Prezelj : Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši 
delegati! Dovolite mi, da v imenu ljubljanskih občinskih skupščin in skupščine 
mesta Ljubljane povem nekaj misli, stališč in pripomb k predlogu izhodišč za 
ureditev prometa z zemljišči in k osnutkom zakonov, ki obravnavajo problema- 
tiko zemljišč in prometa z njimi. 

Problem pridobivanja in gospodarjenja z zemljišči je posebno aktualen v 
večjih in velikih mestih, kjer je stanovanjska, komunalna in druga graditev 
mnogo obširnejša kot v manjših mestih in naseljih. Zato so ta mesta in občine 
posebno zainteresirane za to vprašanje oziroma za to, da se kompleks vprašanj 
temeljito in vsestransko obdela in obravnava na najširši podlagi. V ilustracijo 
naj navedem, da je bilo po letu 1945 v Ljubljani zgrajenih skoraj 42 000 novih 
stanovanj, medtem ko je imela Ljubljana leta 1945 le 34 000 stanovanj. Mesto 
šteje danes 120 000 prebivalcev več kot v letu 1945. Seveda zahteva tako ob- 
sežna stanovanjska in druga graditev zelo velike zemljiške površine. Po grobi 
oceni lahko trdimo-, da je Ljubljana porabila v zadnjih 25 letih vsaj 35 do 40 °/o 
vseh gradbenih zemljišč, ki so bila pozidana v tem obdobju v celi republiki 
Sloveniji. 

Razumljivo je, da smo posebno zainteresirani za tako ureditev in gospo- 
darjenje z zemljišči za potrebe stanovanjske, komunalne in druge gradnje na 
območju mesta, ki bo zagotovila dolgoročne sistemske rešitve tako glede pro- 
gramiranja potreb po zemljiščih kot za promet z zemljišči in zagotovila ustrezne 
vire finančnih sredstev, ki naj občinam omogočijo pridobitev potrebnih zem- 
ljišč. Brez slednjega instrumenta še tako dobri zakoni ne bodo prinesli želenih 
rezultatov. 

Pozdravljamo prizadevanje izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in 
njegovih sekretariatov, da so se lotili odgovorne in težke naloge, želimo pa, da 
danes obravnavanim osnutkom sledijo čimprej še preostali zakoni in sprem- 
ljajoči predpisi. Brez njih si ne moremo ustvariti popolne slike, kako bo urejen 
promet z zemljišči in gospodarjenje z njimi. 

K predloženim izhodiščem in osnutkom zakonov pa predlagam v imenu 
ljubljanskih občin in skupščine mesta naslednje splošne in podrobne pripombe, 
ki jih je pripravila posebna medobčinska komisija, okrepljena z nekaterimi zna- 
nimi strokovnjaki. Obravnavani so bili včeraj na posebnem sestanku z neka- 
terimi poslanci, zastopniki Socialistične zveze in sindikatov ter zastopniki ob- 
činskih skupščin mesta Ljubljane. 

Težišče vse problematike je vprašanje pridobivanja stavbnih zemljišč. 
Stavbna zemljišča pridobivamo z odkupom, z razlastitvijo in z nacionalizacijo. 
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Gospodarsko najbolj normalna oblika pridobivanja stavbnih zemljišč je v vsa- 
kem- tržnem gospodarstvu odkup. Niasproti temu naj bi bili tako razlastitev 
kot tudi nacionalizacija stavbnih zemljišč predvidoma le izjemni obliki. Toda 
ker postajajo stavbna zemljišča predvsem zaradi pomanjkanja predmet vedno 
večje špekulacije, postaja oblika razlastitve vedno bolj pogosta, tako da že kon- 
kurira obliki odkupa. Na velikih stavbnih kompleksih postaja mnogokrat pre- 
težna oblika pridobivanja stavbnih zemljišč in to ne samo pri nas, marveč tudi 
v zahodnih kapitalističnih državah. Zato se tudi v zahodnih državah mnogo- 
krat razlastitev zemljišč obravnava paralelno z odkupom, kar prihaja do izraza 
tudi v zakonodaji teh držav. Seveda se pri tem poudarja splošna korist in 
okoliščina, da razlastitveni upravičenec na drug primeren način ne more priti 
do potrebnega stavbnega zemljišča. 

Najradikalnejša oblika pridobivanja stavbnih zemljišč je nacionalizacija. 
Nacionalizacija stavbnih zemljišč je ena izmed oblik pridobivanja stavbnih 
zemljišč v socialističnih državah in seveda tudi pri nas. Nacionalizacije pa ne 
smemo zamenjavati z zaplembo oziroma konfiskacijo zemljišč, ki se v določeni 
meri in določenem obsegu pojavlja včasih tudi v drugih državah. 

Predlog izhodišč za ureditev prometa z zemljišči obravnava najprej nacio- 
nalizacijo stavbnih zemljišč in poudarja, da ob sedaj veljavni zakonodaji, druž- 
benopolitični in gospodarski situaciji ne gre toliko za vprašanje, ali je še možna 
nacionalizacija zemljišč oziroma ali je še mogoče sprejeti zakon o določanju 
stavbnega zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja, ampak gre za vpra- 
šanje, ali in kako je možna smotrna pridobitev zemljišč za načrtno gradnjo in 
kako naj se preprečijo negativni pojavi pri prometu z zemljišči. Mislim, da je 
konstatacija pravilna, ker je nacionalizacija stavbnih zemljišč z republiškim 
zakonom še vedno možna, kot to ugotavlja predlog izhodišč na šesti strani zgo- 
raj. Ker pa prej omenjenega zakona v Sloveniji še nisimo sprejeli, tudi ni nacio- 
nalizacije stavbnih zemljišč, ki bi bila prilagojena današnjim razmeram. 

Tu je treba upoštevati, da je bila nacionalizacija tako imenovanega ožjega 
gradbenega okoliša po zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih 
zemljišč iz leta 1958 izvedena v Sloveniji v večini primerov resnično zelo ozko. 
Zajela je območja, ki so bila že takrat v glavnem zazidana, tako da se je nova 
stanovanjska graditev izvajala pretežno zunaj ožjega gradbenega okoliša. Poleg 
tega pa so bile meje ožjega gradbenega okoliša mnogokrat določene na osnovi 
ozkih lokalnih interesov, ne da bi v prvi vrsti sledili načelu, kako olajšati in 
poceniti stanovanjsko in komunalno gradnjo, ki naj bi bila tudi po predlogu 
izhodišč ena glavnih nalog te nacionalizacije. 

Zato nacionalizacija gradbenih zemljišč iz leta 1958 v Sloveniji ni bila 
dovolj uspešna. Medtem ko so druge republike razširjale in prilagajale ožji 
gradbeni okoliš novim razmeram in potrebam, pa smo v Sloveniji na tem 
področju ostali na ravni iz leta 1958. Zato je razumljivo, da občine, zlasti večja 
mesta, v Sloveniji ponovno postavljajo zahtevo, da se nacionalizacija gradbenih 
zemljišč prilagodi novim razmeram in potrebam, da se v ta namen izkoristijo 
možnosti, ki jih nudi zakon o določanju stavbnega zemljišča v mestih in na- 
seljih mestnega značaja, in da se izda ustrezni republiški zakon. 

Predlog izhodišč pri tem pravilno opozarja na omejitve, ki izhajajo iz dru- 
gega odstavka 2. člena navedenega zakona iz leta 1968, ki določa, da je z repu- 
bliškim zakonom za stavbna zemljišča mogoče določiti le tista zemljišča, ki 
so urbanistično že zazidana ali je zanje že sprejet podroben urbanistični načrt 
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in ki bodo v celoti ali v večjem delu zazidana najkasneje v 10 letih od dneva, ko 
začne veljati republiški zakon. 

Podroben urbanistični načrt razumemo kot zazidalni načrt. Z zazidalnim 
načrtom pa v celoti še vedno prepočasi sledimo razvoju naše urbanizacije. 
Toda priznati je treba, da je glede tega po letu 1958 dosežen velik napredek 
in da bi na tej podlagi utegnil biti republiški zakon o določanju stavbnega zem- 
ljišča v mestih in naseljih mestnega značaja zelo koristen. Kaj bi dosegli s tem 
zakonom? Med najpomembnejše rezultate takega zakona je šteti predvsem 
nacionalizacijo ožjega gradbenega okoliša, ki bi se razširila na vsa zemljišča 
mest oziroma na naselja mestnega značaja, ki so urbanistično že zazidana ali je 
zanje sprejet podroben urbanistični načrt, če bodo v celoti ali v večjem delu 
zazidana najkasneje v 10 letih od dneva, ko začne veljati republiški zakon. 

Tak zakon bi rešil številne leta in leta trajajoče postopke od odkupa do 
razlastitve stavbnih zemljišč, ki zaradi svoje dolgotrajnosti spodbujajo k novim 
sporom in špekulacijam. Vplival bi pomirjujoče na investitorje, ki bi v ob- 
močjih zazidalnih načrtov bolj kot doslej iskali lokacije za svoje objekte, zave- 
dajoč se prednosti nacionaliziranih zemljišč, ne pa da locirajo svoje objekte na 
povsem novih terenih, ki urbanistično še niso urejeni. 

Z nacionalizacijo stavbnih zemljišč bi najmočneje udarili po špekulaciji s 
stavbnimi zemljišči, ker bi bilo stavbno zemljišče v mestih in naseljih mest- 
nega značaja pod potencialnim udarom nacionalizacije, ko dozore pogoji zanjo. 
Naložbe v draga stavbna zemljišča bi postale na ta način vse bolj negotove. 

Nasprotno sklepanje v predlogu izhodišč, da bi se ob uveljavitvi nove nacio- 
nalizacije gradbenih zemljišč verjetno pojavile prvotne škodljive posledice za 
urbanizacijo-, le s to razliko, da bi se špekulacije pojavile ob novih mejah in na 
večjem območju, je neprepričljivo. 

Z nacionalizacijo stavbnih zemljišč bi se najuspešneje in najhitreje aron- 
diralo mestno območje, ki bi bilo v celoti v družbeni lastnini in tako bi racio- 
nalna urbanska zazidava utegnila priti v največji meri do izraza. Izvajanje v 
predlogu izhodišč, da nacionalizacija stavbnih zemljišč daje le videz hitrega 
pridobivanja stavbnega zemljišča v družbeno lastnino, ni konsistentno z nasled- 
njim stavkom, ki pravi: »Sam pravni akt podružbljanja zemljišč je enostaven, 
saj se je izdal zakon, zoper katerega ni pravnih sredstev, razen postopka v 
okviru presoje ustavnosti.« 

Sodimo, da je v enakih razmerah pridobivanje stavbnih zemljišč z nacio- 
nalizacijo tudi za operativne namene hitrejše kot pa z razlastitvijo, četudi v 
kompleksu. 

Glede na to menimo, da bi bilo treba pri oblikovanju komunalne zemljiške 
politike računati tudi z nacionalizacijo stavbenih zemljišč in s tem konkretno 
tudi z izdajo republiškega zakona. Lahko upoštevamo zakon o določanju stavb- 
nega zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja iz leta 1968, kot de lege 
lata, če pa bi nov republiški zakon sprejeli kot lege ferenda, predlagamo, naj 
se med pogoji spremeni: 

1. »Podroben urbanistični načrt« naj se zamenja z besedo »urbanistični 
načrt«, ker sodimo, da je 10-letno obdobje, v katerem naj bodo v celoti ali v 
večjem delu zazidana stavbna zemljišča, dovolj velika omejitev za nacionaliza- 
cijo stavbnih zemljišč. 

2. »Zakon o določanju stavbnega zemljišča v mestih in naseljih mestnega 
značaja« naj se preimenuje v »zakon o določanju stavbnega zemljišča v urbanih 
naseljih«, kajti vseh 130 krajev v Sloveniji, ki so določeni za mesta in naselja 
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mestnega značaja, ne ustreza doseženi razvojni stopnji urbanizacije pri nas. 
Nekatere kraje bi kazalo iz tega seznama izpustiti, ker nimajo mestnega zna- 
čaja, več drugih krajev pa v ta seznam vključiti, ker so dejansko postali urbana 
naselja. Kateri kraji se štejejo med urbana naselja, naj določijo občine na 
podlagi določenih splošnih kriterijev, ki bi jih predpisala republika. 

Kompleksna razlastitev stavbnih zemljišč je potrebna in je v predlogu iz- 
hodišč obširno utemeljena. Vendar imamo tu nekaj spreminjevalnih oziroma 
dopolnilnih predlogov. 

1. Namesto zaznambe razlastitve, ki se opravi šele takrat, ko je izdana od- 
ločba o razlastitvi, naj se uvede zaznamba uvedbe razlastitvenega postopka, ki 
naj ima to pravno posledico, da se spremembe v lastništvu, spremembe v na- 
menu porabe zemljišča, vlaganje v zemljišča in podobno, ki nastanejo po tej 
zaznambi, ne upoštevajo. 

2. Splošni interes naj se ne ugotavlja samo z aktom o sprejetju zazidalnega 
načrta, temveč naj se izjemoma dopusti, da se ugotovi tudi s kakšnim drugim 
aktom občinske skupščine. Takšna izjemna rešitev prihaja v poštev, če se pri 
izdelavi zazidalnega načrta pojavijo variante, predlogi, ugovori in podobno-, ki 
za razčiščevanje zahtevajo daljši čas, v katerem se utegne namen kompleksne 
razlastitve tudi bistveno otežiti oziroma ogroziti. 

3. Predpis, da občan, ki je postal lastnik zemljišča krajši čas pred objavo 
sklepa občinske skupščine o izdelavi zazidalnega načrta, ne uživa prednostne 
pravice, utegne ugodno vplivati. Ker pa je priprava sklepa občinske skupščine 
o izdelavi zazidalnega načrta znana mnogo prej, je rok 6 mesecev verjetno pre- 
kratek. Rok naj bi bil vsaj 12 mesecev, da se izognemo špekulativnemu nakupu 
stavbnega zemljišča. 

Tudi prepoved prometa z zemljišči, ki bi veljala od dneva objave sklepa 
občinske skupščine, da se za določeno območje izdela zazidalni načrt, je zelo 
koristna zakonska pobuda. Takšna prepoved je uzakonjena že v nekaterih raz- 
vitejših deželah. Konkretni primeri trajanja izdelave zazidalnega načrta pri 
nas kažejo-, da bi bilo tudi pri nas koristno, da se v zakonu dopusti podaljšanje 
2-letnega roka, dokler ni razlastitev pravnomočna. Ta prepoved naj ostane kal- 
kulativna in odvisna od presoje in sklepa občinske skupščine. 

Prenos pravice, uporabe na zemljiščih družbeno-pravnih oseb. Vprašanje je, 
ali naj ta ureditev zajema le nezazidana stavbna zemljišča v družbeni lastnini, 
ki jih organizacija združenega dela ne uporablja za svojo dejavnost. Imamo 
namreč tudi primere, ko gre za zazidana stavbna zemljišča, na primer stara 
poslopja raznih delavnic, skladišč in podobno, pa jih organizacija združenega 
dela ne uporablja več. Zato bi bilo najprimernejše, da se s tem predpisom za- 
jemajo stavbna zemljišča v družbeni lastnini, ki jih organizacija združenega 
dela ne uporablja za svojo redno dejavnost, ne glede na to, ali so zazidana ali 
nezazidana. Izvajanje takega ukrepa bi utegnilo prispevati k formiranju za- 
četnega fonda stavbnega zemljišča v družbeni lastnini, s katerim gospodari 
občina. 

4. Predkupna pravica na stavbnem zemljišču. Tudi predkupna pravica, 
podobno kot prepoved prometa, je že uveljavljena v nekaterih razvitih deželah. 
Zato je v naših razmerah, v socialistični graditvi, predkupna pravica na stavb- 
nem zemljišču še bolj smiselna, utemeljena in potrebna. 

5. Obdavčenje prometa z zemljišči. Obdavčenje prometa z zemljišči samo s 
prometnim davkom od prometa z nepremičninami in pravicami ni ustrezna 
ureditev. V večini zahodnih dežel so že uvedli ali vsaj intenzivno obravnavajo 
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in pripravljajo uvedbo davka na prirast vrednosti zemljišč, da bi tako v čim- 
večjem obsegu zajeli kapitalizirano zemljiško rento. 

6. Prispevek za uporabo mestnega zemljišča. Uvedba večjega prispevka 
za uporabo mestnega zemljišča, ki je zrelo za graditev, a ga lastniki hranijo prek 
določene dobe 3 let, bo ugodno vplivala na uveljavljanje nove komunalne zem- 
ljiške politike. Tudi splošna večja diferenciacija tega prispevka je utemeljena. 
Toda ta diferenciacija mora izhajati iz prizadevanja, da se v večji meri za- 
jema mestna renta. Pri tem pa je treba rešiti vprašanje, kako zajemati mestno 
rento na primestnih območjih, kamor ne sega obveznost plačevanja tega pri- 
spevka, a se tam realizira relativno največji del nove mestne rente. O tem 
vprašanju predlog, izhodišč ne govori, je pa eno temeljnih vprašanj v zvezi s 
prispevkom. 

7. Stroški za urejanje stavbnega zemljišča. Pozdraviti je treba uresničitev 
že stare pobude, o kateri govori predlog izhodišč, da se glede obveznosti plače- 
vanja stroškov urejanja stavbnega zemljišča izenačijo lastniki tega zemljišča z 
drugimi investitorji, ki pridobijo zemljišča za gradnjo na javnem natečaju. 
Sodimo, da bi predpis kazalo zasnovati še širše, namreč tako, da bi tudi vsaka 
izboljšava urejenosti stavbnega zemljišča bremenila vsakega, ki ima od tega 
korist, seveda ustrezno tej koristi. S tem bi dokončno odpravil znani pojav, da se 
lahko tisti, ki se prej naseli, okoristi na račun stroškov za komunalno oprem- 
ljanje in podobno, ki bremene tistega, ki se je kasneje naselil. 

K posameznim osnutkom zakona predlagamo naslednje pripombe. K za- 
konu o razlastitvi: 

1. Ce gre za popolno razlastitev nepremičnine, naj bo že v splošnih določbah 
rečeno, da le-ta z razlastitvijo preide v družbeno lastnino. Tako bi bil tudi 20. 
člen, ki določa, da mora odločba o razlastitvi vsebovati med drugim tudi odlo- 
čitev o prehodu nepremičnine v družbeno lastnino>, skladnejši s celotno vse- 
bino zakona. Tako se lahko razvijejo tudi drugi primeri, ko gre za omejitev last- 
ninske ali kake druge pravice na nepremičnini. 

2. Velja naj predloženi tekst 7. člena zakona in ne varianta, saj je že tako 
treba še posebej ugotoviti splošni interes za zgraditev objektov (glej člene 13 
do 16). Vendar se tu postavlja vprašanje, zakaj niso navedeni tudi družbeni 
skladi, ki so sicer omenjeni v drugem odstavku 3. člena. Vprašanje je tudi, ali 
je lahko razlastitveni upravičenec stanovanjska zadruga, ki jo na področju 
stanovanjskega gospodarstva kaže reaktivirati. 

3. V 10. členu je v prvem odstavku omenjena pravična odškodnina, v dru- 
gem odstavku pa ustrezna odškodnina. Vprašanje je, kaj je treba v načelu 
razumeti za pravično odškodnino. 

4. Glede na 15. člen ni jasno, kdo sprejme odločbo o tem, da je zgraditev 
objekta v splošnem interesu, če gre na primer za društvo. 

V 15. členu naj se 3. točka dopolni tako, da se stavek nadaljuje z besedami: 
»razen ,za zemljišča, navedena v VII. poglavju tega zakona.« Pri. kompleksni 
razvrstitvi zemljišč za občino kot razlastitvenega upravičenca ne moremo' do- 
kazati, da ima občina na razpolago finančna sredstva, pa tudi sicer to ni 
potrebno, ker gre za plačilo odškodnine v daljšem časovnem obdobju. 

V 19. členu bi bilo treba točko 4 dopolniti in sicer tako, da »iž urbanistič- 
nega dokumenta« napišemo »iz urbanističnega ali drugega dokumenta občin- 
ske skupščine«. Utemeljitev tega je že v splošnem delu te razprave. 

V točki 5 tega člena naj se beseda »odločba« nadomesti z besedo »sklep«, 
kar velja tudi za 15. člen tega zakona. 
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6. Dtrugi odstavek 36. člena naj se preformulira. V prvi vrsti naj se izpusti 
beseda »tudi«, v drugi vrsti pa naj se namesto »šest« vstavi beseda »dvanajst«. 
Tako naj se ta odstavek začne: »Za prejšnjega lastnika se šteje oseba, ki naj- 
manj 12 mesecev pred. ..« Prav tako pripominjamo, da je 36. člen v na- 
sprotju z zakonom o urbanističnem planiranju, ker ta ne pozna inštituta objave 
sklepa o izdelavi zazidalnega načrta. 

7. V členih 25, 30 in 39 je naveden le premoženjskopravni organ. Ver- 
jetno bi bilo primerno, da ga natančneje opredelimo- kot premoženjskopravni 
organ občine. 

8. Sedmo poglavje »Razlastitev zemljiškega kompleksa za stanovanjsko 
graditev« in člene v tem poglavju bi bilo treba dopolniti tako-, da bi se naslov 
glasil: »Razlastitev zemljiškega kompleksa za stanovanjsko in komunalno gra- 
ditev.« Taka terminologija je uporabljena že v dosedanjem zakonu o razla- 
stitvi (v prečiščenem besedilu iz leta 1968) pa tudi v predlogu izhodišč. 

Ce se misli, da bi utegnili biti ti besedi nameček v zakonskem tekstu, je to 
zmotno-. Lahko so tudi primeri, ko gre za razlastitev zemljiškega kompleksa 
samo za komunalno graditev, na primer za zaščito območja izvirov, za ureditev 
velikega mestnega prometnega križišča, za ureditev zemljiškega kompleksa za 
rekreacijske namene, za telesno vzgojo, otroška igrišča in podobno. V tej zvezi 
menimo, da je predlagana dopolnitev VII. poglavja nujno potrebna, ker bi v 
nasprotnem primeru lahko prišlo do povsem nesmiselnih situacij. 

9. Zaradi nejasnosti in nedvoumnosti bi bilo potrebno 39. člen dopolniti 
tako, da so tudi solastniki iz 2. in 3. odstavka 38. člena dolžni v isteml roku, to 
je v 60 dneh, predložiti premoženjsko-ipravnemu organu sporazum o tem, kako 
so si razdelili prednostno pravico. Spor med solastniki ne more biti razlog, 
zaradi katerega bi se 60-dnevni rok podaljšal. Ce se ne sporazumejo in pre- 
moženjskopravnemu organu ne predlože pismenega sporazuma z overjenimi 
podpisi vseh solastnikov ali pa ne dajo izjave pri tem organu, naj se to obrav- 
nava tako, kot da te pravice ne uveljavljajo. 

10. Tudi v 2. odstavku 42. člena bi bilo primerno zaradi jasnosti dodati 
besedilo, »da tudi za dediče velja triletni rok«, ki prav tako teče od dneva, ko 
je bila uporabniku vročena odločba, da mu je zemljišče dano v uporabo. 

11. Predpisi o odškodnini za razlaščeno nepremičnino ne prinašajo novitet, 
ki bi pomenile uresničitev uspešnejšega boja proti prisvajanju zemljiške rente 
kot doslej, saj se odškodnina za .kmetijsko zemljišče določi po tržni ceni, od- 
škodnina za stavbno zemljišče, ki še ni zazidano, pa tako kot da bi bilo že 
zazidano z družinsko stanovanjsko hišo v določeni velikosti na parceli z dolo- 
čeno površino. 

12. Za preganjanje špekulacije s stavbnimi zemljišči bi bila osvojitev vari- 
ante v 2. odstavku 44. člena zelo ustrezna in koristna. 

13. V 61. členu zakona naj se rok 15 dni nadomesti z rokom 30 dni. Pri- 
pomba je čisto tehnične, finančno-bančne narave. Za piko v 1. odstavku tega 
člena naj se postavi vejica in nadaljuje z besedilom: »razen v primerih, dolo- 
čenih v 35., 38. in 61. členu tega zakona.« 

14. Vknjižba lastninske pravice, lastnine in drugih pravic na razlaščeni 
premičnini se sme opraviti po pravnomočni odločbi o razlastitvi (63. člen zakona). 

K zakonu o razpolaganju občine z nezazidanim stavbnim zemljiščem pred- 
laganih naslednje pripombe: 

1. Zakon obsega več zelo pomembnih novih ureditev glede gospodarjenja s 
stavbnim zemljiščem, kot so prenos pravice uporabe na nezazidanem stavbnem 
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zemljišču v družbeni lastnini na občino, prednosten nakup nezazidanega stavb- 
nega zemljišča, evidenca stavbenega zemljišča. 

Vprašanje je, zakaj se zakon nanaša samo na nezazidana stavbna zemljišča. 
Menimo, da je treba občini priznati pravico do razpolaganja tudi z zazidanimi 
stavbnimi zemljišči v primerih: 

a) če so ta v družbeni lastnini, pa jih uporabnik ne izkorišča ustrezno ali 
sploh ne izkorišča, na primer opuščeni poslovni prostori, skladišča in podobno; 

b) če gre za rekonstrukcijo oziroma sanacijo nezazidanih mestnih predelov; 
c) če gre za prodajo že zazidanega stavbnega zemljišča, za katerega se 

utegne zanimati občina. 
Iz navedenih razlogov predlagamo, da se osnutek zakona preimenuje v 

zakon o razpolaganju občine s stavbnim zemljiščem, izpusti pa naj se beseda 
»nezazidano«. 

Mnenja smo, da bi lahko kasneje prešli na obsežnejši kodeks zadevnih 
predpisov, ki bi ga predstavljal zakon z naslovom »Zakon o gospodarjenju s 
stavbnimi zemljišči«, kamor bi se lahko vključili tudi predpisi o urejanju, komu- 
nalnem opremljanju, oddajanju stavbnega zemljišča itd. 

2. V 2. členu bi bilo potrebno pojasnilo in dopolnilo, za kakšen objekt gre, 
ali gre samo za objekt tako imenovane visoke gradnje ah tudi za objekt tako 
imenovane nizke gradnje; na primer za mejaške ceste in podobno. Sodimo, da 
mora iti za objekte ene in druge vrste. 

3. V 2. odstavku 2. člena ni jasno, za katero skupščino gre. Verjetno je 
mišljena republiška. 

Glede na 4. člen menimo., da so tudi rezervati predimenzionirani. Občina bi 
morala imeti pravico, da vsak čas ne glede na sprejeti urbanistični dokument, 
izvede revizijo rezervata in tako< uveljavi svoje pravice, ki ji gredo po tem 
zakonu. 

5. Druga alinea v 4. členu naj se črta. Podpiramo varianto, ker to ni po- 
trebno, če bomo formirali splošni občinski fond stavbnih zemljišč. 

6. V 5. členu v drugi vrsti naj se za besedo » v vrednosti« doda besedilo: 
»če ne presega pravične odškodnine. V nasprotnem primeru, če je nominalna 
vrednost večja, pa samo v višini pravične odškodnine.« 

7. Sedmi člen je za občino neprimeren. Občine namreč ne razpolagajo s to- 
likšnimi finančnimi sredstvi, da bi lahko zemljišča, ki jih imajo razna gradbena 
podjetja v uporabi, plačale z neamortiziranimi naložbami v šestih mesecih. 
Potrebna bi bila sistemska rešitev za finančna sredstva. Dokler je ni, naj se 
določi plačilni rok najkasneje v petih letih po pravnomočnosti odločbe iz 10. 
člena predlaganega zakona. Takšen odplačilni rok je upravičen, ker ga pred- 
videva tudi institut zakona o razlastitvi. Po drugi strani pa prejšnjemu upo- 
rabniku, na primer gradbenemu podjetju, ne bi okrnili njegovih pravic, saj v 
večini primerov ta zemljišča niso evidentirana kot osnovna sredstva delovne 
organizacije. Lahko bi ta člen tudi razširili, tako da bi bil prejšnji uporabnik 
upravičen do plačila odškodnine v šestih mesecih, če dokaže, da je najmanj 
šest mesecev pred uveljavitvijo tega zakona že imel zemljišča vknjižena kot 
osnovna sredstva delovne organizacije, sicer pa se ta odškodnina plača v petih 
letih. 

8. Zastaralni roki tri mesece in dvanajst mesecev v 13. členu so prekratki. 
Da se preprečijo špekulativne mahinacije, naj bodo roki daljši, na primer eno 
leto in tri leta. 
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9. Prednostni nakup stavbnega zemljišča naj bi bil močno zakovan, da iz- 
mikanje ne bi bilo mogoče, zato predlagamo, da naj pravica občine do pred- 
nostnega nakupa ne zastara. V nasprotnem primeru bodo mogoče špekulacije. 

K zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju 
predlagamo tele pripombe: 

1. Prvi odstavek 16. člena naj se na koncu dopolni z besedami »ali za druge 
potrebe urbanega urejanja naselja«. Takšne druge potrebe urbanega urejanja 
naselja so na primer: rekonstrukcija ali povečanje pokopališča, ureditev rekre- 
acijskih centrov, ureditev zaščitnih pasov in podobno. 

2. Splošna prepoved prometa z zemljišči po 16. členu zakona naj bo sicer 
omejena na dve leti. Toda iz razlogov, navedenih v splošnem delu te razprave, 
naj se dovoli izjemoma podaljšati še dvakrat eno leto, tako da bi kot najdaljšo 
možno dobo lahko dosegli štiri leta. 

3. Četrti odstavek 16. člena naj se preformulira tako, da se gradbeni objekti 
in naprave na zemljiščih, ki so zajeta s prepovedjo prometa, lahko redno le 
vzdržujejo-, medtem ko se prizidave in obnove objektov lahko napravijo le iz- 
jemoma, če to dovoli za urbanizem pristojni občinski upravni organ, s čimer se 
ne sme otežiti namen prepovedi prometa. 

4. V 41.b členu ni jasno, kako se bo izvedla zaznamba v zemljiško knjigo, 
da je objekt določen za odstranitev, saj ta objekt sploh ne more biti vnesen v 
kataster in s tem tudi ne v zemljiško knjigo. To so črne gradnje. 

Osnutki predloženih zakonov so le del v predlogu izhodišč najavljene pravne 
ureditve komunalne in zemljiške politike. Pričakovati je treba še novelirano 
pravno ureditev obdavčitve prometa z zemljišči, novelirano pravno ureditev 
prispevka za uporabo mestnega zemljišča, novelirano pravno ureditev stroškov 
za urejanje stavbnega zemljišča. Poleg tega menimo, da je treba ustrezno 
našimi razmeram urediti še valorizacijo oziroma cenitev stavbnih zemljišč, 
uvesti davek na prirast vrednosti stavbnih zemljišč, zasnovati sistem za od- 
vzemanje mestne rente in sicer v obliki njene kapitalizacije v ceni zemljišča ali 
v obliki posebnega dohodka v gospodarski dejavnosti, na podlagi katerega naj se 
formira občinski sklad za odkup oziroma nakup stavbnih zemljišč, vključujoč 
tudi odškodnine za nacionalizirana in razlaščena stavbna zemljišča. 

V izvajanjih, ki sem jih dal v imenu ljubljanskih občin in mestne skup- 
ščine, sem bil upravičeno nekoliko daljši. Toda globalni problemi zemljiške 
politike se pojavljajo v mestu Ljubljana in drugih regionalnih centrih, zato 
menim, da je potrebno pozdraviti izhodišča o kompleksni komunalni zemljiški 
politiki, s tem da pristojni organi na republiki .prouče naše posamezne pri- 
pombe k obravnavanim zakonom in naj si pri tem tudi v prihodnje prizadevajo 
zastavljeni sistem izpolniti in ga razviti v smislu naših pripomb. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo želi delegat Maribora, Tone 
Dobrajc. 

Tone Dobrajc: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! Predvsem 
hočem povedati, da se v Mariboru, kjer smo te predloge obravnavah, v celoti 
strinjamo s predlogom izhodišč za ureditev prometa z zemljišči. Želimo samo, 
da bi bila načela teh izhodišč realizirana s sprejetjem ustreznih zakonov, ki pa 
morajo biti natančni in jasni, tako da ne bo potrebna kopica raznih tolmačenj. 
Prav s poznejšimi tolmačenji smo predpise o nacionalizaciji stavbnih zemljišč 
izmaličili in razvodenili, ker smo namesto prodaje zemljišč omogočili prodajo 
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pravice uporabe ter prodajo prednostne pravice itd. Zdi se mi, da smo doslej 
bolj varovali interese posameznika .kakor pa interese skupnosti. Interese po- 
sameznika smo varovali tako zelo, da se je lahko okoriščal na račun skupnosti. 
Lastnik naj dobi za zemljo pravično odškodnino, ne pa mestne rente. Ta naj 
ostane občini za komunalno urejanje zemljišč. 

V nasprotju z ljubljanskim stališčem menimo v Mariboru, da nacionalizacija 
stavbnih zemljišč ne bi bila primeren ukrep za pridobivanje stavbnih zemljišč, 
ker to lahko dosežemo tudi s kompleksno razlastitvijo, zlasti po osnutku zakona, 
ki je danes na dnevnem redu. K osnutku zakona o razlastitvi predlagamo 
naslednje pripombe: 

V 7. členu osnutka zagovarjamo varianto, da so lahko razlastitveni upravi- 
čenci samo organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnost posebnega 
družbenega pomena, in pa takšna društva, ki so s splošnim predpisom po- 
oblaščena za opravljanje določenih javnih funkcij. Vsa ostala podjetja, ki 
poslujejo po tržno-blagovnih načelih, prav tako tudi društva, pa naj si zemljišča 
pridobivajo normalno. 

V 44. členu prav tako zagovarjamo varianto k drugemu odstavku, da se 
odškodnina za razlaščeno stavbno zemljišče po določilih 44. člena določi največ 
za 1000 m2 razlaščenega zemljišča. Mnogi celo menijo, naj bi se tako določena 
odškodnina plačala samo za 500 m2. Za presežek površine pa naj bi se odškodnina 
plačala kot za kmetijsko zemljišče. Varianto zagovarjamo zato, ker ima po 37. 
členu osnutka istega zakona prejšnji lastnik pravico graditi samo na eni parceli 
in to v okviru zakonitega lastninskega maksimuma na stavbah. Dohodek od 
stavb bi bivši lastnik lahko ustvaril torej le na eni parceli. Čemu bi mu po tem 
načelu priznali enako odškodnino za vse zemljišče? 

Z osnutkom zakona je sedaj dokaj natančneje urejen način za določanje 
odškodnine za razlaščeno zemljišče. Po sedaj veljavnih predpisih je bilo treba 
upoštevati toliko raznih meril, da tudi v Sloveniji pri določanju odškodnine ni 
bilo enotnosti. 

Poleg teh določil so nujno potrebna še enotna navodila za cenitev objektov, 
nasadov iri posevkov. Cenitve posameznih sodnih cenilcev so se zlasti pri 
določanju vrednosti nasadov razlikovale tudi po več 100 odstotkov. Eni so vzeli 
kot vrednost nasada vrednost pridelkov po tržni ceni, ne da bi sploh odbijali 
potrebne stroške, drugi so odbijali vrednost vloženega dela, eni zopet ne, itd. 
Niujno bi bilo objaviti enotne kriterije. 

Pripombe k osnutku zakona o razpolaganju občine z nezazidanim stavbnim 
zemljiščem pa so: 

Tudi v Mariboru smo mnenja, ki ga je povedal pred menoj delegat Ljub- 
ljane, da namreč ni v redu, da zakon govori samo o nezazidanih stavbnih 
zemljiščih. Menimo, da naj bi pravica uporabe na stavbnem zemljišču sploh ne 
bila prenosljiva, tudi ne za podjetje, razen če gre res za prodajo zgradbe, ki 
stoji na tem zemljišču. Pravica uporabe na stavbnem zemljišču naj bi trajala 
samo tako dolgo, dokler stoji na zemljišču zgradba. S porušen jem zgradbe pa 
naj bi pravica uporabe ugasnila in prešla na občino. Saj vemo, da si sedaj 
podjetja s prodajo zemljišč, na katerih stoji star, dotrajan objekt, prav tako 
neopravičeno prisvajajo mestno rento. Seveda naj bi to veljalo tudi za stavbe 
in stavbna zemljišča v državljanski lastnini. 

Ze govornik pred menoj je omenil, da je v drugem odstavku 2. člena 
nejasno, katera skupščina je mišljena, ko govori, da skupščina določi z odlokom 
kateri objekti se štejejo za pomožne objekte, ter merila, po katerih se določi 
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zemljišče, namenjeno za normalno uporabo že zgrajenega objekta, najkasneje 
v treh mesecih. Menim, da je tu mišljena občinska skupščina, ker se govori 
o odloku. Seveda pa menim, da v tem primeru to ne bi bilo v redu, kajti 
vprašanje, kaj je funkcionalno zemljišče oziroma kot pravi osnutek zakona, 
zemljišče namenjeno za normalno uporabo objekta, bi bilo treba enotno rešiti 
za vso Slovenijo. Poleg tega bi bilo treba določiti tudi, kaj je nezazidano 
stavbno zemljišče, velikost gradbenih parcel za individualno stanovanjsko grad- 
njo in podobno. 

To vprašanje pa je pereče tudi pri blokovni gradnji, ker ni določeno, kaj 
spada k temu bloku, kaj spada k drugemu. Prihaja do sporov med hišnimi sveti, 
na primer pri gradnji garaž. Danes teh sporov nihče ne more rešiti. V Mariboru 
imamo spore, za katere so se vsa sodišča oglasila kot nepristojna. Zato menimo, 
da bi moralo biti tudi to vprašanje urejeno z enotnim republiškim predpisom, 
ki je prav tako nujen, 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima delegat občine Kranj, 
tovariš Ivo Miklavčič. 

Ivo Miklavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da se najprej nekoliko obširneje ustavim pri izhodiščih in pri dosedanji 
praksi. 

V razpravi o predlogu izhodišč na razširjeni seji komisije za gospodarstvo, 
ki so ji prisostvovali tudi nekateri predstavniki strokovnih služb in pa politične 
organizacije občine, smo razpravljali o izhodiščih za ureditev prometa z zemljišči 
in o zakonih, ki pomenijo realizacijo teh izhodišč. 

Ugotavljali smo, da je sedanji nezadosten vpliv občine na zemljiško politiko 
povzročil, da je občina le formalni nosilec te politike, vpliv na njeno usmerjanje 
pa je bil minimalen. Od občine so občani pa tudi organizacije zahtevali prak- 
tično več, kakor pa je bila sposobna na tem področju napraviti. 

Na nacionalizacijo gradbenih zemljišč, ki je bila izvedena z zakonom 
o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč konec leta 1958, občine 
niso bile dovolj pripravljene. Pomanjkanje programov razvoja, neizdelana 
urbanistična dokumentacija in tudi drugi razlogi so povzročili, da ni bilo mogoče 
oceniti, kakšen obseg zemljišč naj zajame nacionalizacija. Nekatera obmestna 
naselja so imela v času nacionalizacije značaj kmečkih naselij, kjer nacionali- 
zacija zemljišč takrat ni bila niti ekonomsko niti politično opravičljiva in možna. 

Nagel razvoj je povzročil še hitrejše razslojevanje kmečkega prebivalstva, 
širila so se mestna in druga naselja, kar vse je vplivalo na obseg dodatnega 
zajemanja kmetijskih zemljišč v zazidalna območja. V Kranju je na primer ožji 
gradbeni okoliš, v katerem so bila zemljišča nacionalizirana po zakonu iz leta 
1958, zajemal 400 ha zemljišč z vsemi že zazidanimi zemljišči vred. Urbanistični 
načrt mesta, ki je bil sprejet sedem let kasneje, pa obsega prek 1080 ha zazi- 
danih in nezazidanih površin, kar pomeni 2,4-krat večje zazidalno območje od 
ožjega gradbenega okoliša, v katerem so zemljišča nacionalizirana. 

Ob tako minimalnih možnostih, ki jih ima občina glede razpolaganja z 
zemljišči, se nenehno srečujemo s številnimi problemi, ki jih povzroča nagel 
razvoj mesta, kjer je stopnja rasti prebivalstva med najvišjimi v naši republiki. 
Iz dosedanje prakse ugotavljamo, da je imela občina najmanj možnosti vpli- 
vanja na urejanje zemljišč za individualno stanovanjsko gradnjo. Zvezni zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi iz leta 1968 je prinesel 
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dopolnitev, po kateri je mogoče predlagati razlastitev večjih zemljiških komr- 
pleksov v zasebni lastnini, če je bil sprejet zazidalni načrt. S sprejetjem zazi- 
dalnega načrta je torej podan splošni interes za razlastitev zemljišča za potrebe 
stanovanjske in komunalne gradnje. 

Ze dopolnitev zakona v navedenem smislu nam je nekoliko olajšala pri- 
dobivanje zemljišča, če le-to ni bilo z zazidalnim načrtom določeno za indivi- 
dualno gradnjo. Za objekte družbenega pomena smo uspevali pridobivati zem- 
ljišča s kupoprodajno' pogodbo po ceni, ki ni bistveno odstopala od pravične 
odškodnine nacionaliziranega zemljišča in ki je bila sporazumno določena v 
upravnem postopku ali na sodišču. Prav tako so po tej ceni, ki je bila dogovor- 
jena v višini pravične odškodnine, pridobivale večja zemljišča tudi organizacije 
združenega dela za svoj razvoj, kot na primer tovarna Sava, Iskra itd. Čeprav 
ni bila možna parcelacija zemljišč pred sprejetjem zazidalnega načrta, kar bi 
bilo razumeti, da ni možna prodaja, so bila zemljišča prodana in izvedeni 
upravni oziroma knjižni prepisi idealnih deležev določenega kompleksa za 
individualno gradnjo, s čimer je bila razlastitev praktično onemogočena. 

V izhodiščih nakazani postopki za pridobivanje zemljišča in njihova reali- 
zacija v osnutkih obeh zakonov bodo onemogočili nadaljevanje take prakse. 
Glede na sedanje izkušnje moramo pripraviti in sprejeti take zakone, ki bodo 
onemogočili in preprečili špekulacije z zemljišči in kršenje pozitivnih predpisov. 
Povzročili pa bomo velike zastoje glede priprave gradnje zemljišč, posebno za 
individualno gradnjo stanovanj, če novi zakoni ne bodo omogočali hitrega 
postopka. Sedanji postopek je bil dolgotrajen posebno zaradi tega, ker raz- 
laščenci po lastnem preudarku in po nasvetu pravnih zastopnikov v celoti 
koristijo svoje pravice v pritožbenih postopkih, kar seveda tudi v prihodnje ne 
bo izključeno. Predvidevamo, da potem, ko' bosta razlastitev zemljišča in 
izvajanje zakona o razpolaganju občin z nezazidanimi stavbnim zemljiščem 
postala vsakdanja praksa, ne bo toliko pritožb, kljub temu da samo en primer 
pritožbe v kompleksu provzroči' odlaganje priprave zemljišča. 

Posebno pomembna bo opredelitev prednostne pravice. V sedanji praksi 
ni možno lastnika, ki je imel prednostno pravico gradnje, obremeniti s stroški 
urejanja in priprave zemljišča. Zato bo treba v zakonu o urejanju in oddajanju 
gradbenih zemljišč realizirati v izhodiščih nakazana načela, da mora. tu 
prednostni upravičenec prispevati k stroškom urejanja in opremljanja zemljišča. 
Po našem mnenju — in takšen je tudi naš predlog — naj bi prednostni upravi- 
čenec imel prednost dobiti gradbeno parcelo v razlaščenem kompleksu po izklicni 
ceni, ki vključuje stroške komunalnega urejanja in priprave zemljišča, ki je 
izračunana za parcele v razlaščenem kompleksu. 

V občini bomo imeli velike probleme, če bo določilo za ugotovitev sredstev 
za plačilo odškodnine za razlaščeno nepremičnino mogoče razumeti tako, da je 
treba sredstva izločiti že v predlogu za razlastitev. Doslej je taka praksa ob- 
stojala v nekaterih občinah. Zaradi dolgotrajnega postopka za določitev raz- 
lastitve in odškodnine smo imeli tudi pri nacionaliziranem zemljišču primer, 
da smo imeli več kot dve leti blokirana sredstva, ker zemljišča nismo mogli 
prodati, ker ni bila znana dokončna odškodnina. V primeru, da je bilo to 
zemljišče namenjeno delovni organizaciji oziroma pravni osebi, smo se lahko 
dogovarjali za pogojno ceno pri prodaji oziroma oddaji zemljišča, z zasebnikom 
pa to ni bilo mogoče. V primeru postopka za razlastitev po dopolnjenem zveznem 
zakonu, ko imamo v postopku zemljišče za približno 80 stavbnih parcel za 
individualno gradnjo, postopek teče že poldrugo leto. V temi primeru nam je 
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poslovna banka dala garancijo, da so sredstva zagotovljena, in to pooblaščeni 
organizaciji za urejanje zemljišč. 

Predlagamo, da se poleg oziroma namesto izločenih sredstev lahko predloži 
kot dokaz o zagotovljenih sredstvih garancija banke. Menimo, da je treba 
zaupati občini, da bo zemljiško politiko in razlaščanje zemljišč usklajevala 
s potrebami in ekonomskimi možnostmi, ki jih občina ima, in da ne bo raz- 
laščala prek realnih potreb in če ne bo mogla zagotoviti potrebnih sredstev 
za plačilo odškodnin. 

S predlaganim prenosom pravice uporabe na zemljiščih družbenopravnih 
oseb in s predkupno pravico na stavbnem zemljišču občini omogočamo, da 
kompleksno vlaga v zemljišče. Resolucija o nadaljnjem razvoju stanovanjskega 
gospodarstva, ki jo je sprejela skupščina republike Slovenije, govori o usmerjeni 
gradnji in o nalogah občine na stanovanjskem področju. 

Za nadaljnji obseg stanovanjske gradnje in za njeno usmeritev je pomemb- 
no, v kakšnem obsegu bodo z zemljišči razpolagala gradbena podjetja. Izhodišča 
navajajo, da bi gradbenim podjetjem ostala razpolagalna pravica na nezazidanih 
površinah samo v primerih, kadar z lastnimi sredstvi kreditirajo graditev in če 
se o rokih gradnje dogovorijo z občino. To določilo v izhodiščih razumemo 
tako, da gradbeno podjetje ne bo moglo graditi stanovanj z bančnimi posojili za 
gradnjo stanovanj za trg na lastnem zemljišču, ker bi sicer izgubilo pravico 
razpolaganja s tem zemljiščem. V naši občini gradbena podjetja niso mogla 
dobiti razpolagalne pravice nad zemljišči, četudi se vsa blokovna gradnja 
stanovanj izvaja v obliki gradnje za trg. Z letom 1967 smo začeli graditi več kot 
1300 stanovanj za trg na podlagi posebne pogodbe o poslovno-tehničnem so- 
delovanju, sklenjene med gradbenimi podjetji in pooblaščeno organizacijo za 
urejanja zemljišč. S takim sodelovanjem smo izključili sleherno možnost dviga- 
nja cen zemljišču in komunalnemu opremljanju zemljišč. Stroški so vračunani 
v ceno stanovanja le v višini dejansko plačane odškodnine za odvzeto pravico 
uporabe na zemljišču, odškodnina v višini pravične odškodnine in dejanski 
stroški komunalnega opremljanja. 

Zemljišč gradbenih podjetij, namenjenih za stanovanjsko gradnjo, po našem 
mnenju ne bi mogli obravnavati tako kakor zemljišča drugih organizacij zdru- 
ženega dela, ki pomenijo rezervate za razširitev proizvodnih zmogljivosti in ki 
ostanejo njihova trajna lastnina. 

Pri proučevanju prednosti obeh oblik podružbljanja stavbnih zemljišč, to je 
nacionalizacije in kompleksne razlastitve, smo ugotovili, da daje kompleksna 
razlastitev večjo prožnost in možnost pridobivanja zemljišča na celotnem 
območju občine za stanovanjsko in komunalno gradnjo. Nujno pa je, da bo 
zakon omogočil hitro odločanje na vseh stopnjah tako glede odvzema zemljišč 
v razlastitvenem postopku kot glede odločanja odškodnine za odvzeta zemljišča. 

K osnutku zakona o razpolaganju občine z nezazidanim stavbnim zemljiščem 
predlagamo, da se v 4. členu črta druga alinea, kar utemeljujemo s tem, da 
naj se stanovanjska gradnja v občini izvaja na enotnih kompleksih, določenih 
z etapnimi plani realizacije, v katere naj se vključujejo s svojimi programi vsi 
nosilci sredstev za stanovanjsko gradnjo v občini. 

V 12. členu naj se v tretji alinei določi daljši rok, in sicer namesto 30 dni 
60 dni, to je rok, v katerem mora občina ponudbo sprejeti oziroma odgovoriti. 
Predlog utemeljujemo s tem, da bo ponudbo moralo proučiti več služb in 
organov v občinski upravi in mogoče tudi v drugih urbanističnih organizacijah, 
za kar menimo, da je rok 30 dni sorazmerno kratek. 
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K osnutku zakona o razlastitvi predlagamo, da v 7. členu odpade varianta, 
ker je v 8. členu zagotovilo, da bo zemljišče uporabljeno za namene, za katere 
je bilo razlaščeno, in zato ne kaže zmanjševati števila organizacij, ki imajo 
pravico predlagati razlastitev. 

V 19. členu predlagamo, da se točka 3 dopolni s stavkom: »Šteje se, da so 
sredstva zagotovljena, če so izločena na posebnem računu ali če je priložena 
garancija banke.« Ta navedba je potrebna zato, ker bi se sicer lahko razumelo, 
da se zahteva samo izločitev sredstev. 

V 36. členu predlagamo nov drugi odstavek, ki naj se glasi: »Prejšnji 
lastnik parcele izkoristi prednostno pravico tako, da na razlaščenem kompleksu 
dobi parcelo, katero plača po izklicni ceni, določeni za kompleks, v katerem se 
nahaja parcela, katere lastnik je bil.-« Pri tem seveda računamo, da je odškod- 
nina za zemljišče izključena. 

V 40. členu naj se namesto drugega odstavka uporabi varianta, ker menimo, 
da 46. člen dopušča izjeme glede višine odškodnine za socialno ogrožene raz- 
laščence. Upošteva pa naj se varianta, po kateri ima lastnik pravico do odškod- 
nine za gradbeno zemljišče do 1000 m2. 

K 50. čLenu predlagam, da se za besedo »ustrezno« vstavi beseda »najemno«. 
Gjre za zagotovitev stanovanja razlaščencu stavbe, ki naj dobi najemno stano- 
vanje, katerega pa mora izprazniti, če si s sredstvi, dobljenimi za razlaščeno 
zgradbo, .postavi ali kupi lastno stanovanje. 

Na koncu postavljam še vprašanje predlagateljem. Spet se vračam na hiter 
postopek. V obrazložitvi osnutka zakona o razlastitvi na prvi strani v 3. od- 
stavku je med drugim rečeno, da osnutek zakona tudi poenostavlja postopek 
pri razlastitvi in pri določanju odškodnine. Pri razpravi in razčlenjevanju po- 
stopka s strokovnimi službami, pravobranilstvom in tako naprej smo ugotovili, 
da ni nobene razlike med sedanjim in prejšnjim postopkom. Obstaja bojazen, 
da bodo postopki dolgi in da bomo v obdobju, ko bo začel veljati ta zakon, 
pa do pridobitve novih zemljišč v razlastitvenem postopku, posebno za indi- 
vidualno stanovanjsko gradnjo, v veliki stiski glede zagotavljanja gradbenih 
parcel gradbenim interesentom. To bo sicer preprosto, če ne bo pritožb, ki pa 
jih seveda ne moremo izključiti. To pravico razlaščenci imajo. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Dušan Suhadolnik, delegat občine 
Ptuj. 

Dušan Suhadolnik: Tovariš predsednik, spoštovani delegati! Ker 
smo zadnja leta prav v ptujski občini priča zelo obsežnih razlastitev za hidro- 
sistem Pesnica, za hidrocentralo srednja Drava I, za avtocesto Macelj—Ptuj, 
za vojaške objekte in tako dalje, smo posebno zainteresirani, da bi dobili nov 
zakon o razlastitvah, ki bo čimbolj uporaben in ki bi omogočal hitrejši postopek 
za razlastitev kot sedanji zvezni zakon. Zaradi tega predlagam nekaj konkretnih 
sprememb posameznih členov tega zakona. 

Predlagamo, da se drugi odstavek 15. člena v celoti črta. Menimo namreč, 
da je mnenje ustrezne strokovne organizacije odveč, saj je znano, da mora 
projekt za gospodarski ah drugačen investicijski objekt izdelati ustrezna stro- 
kovna organizacija, zato ni jasno, kdo naj bi dal še dodatna mnenja. 

Odveč se nam zdi tudi zaslišanje tako razlastitvenega upravičenca kakor 
tudi lastnika razlaščene nepremičnine oziroma imetnika pravice uporabe. Raz- 
lastitveni upravičenec je dolžan predlog za razlastitev utemeljiti in zato pri 
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zaslišanju ne more dodati ničesar bistveno novega, prav tako pa ne more 
s svojimi pripombami bistveno vplivati na potek razlastitvenega postopka 
lastnik razlaščene nepremičnine, ki ima možnost svojo pravico zagovarjati in 
varovati na zaslišanju pred izdajo odločbe o razlastitvi. 

Predlagamo, da se 19. člen glasi: 
»Predlogu za razlastitev nepremičnine je treba predložiti: 
1. izpisek iz zemljiške knjige in katastrske podatke O' nepremičnini; 
2. dokazilo, da ima predlagatelj razlastitve zagotovljena sredstva za plačilo 

odškodnine za razlaščeno nepremičnino; 
3. mnenje ustrezne občinske strokovne službe, da zagotovljena sredstva 

zadostujejo za plačilo razlaščenih nepremičnin; 
4. mapno kopijo> s prikazom meje zemljišč, predlaganih za razlastitev; 
5. odlok oziroma odločbo družbenopolitične skupnosti iz 14. oziroma 15. 

člena tega zakona. 
Dosedanja praksa kaže, da bi bila predhodna cenitev razlaščenih nepre- 

mičnin s sestavo cenilnega zapisnika izredno drag in časovno' zahteven po- 
stopek, vendar brez praktične vrednosti. Ne samo, da zahteva izdelava cenilnega 
elaborata pri velikih objektih, kot so ceste .in regulacije, celo več tednov in 
mesecev dela, ampak ni mogoče prezreti tudi dejstva, da se skoraj v vseh 
primerih obseg razlastitve med izvajanjem investicijskih del spremeni, še v 
večji meri pa se spreminja cena zemljišča, tako da na koncu razlastitve cenitve- 
nega elaborata praktično ni več mogoče uporabiti. Po dosedanji praksi je bilo 
končno izplačilo odškodnin možno šele po končanih gradbenih delih in po 
dokončni obmejitvi novih objektov. 

Glede 4. točke tega člena pa menim, da bi popolnoma zadostovala mapna 
kopija z označbo meje razlaščenih zemljišč, ki bi jo lahko izdelala občinska 
geodetska uprava, medtem ko je za izdelavo uradnega izvlečka iz urbanističnega 
programa pristojen le zavod za urbanizem. 

Predlagamo novo besedilo 44. člena, ki naj se glasi: 
»Odškodnina za razlaščeno stavbno zemljišče se določi po tržni ceni stavb- 

nega zemljišča, če gre za razlastitev gradbenega zemljišča lastnika ali so- 
lastnikov ene same gradbene parcele največ do površine 1000 m2. Za presežek 
stavbnega zemljišča nad 1000 m2 pa se prejšnjemu lastniku oziroma solastnikom 
določi odškodnina kot za kmetijsko zemljišče.« 

Kot smo navedli že leta 1971 v pripombah k osnutku zakona o nekaterih 
natančnejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna 
zemljišča, ni nobenega utemeljenega razloga, da še za zemljišča, ki so se po 
odlokih občinskih skupščin po naključju znašla v zazidalnem okolišu, določi 
4- do 5-krat višja odškodnina kot za zemljišča, ki so bila razlaščena zunaj 
gradbenega okoliša. Treba je upoštevati tudi dejstvo, da so v večini primerov 
lastniki teh zemljišč uslužbenci, delavci, obrtniki in tako dalje, torej kategorija 
državljanov, ki jim kmetijstvo ni osnovni vir preživljanja. Nasprotno pa so 
lastniki zemljišč zunaj gradbenih okolišev, v pretežni meri kmetijski proizva- 
jalci oziroma ljudje, ki jim je kmetijstvo delno ali v celoti vir življenja.1 Sedaj 
ugotavljamo na periferiji Ptuja, da mora občinska skupščina plačevati gradbena 
zemljišča po 15 din za m2, le nekaj 100 metrov oddaljena zemljišča, ki so bila 
razlaščena zaradi gradnje avto ceste Macelj—Ptuj skozi vas Hajdina, pa po 
4 din za kvadratni meter. V prvem primeru gre za zemljišča ljudi, ki so v 
delovnem razmerju, v drugem primeru pa pretežno za zemljišča poklicnih kme- 
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tovalcev. Jasno je, da takšnih razlik ni mogoče zagovarjati, še manj pa jih 
uzakoniti. 

K 46. členu predlagamo dopolnitev, tako da bi se člen glasil: 
»Ce je zaradi razlastitve bistveno ogrožen življenjski obstoj razlaščenca ali 

bistveno zmanjšana vrednost preostalih nepremičnin, se pri določanju odškod- 
nine upoštevajo te okolnosti.« 

Predlagamo tudi spremembo pri 55. členu. Drugi odstavek tega člena naj se 
v celoti črta. Menimo, da so določila v navedenem odstavku odveč, ker je po 
sedanji praksi veljalo pravilo, da je na ustni obravnavi izvedenec ali vodja 
postopka predlagal višino odškodnine za razlaščene nepremičnine, nakar sta se 
zastopnik razlastitvenega upravičenca in prejšnji lastnik razlaščene nepremič- 
nine po daljših ah krajših pogajanjih sporazumela glede oblike in višine od- 
škodnine. 

Predlaganje pismenih ponudb za določitev odškodnine s strani obeh strank, 
kot to navaja drugi odstavek 55. člena osnutka, po našem mnenju ne bi pri- 
spevalo k lažjemu sporazumevanju med strankama, temveč bi po nepotrebnem 
obremenjevalo in zavleklo postopek določanja odškodnine. 

Predsedujoči Zdiravko Krvina: Delegat občine Celje, Marjan Ašič. 

Marjan Ašič: Tovarišice in tovariši delegati! K izhodiščem nimamo 
pripomb, predlagamo pa nekaj pripomb k besedilu zakonskih osnutkov. 

K zakonu o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem predlagamo 
naslednje: 

V 2. členu naj se doda tretji odstavek, ki naj se glasi: »Za območje, za 
katero je izdelan zazidalni načrt, ki je sprejet z odlokom občinske skupščine, je 
za normalno uporabo že zgrajenega objekta potrebno tisto zemljišče, ki ga temu 
objektu namenja zazidalni načrt s svojo urbanistično parcelacijo.« Imamo 
namreč številne spore tudi tam, kjer so sprejeti zazidalni načrti, ker po sodni 
praksi sodišča menijo, da če objekt že stoji, kljub temu, da nima dovolj funk- 
cionalnega zemljišča, ni več mogoče pripojiti temu objektu funkcionalnega 
zemljišča, če gradnji to ni bilo storjeno že pri gradnji. 

10. člen naj se glasi: »Ce ne pride do sporazuma glede višine odškodnine 
za prenos pravice uporabe med občino in prejšnjim imetnikom pravice uporabe, 
mora poslati upravni organ skupščine občine, pristojen za premoženjskopravne 
zadeve, odločbo o prenosu pravice uporabe s spisi brez odlašanja občinskemu 
sodišču zaradi določitve odškodnine.« Menimo, da naj najprej občinski upravni 
organ poskuša doseči soglasje in šele nato naj se — zaradi pospešitve postopka 
— angažira sodišče. 

V 12. členu naj bi se drugi odstavek glasil: »Ponudbo je treba sporočiti 
občini direktno ali prek občinskega javnega pravobranilstva ah občinskega 
sodišča.« Menimo, da je odveč in predolgotrajno, če bi občani in drugi ponujali 
zemljo v nakup občini samo prek občinskega sodišča. Treba je dopustiti di- 
rektno pot, ki je hitrejša in prav gotovo enostavnejša, niti ni ta stvar tako 
pravno komplicirana, da bi jo lahko reševali samo pravniki. 

K zakonu o razlastitvi predlagamo: 
V 2. členu naj se v drugem odstavku dodajo besede, da se nepremičnina 

sme razlastiti tudi, če je to potrebno zaradi spremembe namembnosti nepre- 
mičnine. Gre za objekte, ki po zazidalnem, načrtu niso predvideni za rušenje, 
temveč se po tem načrtu spremeni samo njihova namembnost. V starih mestih, 
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kakršno je Celje, je mnogo objektov, ki so kulturno-zgodovinsko zaščiteni in 
ki jih ni mogoče rušiti, so pa neracionalno uporabljeni bodisi v zasebni ali 
družbeni lasti. V teh primerih bi morala biti dopuščena razlastitev, ne glede 
na to, da se ne gradi in da se niti ne izvedejo druga dela, kot pravi osnutek, 
temveč se samo spremeni namembnost v skladu z zazidalnim načrtom. 

Prav tako bi bilo treba dopustiti, da bi se zaradi spremembe namembnosti 
razlastil posamezen del stavbe, na primer stanovanje. V tem primeru naj se tudi 
v prihodnjem zakonu o stanovanjskih razmerjih dopusti omejitev stanovanjske 
pravice oziroma neke vrste razlastitev stanovanjske pravice. Doslej to namreč 
ni bilo mogoče. 

15. člen osnutka zakona o razlastitvi dopušča, da je zoper odločbo skupščine 
o ugotovitvi splošnega interesa dovoljen upravni spor. Menimo, da bi bilo 
potrebno to spremeniti, in sicer tako, da bi o pritožbi zoper odločitev skupščine 
o tem, ah je neka gradnja v javnem interesu, odločal širši organ, bodisi repu- 
bliški izvršni svet ali posebna republiška skupščinska komisija. Vsekakor nekaj 
višjega, nekaj širšega kot doslej. Pred leti je bil zoper odločbo o ugotovitvi 
splošnega interesa dopusten samo postopek za varstvo zakonitosti. 

Ni namreč logično, da na primer odločitev o kaki gradnji, ki mora biti 
v skladu s prostorskimi načrti, katere je sprejela občinska skupščina, sprejme 
recimo delavski svet, nato pa sklep in investicijski program z odločbo o ugo- 
tovitvi splošnega interesa potrdi še skupščina, nazadnje pa 5-^čLanski senat 
v pravnem sporu odloči, da gradnja ni v javnem interesu. Konkreten primer 
imamo v Celju. 

V 36. členu je predvideno, da ima prejšnji lastnik prednostno pravioo 
uporabe parcele za gradnjo stanovanjske hiše ali poslovne stavbe v skladu 
z zazidalnim načrtom. 

Menimo, da bi bilo bolj prav — predvsem s stališča uspešnejšega in hitrej- 
šega komunalnega urejanja nekega kompleksa — in tudi bolj praktično, če bi 
prejšnji lastnik imel predkupno pravico v postopku oddaje tega zemljišča na 
javni licitaciji, in sicer tedaj, če bi ponudil najmanj izklicno ceno za to zemljišče. 
Tu gre namreč za to, da bi z uveljavljanjem prednostne pravice po sedaj pred- 
laganem besedilu ponekod praktično onemogočali komunalno pripravo nekega 
zemljiškega kompleksa ali pa jo vsaj zelo otežili, posebno tam, kjer gre za več 
solastnikov. V Celju na primer že dalj časa delamo tako, da ves kompleks 
hkrati komunalno opremimo, nato pa ga na licitaciji oddamo posameznim 
gradbenim interesentom. Z rezervacijo pa bi celotno stvar podaljšali. 

Nekdanji lastnik bi v vsakem primeru — tako kot je bilo to doslej v 
primeru 40. člena zakona o nacionalizaciji — odlagal rezervacijo vsaj za do- 
voljenih 60 dni, zato iz najrazličnejših subjektivnih in ne vem kakšnih razlogov 
podaljševal gradnjo in končno v sporih, ki smo jih imeli doslej v Celju, tudi 
uspel. Nikoli še ni bilo možno odvzeti prednostne pravice do gradnje. Ce pa 
nekdo dobi prednostno pravico do gradnje v licitacijskem postopku, pa je 
pravzaprav že poravnal svoje obveznosti do komunalnega urejanja in če ne 
gradi, ima v parceli mrtvi kapital. 

Ce bo stvar urejena tako, kot je navedeno v osnutkih, se pravi, da bodo 
stavbna zemljišča po določbah 2. člena zakona o razpolaganju občine z neza- 
zidanim; stavbnim zemljiščem vsa zemljišča, ki leže v mejah urbanističnega 
načrta, se nikakor ne strinjamo s 44. členom zakona o razlastitvi, to je z merili 
za določitev odškodnine za razlaščeno stavbno zemljišče. Mnenja smo, da je 
treba vsako zemljo obravnavati kot kmetijsko zemljišče, ne glede na to, kje 
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leži. Nevzdržno je, da razlaščencu priznavamo fiktivni bodoči dohodek, ki bi ga 
imel od stavbe, če bi jo gradil. Kaj pa na primer, da že ima maksimum po 
zakonu o nacionalizaciji, pa še gradbeno zemljišče? Po naši zakonodaji nikakor 
ne more graditi stavbe, mi mu pa priznavamo fiktivni dohodek od stavbe, ki 
je pri nas ne bi mogel imeti. 

Odškodnina za stavbno zemljišče naj bi bila torej v vsakem primeru enaka 
odškodnini za kmetijsko zemljišče in predlagamo, naj bi se določala v raz- 
lastitvenem postopku maksimalna odškodnina za stavbna zemljišča tako, da bi 
vzeli 40-kratni letni hektarski donos, preračunan na kvadratni meter površine. 
40-kratni letni hektarski donos predlagamo zaradi tega, ker je 40 let tista doba, 
za katero, vsaj teoretično, pri nas priznavamo, da je občan sposoben delati in 
si s tem ustvarjati dohodek. To je tudi pokojninska doba. Preneseno na zemljo 
oziroma na odškodnino v razlastitvenem postopku bi to pomenilo, da nekdo 
lahko dela na svoji zemlji do 40 let in si v 40 letih prisluži takšen in takšen 
dohodek, ki mu ga z razlastitvijo zemlje onemogočimo. Odškodnina, ki jo 
predlagamo, naj bi torej nadomestila občanu izgubo1, ki jo predlagamo, naj bi 
torej nadomestila občanu izgubo, ki jo bo imel zaradi tega, ker mu bo odvzeta 
možnost obdelave lastne zemlje in s tem dohodka, ki bi si ga na tej zemlji 
ustvarjal 40 let. V celjskem primeru bi za vrt I. razreda v prvem bonitetnem 
razredu to zneslo 1680 starih dinarjev, to pa je cena, po kateri dobivamo 
v Celju sedaj dovolj zemlje. Za najnižjo razvrščeno zemljo, to je za pašnik, bi 
prišlo v celjskem primeru 720 starih dinarjev. Menimo, da je to še precej realno. 

Dalje predlagamo, da se 46. člen dopolni v tem smislu, da se kmetu, ki ga 
prizadene kompleksna razlastitev omogoči, da z odškodnino', ki jo prejme za 
zemljo, lahko kupi službena leta. To je kompliciran predlog, vendar menimo, 
da bi bilo to treba urediti, ker vemo, da se s temi problemi vsako mesto 
ukvarja. Urbanizacija povzroča težave marsikateremu kmetu in v Celju imamo 
okoli 20 kmetov, ki so v bodočih urbaniziranih conah in ki jim ne moremo 
dati v nadomestilo druge zemlje, če bi bilo omogočeno bodisi v zakonu o raz- 
lastitvi bodisi v zakonu o pokojninskem zavarovanju, da si lahko kupi službena 
leta in si s tem pridobi pravico do pokojnine, mislimo, da bi te socialne primere 
lahko rešili v korist prizadetih občanov. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo želi delegat občine Trebnje, 
tovariš Zaje. 

Janez Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Prav gotovo je, da prinašajo' predloženi osnutki vrsto novih in za prakso 

zelo pozitivnih določil, zato jih kot metodo za reševanje zemljiške problematike 
podpiram. Vendar menim, da v nekaterih rešitvah zadržujejo stare formulacije, 
ki so se v sedanji praksi izvajanja zemljiške politike pokazale kot neživljenjske 
in po mojem mnenju preveč formalistične. Zato predlagam k predloženim 
osnutkom naslednje pripombe oziroma predloge. 

Kot osrednji problem v celotnem kompleksu vprašanj zemljiške politike 
se ponovno pojavlja načelno vprašanje o ustreznosti sedanje definicije stavbnega 
zemljišča. Menim namreč, da sedanja prizadevanja za preprečevanje špekulacij 
in spremljajočih negativnih družbenih pojavov ne morejo imeti resničnega 
uspeha vse dotlej, dokler bo le na podlagi urbanističnih dokumentov deter- 
minirani pravni pojem stavbnega zemljišča prinašal lastnikom teh zemljišč 
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bistveno večje ekonomske koristi, kot jih bo prinašalo v naravi enako zemljišče, 
ki bo pravno definirano kot kmetijsko zemljišče. 

Glede na to, da pripravljamo bistvene spremembe v celotnem spletu 
zakonov, ki urejajo zemljiško politiko, menim, da je prav, da že na začetku 
rečemo bobu bob in popu pop, se pravi, da je stavbno zemljišče zemljišče, na 
katerem stoji stavba, in zemljišče, ki se uporablja za njeno funkcionalno rabo. 
Morda je taka določitev stavbnega zemljišča, kakršna je podana v predloženih 
dokumentih, potrebna za strokovno delo urbanistov, prav gotovo pa je, da je 
v odnosu do pravic, ki jih imajo občani iz naslova nepremičnin, ob različnih 
pravnih opredelitvah enakih zemljišč, nesprejemljiva. Vendar je po mojem 
mnenju nevzdržno, da s tem, ko občinska skupščina sprejme urbanistični do- 
kument in s tem le s strokovno urbanističnega vidika opredeli namembnost 
določenih površin, nekomu brez vsakih zaslug, drugemu pa brez vsake krivde 
odrežemo večji ali manjši kos kruha. Zato predlagam, da se v vseh zakonskih 
določilih, ki regulirajo pravico občanov, imetnikov nepremičnin, definira pojem 
stavbnega zemljišča takole: 

»Stavbno zemljišče je zemljišče, na katerem že stoji stavba ali služi stavbi 
in njenim uporabnikom kot funkcionalno zemljišče ter zemljišče, za katero je 
izdano gradbeno dovoljenje.« 

Prepričan sem, da bi taka opredelitev stavbnega zemljišča skoraj povsem 
onemogočila špekulacije s temi zemljišči, obenem pa bi pravni pojem tega 
zemljišča v večji meri približala dejanskemu stanju. 

K osnutku zakona o razlastitvi predlagam tele konkretne pripombe: 
K drugemu odstavku 2. člena imam isto pripombo kot delegat občine Celje, 

da je treba dopustiti možnost, da se nepremičnina razlasti tudi, če se v smislu 
zazidalnega načrta spremeni namembnost. 

Predlagam, da se varianta v 7. členu črta, predlagano besedilo pa dopolni 
tako, da je organizacija združenega dela lahko razlastitveni upravičenec, če je 
v urbanističnem dokumentu določeno zemljišče predvideno za takšno zazidavo. 

V 19. členu naj se druga in tretja točka črtata, ker rešujeta že vprašanje 
odškodnine, v ničemer pa ne prispevata k utemeljenosti predloga za razlastitev, 
pač pa le otežujeta postopek. 

Predlagam, da se za 43. členom doda nov 43. a člen s prej predlagano 
definicijo stavbnega zemljišča. Če bi bila ta opredelitev tega pojma nesprejem- 
ljiva, pa predlagam, da se v tretjem odstavku 44. člena beseda »ugotavlja« 
nadomesti z besedo »določi« ter da se sprejme varianta k drugemu odstavku, ki 
pa naj se dopolni tako, da bo usklajena z lastninskim limitom stanovanjskih 
površin. To utemeljujem predvsem z dejstvom, da bi ugotovljeni poprečni 
gradbeni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ne pomenili le rela- 
tivne izenačitve cen gradbenih zemljišč na območju Slovenije, pač pa bi to 
imelo za posledico absolutno najvišjo ceno teh zemljišč v najzaostalejših in 
najmanj razvitih območjih republike. To utemeljuje s tem: 

Poprečni gradbeni stroški so v bolj odročnih krajih praviloma večji kot 
v razvitejših središčih. To je posledica predvsem večje oddaljenosti gradbišč od 
sedeža podjetja, dalje in slabše prometne povezave gradbišč s proizvodno- 
prevoznimi centri gradbenega materiala in opreme, slabših pogojev bivanja in 
oskrbovanja delovne sile ipd. Stroški komunalnega urejanja zemljišč so pravi- 
loma mnogo manjši kot v večjih središčih ali pa jih sploh ni. Vzrok za to je 
predvsem mnogo skromnejši standard komunalne opremljenosti, ulice in do- 
stopne poti se ne asfaltirajo, so brez javne razsvetljave in brez okrasnih zelenic 
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ipd. V primerih gradnje posameznih objektov, šol in podobnih objektov, zunaj 
krajev, kjer se ureja komunala, se stroški za komunalno ureditev objektov 
kratko in malo vključujejo v gradbeno ceno. To jasno dokazuje, da bi imelo 
ugotavljanje poprečnih gradbenih cen za posledico najvišje cene gradbenega 
zemljišča v manjših krajih in na manj razvitih območjih, najcenejša pa bi bila 
v najrazvitejših centrih. Zaradi tega bi se tudi tisti občani in podjetja, ki 
nameravajo zaradi nižje cene gradbenih zemljišč graditi v manjših in manj 
razvitih krajih, odločali le za gradnjo v večjih središčih. S tem pa bi bila 
onemogočena že sprejeta politika policentričnega sistema Slovenije. 

K osnutku zakona o razpolaganju občine z nezazidanim stavbnim zemlji- 
ščem predlagam naslednje pripombe: 

Predlagam, da se prvi odstavek 2. člena nadomesti s prej predlagano for- 
mulacijo stavbnega zemljišča. 

Ob prvem odstavku 19. člena menim, da je taka, pa čeprav začasna rešitev 
tega vprašanja za velik del slovenskega prostora škodljiva, in sicer predvsem 
zaradi tega, ker ne upošteva: 

1. objektivno in zgodovinsko pogojenega trenutka našega družbenoekonom- 
skega razvoja, v katerem ima predvsem v nekaterih predelih še vedno veliko 
vlogo polproletarec, ki mu zaradi nizkega osebnega dohodka predstavlja do- 
hodek iz kmetijstva bistveni del sredstev za preživljanje. S tem pa dobiva tudi 
njegovo delo na kmetiji značaj osebnega dela; 

2. dejstva, da se predvsem v hribovitejših in prometno odročnejših krajih 
še vedno hitro nadaljuje opuščanje obdelave slabših in za intenzivno obdelavo 
neprimernih površin, ki jih čedalje bolj prerašča grmovje. S tem pa nekoč 
kulturna krajina vse bolj izgublja svoj značaj. V teh primerih za kmetijstvo ne 
bi bilo škode, če se nakup takih zemljišč dovoli tudi nekmetom. Gotovo pa je, 
da bi s tem vsaj delno zagotovili kultiviranje takih zemljišč. 

Zato predlagam, da se prvi odstavek tega člena spremeni tako>, da je tudi v 
času do izida predpisov o prometu z zemljišči mogoče pridobiti kmetijsko zem- 
ljišče s pravnimi posli, vendar le, če za nakup tega zemljišča ni zainteresirana 
kmetijska organizacija združenega dela ali občina in če se s tako prodajo ozi- 
roma nakupom strinja pristojni svet za kmetijstvo. Če pa se definicija osebnega 
dela iz tega člena razume tako, da ima na njem pravico nekmet, potem se s 
predlaganim besedilom tega člena strinjam. Prosim pa, da se mi na to vprašanje 
na zasedanju odgovori. Menim, da bi bilo treba tudi v primeru pozitivnega 
odgovora zagotoviti za ta zemljišča predkupno pravico občine oziroma kmetijske 
organizacije. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Delegat iz Trbovelj, tovariš Janko 
Pucelj. 

Janko Pucelj: Tovariš predsednik, tovariši delegati! 
K osnutku zakona o razpolaganju občine z nezazidanim stavbnim zemlji- 

ščem predlagam naslednje pripombe: 
1. Predlagam, da se črta druga alinea 4. člena. 
2. Iz besedila zakona ni razvidno, kaj storiti v primeru, če je objekt do- 

grajen do tretje gradbene faze, pa je potekel rok iz druge alinee 3. člena, to je 
tri leta, oziroma iz 22. člena. 

3. Pri predkupni pravici mora prodajalec ponuditi občini v odkup stavbno 
zemljišče in navesti pogoje prodaje, se pravi ceno in plačilni rok. Menim, da 
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bi moral zakon predvideti še nekatere kriterije, in sicer omejitev, da bi se 
cena in plačilni rok gibala v določenih realnih mejah. Zgodi se namreč, da 
prodajalec v svoji ponudbi občini določi nerealno visoko ceno samo zato, da 
občino izključi kot morebitnega kupca. V pogodbi o prodaji je cena sicer ista, 
v resnici pa se pogodbeni stranki dogovorita, in kupec tudi plača dokaj nižjo 
ceno. Tako bi bila občina zaradi previsoke cene izključena oziroma oškodovana 
za predkupno pravico, čeprav bi bila zainteresirana za nakup zemljišča. 

4. Predlagam, da se v 18. členu, točka 2, v drugem odstavku črta besedilo: 
»in plača odškodnino po določbah zakona o razlastitvi.« Imamo namreč precej 
primerov, ko so lastniki zemljišč pripravljeni odstopiti zemljišče občini brez- 
plačno, na primer za gradnjo cest ali kakšne druge namene, in je nelogično, da 
bi ga morala občina po sili zakona tudi plačati. Prav tako določilo je bilo uve- 
ljavljeno že v sedanji praksi po zakonu o določanju stavbnega zemljišča v mestih 
in naseljih mestnega značaja. Obenem bi se izognili tudi pritisku lastnikov in 
uporabnikov zemljišč, ki bi zemljišče v času večje konjunkture in višje cene 
ponudili občini, ta pa bi morala plačevati po visokih cenah. 

5. Menim, da bi moralo v osnutku zakona ostati določilo, v kolikšnem času 
je občina dolžna plačati odvzeto zemljišče. Po sedaj veljavnem zakonu je rok 
pet let. 

V osnutku zakona o razlastitvi je po našem mnenju premalo definirana od- 
škodnina oziroma kriterij za ugotavljanje odškodnine, predvsem še za kmetij- 
sko zemljišče. 

Pri odškodnini za stavbno zemljišče podpiramo varianto, to je, da se za do 
100 m2 zemljišča plača odškodnina kot za stavbno zemljišče, za prekršek pa kot 
za kmetijsko zemljišče. 

Bolje bi morali biti določeni kriteriji za ugotavljanje vrednosti zemljišča. 
V zakonu o urbanističnem planiranju menimo, da je rok dveh let za začasno 

prepoved prometa, parcelacije in graditve le prekratek. Iz prakse vidimo, da se 
te zadeve vlečejo veliko dlje. 

Predlagamo, da se v novi zakonodaji podrobneje razčleni oziroma omeji 
tako imenovani lastninski maksimum oziroma določi, koliko hiš oziroma 
stanovanj ima lahko posamezna fizična oseba v lasti. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima delegat občine Dom- 
žale, tovariš Cerne. 

Jakob Cerne: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Na seji kluba odbornikov in poslancev skupščine občine Domžale, ki je bila 
3. maja 1972, so odborniki in poslanci obravnavali osnutke predpisov, ki bodo 
urejali promet z zemljišči. Seznanil vas bom z razpravo s te seje, z mnenji in 
s predlogi in to v nespremenjeni obliki. 

Razpravljala na tem posvetovanju so poudarili, da predstavljajo osnutki 
izhodišč in predpisov velik korak naprej pri urejanju te problematike. Ob tem 
pa dobivajo občine poleg drugih še dve pomembni nalogi in to, da bodo kadrov- 
sko usposobile strokovne službe v občinskih upravah in drugih telesih ter 
organizacijah, ki bodo delovali na tem področju, da bodo sposobne izvajati 
ukrepe, ki jih predvidevajo predpisi. Druga naloga pa je zagotavljanje zadost- 
nih sredstev, ki bodo potrebna občinam, da bodo lahko plačevale odškodnine za 
razlaščena zemljišča. Reševanje teh in še drugih vprašanj bo zahtevalo mnogo 
ustvarjalnega dela skupščin in njihovih teles ter drugih dejavnikov. 
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K osnutku zakona o razpolaganju občine z nezazidanim stavbnim zemlji- 
ščem predlagam naslednje konkretne pripombe: 

V določbi III. poglavja tega zakona ugotavljamo, da je predkupna pravica 
občin za nakup gradbenega zemljišča v osnutku zakona teoretično sicer zelo 
dobro obdelana, vendar se bo v praksi to težko izvajalo, torej ne bo imelo tistega 
učinka, kakršen je z zakonom zamišljen. Naše mnenje je identično z mnenjem 
delegata občine Trbovlje, da bo cena stavbnega zemljišča previsoka in tako 
občina ne bo mogla biti interesent za nakup. 

S prometnim davkom občina lahko že sedaj izvaja določene ukrepe, saj 
lahko ponovno oceni prodano nepremičnino, ki je predmet kupne pogodbe, če 
se ji zdi, da v pogodbi ni navedena resnična cena, in nato odmeri prometni 
davek od nove cene. Prometni davek od prodane nepremičnine običajno plača 
kupec in tako si bodo še vedno prodajalci prilaščali zemljiško rento. 

Pripombe k osnutku zakona o razlastitvi: 
19. in 35. člen vsebujeta pogoj, da mora razlastitveni upravičenec pred- 

ložiti potrdilo službe družbenega knjigovodstva, da ima zagotovljena sredstva za 
plačilo razlaščenega zemljišča. V osnutku zakona o razlastitvi je tudi predvideno, 
da skupščina občine lahko z odlokom sprejme tudi 5-letni odplačilni rok in 
sicer v enakih zaporednih obrokih. Predlagatelja zakonov opozarjamo na dopol- 
nitev zakona glede tega, kakšno zagotovilo naj bi se zahtevalo v primeru, da je 
odplačilni rok 5 let, ker v tem primeru razlastitveni upravičenec verjetno ne 
bo imel že ob času razlastitve zagotovljene celotne vsote za plačilo razlaščene 
zemlje, ki jo bo dolžan izplačati v petih letih. 

46. člen: Predlagamo, naj se besedica »lahko-« črta, to se pravi, naj se pri 
določanju odškodnine obvezno upoštevajo socialne razmere razlaščenca. 

Pripombe k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urba- 
nističnem planiranju: 

1. člen: Predlagamo, da se del stavka »Skupščina lahko z odlokom razlasti« 
spremeni tako>, da se beseda »lahko-« nadomesti z besedo »mora«. Besedilo se 
potem glasi: »Skupščina mora z odlokom razglasiti...«. 

Prepoved prometa z zemljišči od časa, ko se pripravlja zazidalni načrt, pa 
do razlastitve naj bi veljala enotno za vse občine, torej naj bi bila obligatorna 
in ne fakultativna, kot je predvideno v osnutku zakona. 

Dveletni rok, ki je predviden za prepoved prometa z zemljišči, za prepoved 
parcelacije ali za prepoved graditve na posameznih območjih in ki bi veljal 
od dneva objave sklepa občinske skupščine, da bo za določeno območje izdelan 
zazidalni načrt in bi trajal do pravnomočne odločbe o razlastitvi, je prekratek, 
in sicer zaradi tega, ker sta že sama postopka za izdelavo zazidalnega načrta in 
za razlastitev zelo dolgotrajna. 

6. člen: Minimalna kazen, ki naj bi jo plačali črnograditelji, mora znašati 
najmanj toliko, kolikor znašajo vsi stroški za pridobitev gradbenega dovoljenja 
po redni poti. Predlog pa je bil, da ne manj kot milijon starih dinarjev. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo želi besedo? (Nihče.) Zeli besedo 
predstavnik predlagatelja? Izvoli, tovariš Mikoš! 

Boris Mikoš: Tovariši! Mislim, da smo v tej razpravi dosegli tako 
visoko stopnjo soglasja o vseh osnovnih vprašanjih, da obširna pojasnila z moje 
strani najbrž niso potrebna. Mislim, da je le še nekaj vprašanj odprtih. Vaše 
pripombe bomo pregledah in jih skušali pri nadaljnjem delu upoštevati. 
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Pojasnil bom le dva ali tri vprašanja, na katerih smo se morda razšli zato, 
ker stvari nismo enako razumeli, pa jih sedaj različno obravnavamo. 

Eno konstantnih vprašanj je vprašanje zemljišča in odškodnine. Mislim, da 
ne smemo povezovati obeh zakonov, to je zakona o razlastitvi in zakona o raz- 
polaganju občine z nezazidanim stavbnim zemljiščem, kjer je v drugem členu 
definirano, kaj je to nezazidano stavbno zemljišče. Definicija iz tega zakona ne 
velja za prvi zakon. To je prva ugotovitev. Drugo, kar poudarjam, pa je, da smo 
se že dogovorih, da bomo pred 43. člen, v katerem definiramo odškodnino za 
kmetijsko in odškodnino za stavbno zemljišče, dodali poseben člen, s katerim 
bomo skušali stvari razjasniti, da pri izvajanju zakona ne bi bilo nejasnosti. 

Gre namreč za to, da ugotovimo, kaj je zemljišče po namembnosti in po 
naših urbanističnih dokumentih, drugo pa je, kaj je zemljišče v trenutku, ko ga 
razlastimo. To je bistvena razlika. In teh dveh stvari ni treba zamenjavati. 

Seveda ni mogoče sprejeti tistih pripomb, po katerih bi v razlastitvenem po- 
stopku in pri priznavanju odškodnine razglasili za kmetijsko zemljo tudi zemljo 
v popolnoma zgrajenem delu mesta. Ce je stavbišče komunalno opremljeno, mu 
bomo morali priznati karakter stavbnega zemljišča. Drugače bi imeli samo 
pozidana in nepozidana zemljišča in tudi razlike med stavbnimi in kmetijskimi 
zemljišči ne bi bilo. Mislim, da se moramo domeniti, da kot kmetijska zemljišča 
obravnavamo vsa tista'zemljišča, na katerih se opravlja kmetijska proizvodnja, 
čeprav jih naš urbanistični program predvideva za gradnjo. Ni pa mogoče za 
kmetijska zemljišča priznati tistih zemljišč, na katerih se razvija nekakšno 
vrtičkarstvo ali nekaj podobnega, in sicer znotraj bolj ali manj zgrajenega 
mestnega okoliša, kjer imamo že ceste, elektriko, vodo in tako naprej. Teh 
površin je malo, zato mislim, da v naši zemljiški politiki niso poseben problem. 

Želel sem pojasniti predvsem to, da v zakonu o razlastitvi obravnavamo 
kot kmetijsko zemljišče tisto zemljišče, ki je kmetijsko na dan razlastitve, ne pa 
tisto, ki je v naših planih predvideno kot kmetijsko. 

Pri 19. členu se pojavlja vprašanje osebnega dela in nadaljnjega prometa 
s kmetijskimi zemljišči. Ta člen onemogoča promet samo za čas, dokler se 
predpisi ne dopolnijo, to se pravi do konca tega leta. Poleg tega je formulacija 
»osebno delo« tako široka, da ne zavira tega prometa med polproletarci. Onemo- 
gočamo seveda nakup kmetijskega zemljišča občanom, ki ga ne uporabljajo za 
osebno delo, dokler s predpisi stvari ne definiramo in dokončno ne uredimo. To 
določilo ne zadeva polproletariata, to je tistih družin, pri katerih se žena ukvarja 
s kmetijstvom in kjer mož odhaja v industrijo ali kam drugam na delo. 

Mislim, da nas neupravičeno moti cena iz ponudbe ob predkupni pravici. 
Ce lastnik postavi nizko ceno, bo občina zemljo kupila, če je zanjo zainteresi- 
rana. Ce pa postavi zelo visoko ceno, je za nas stvar tudi v redu, ker bo zaradi 
visoke cene tudi davek visok. Občina je tista, ki določi davčno lestvico, in pri 
takih špekulacijah lahko pobere velik del cene. Ker je promet svoboden, bo 
špekulirala občina in bo špekuliral občan. Od naše skupnosti je odvisno, kakšne 
lestvice bomo postavili, za kakšne omejitve se bomo odločili in kolikšen del 
rente bomo zajemali. Res je, da bo rento enkrat plačal kupec, drugič pa pro- 
dajalec. Samo to z vidika naše urbane politike ni pomembno, pač pa je po- 
membno, da rento dobimo in da se prelije nazaj v sredstva družbenopolitičine 
skupnosti. Ce zagovarjamo načela, da naj bo v svoji osnovi promet s stavbnimi 
zemljišči svoboden in ne sprejemamo nacionalizacije, s katero bi odvzeli velike 
gradbene okoliše, če torej dopuščamo svoboden promet ob določenih pogojih, 
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potem moramo vedeti, da za nekaj časa, dokler se materialno ne okrepimo, ne 
bomo mogli preprečiti vseh špekulacij. 

Odprto je tudi vprašanje, kje naj preprečujemo špekulacije. Na razgovorih 
s kolegi iz občin smo slišali zahtevo, da se ta pravica razširi tudi na tista na- 
selja, ki jih urejamo samo z urbanističnim redom. Bili smo mnenja, da v tem 
trenutku to ni racionalno. Načelno je sicer zelo dobro, ni pa racionalno zaradi 
tega, ker imamo že za intervencije v večjih središčih malo sredstev. Občina 
pa ima na popolno svobodo in možnost, da z urbanističnim načrtom ureja tudi 
druga naselja, saj lahko sama določi, katero naselje naj se ureja z urbanističnim 
načrtom. Mislim, da bi se kupna moč občine preveč razbila, če bi jo sedaj 
zadolževali, da v tem trenutku in pri tej materialni osnovi intervenira s pred- 
nostnim nakupom tudi v manjših krajih, ne glede na to, da se povsem1 strinjam 
z vami, da je tudi v teh manjših krajih naša prisotnost nujna, ker so nekateri 
manjši kraji še kako atraktivni za gradnjo objektov. 

Ce bo občina zgradila sistem, na podlagi katerega bo s pobiranjem rente in 
s prodajo zemlje iz svojega fonda za stanovanjsko in drugo gradnjo prišla do 
sredstev, bo lahko razširila svoje intervencije tudi na takšna posebno atraktivna 
področja zunaj mest in naselij mestnega značaja. 

Glede kazni za črnograditelje menim, da bi morali črnograditelje zagovar- 
jati, če je cena gradbenega dovoljenja res 10 000 din. Razumljivo je, da se 
izognejo že temu strošku, potem pa še komunalnemu. Mislim, da nas nekateri 
primeri uče, da z represivnimi ukrepi ne bomo rešili problema črnih gradenj. 
V Sloveniji situacija še ni tako huda, ampak v Bosni je razmerje med legalnimi 
in črnimi gradnjami že 1 : 1. To povzroča naravnost nepojmljive družbene stro- 
ške, še posebej v perspektivi, in nas lahko spravi v slepo ulico. 

Mislim, da se iz te situacije lahko rešimo tudi z ukrepi, kakršne danes 
predlagamo. Prepričan sem, da so represivni ukrepi izraz naše družbene stiske, 
ko v tem trenutku stvari ne moremo reševati drugače. Rešitev je gotovo v kon- 
ceptu, ki ga skupno razvijamo, in to je, da razširimo in organizirano izvajamo 
tudi družbeno najemno stanovanjsko gradnjo, da določimo ekonomska merila 
za kredite za stanovanjsko graditev, da občina dobi večjo ingerenco nad zemljo 
in da se lahko materialno okrepi do te mere, da sama organizira tiste površine, 
na katere usmerja vse tiste, ki želijo graditi. Te politike pa ne bo možno raz- 
vijati, če ekonomskih odnosov, ki smo jih začeli razvijati na področju gradnje 
stanovanj za trg in tako naprej, ne razširimo tudi na področje zemljiške politike 
in če se reševanja teh vprašanj ne bomo lotili enotno. 

Zato mislim, da bistvo ni v tem, ali bo črnograditelj plačal 1000, 5000 ali 
10 000 din kazni. Med črnograditelj i so taki občani, ki jih vsaj s socialnega 
vidika moramo in moremo razumeti, da so se za to odločili, imamo pa tudi 
objestne ljudi, katerih osebni dohodki daleč presegajo osebne dohodke vseh 
nas, ki sedimo v tejle dvorani, pa se tako vedejo samo iz gole objestnosti do 
naše oblasti. Grade tam, kjer je lokacija najlepša in kjer dobesedno ropajo 
značilnosti in lepote naše pokrajine. Žal smo tudi do teh preveč strpni. Tu bi 
lahko v širšem obsegu kot doslej uporabi j ah tudi grobe metode države in 
oblasti. To je tudi eden izmed razlogov, da v zakonu o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o urbanističnem planiranju dajemo večje pravice urbanističnim 
inšpekcijam direktno, da posredujejo vsaj tam, kjer imamo rezervate in z zakoni 
in odloki določene rezervirane površine. Tu ne bo več razprave, ali naj se 
stavbe podrejo ali ne, ampak bomo inšpekcijo prisilili k temu, da organizira 
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podiranje. Opozarjam, da bo zato v občinskih proračunih treba predvideti tudi 
sredstva. 

Odprto pa je še vprašanje glede dokaj direktnega predloga mesta Ljub- 
ljane, da se izda zakon o nacionalizaciji. Veste, da je bil tak zakon pripravljen, 
pa skupščini ni bil predložen. Kolikor smo kontaktirali z večjimi slovenskimi 
mesti, se druga mesta za izdajo tega zakona ne navdušujejo in predvsem pri- 
čakujejo, da bomo s skupnim naporom pri pripravi zakona o razlastitvi našli 
v okviru tega zakona takšne rešitve,, ki bi nam omogočile konstantno reševanje 
problema, ki ga imamo v mestih zaradi pomanjkanja stavbnih zemljišč, in kon- 
stantno prehajanje stavbnih zemljišč iz zasebne v družbeno lastnino1. 

Mislim, da bi morali proučiti, ali je situacija v Ljubljani dejansko takšna, 
da zahteva izdajo tega zakona in njegovo uporabo za mestno področje, ali pa se 
lahko tudi Ljubljana vključi v okvir zakona o kompleksni razlastitvi. 

Predsedujoči Zdrav k o Krvina: Ali še kdo želi besedo ? Prosim, to- 
variš Stros, občina Laško! 

Franc Stros (iz klopi): V zazidalnem načrtu za kraj Rimske Toplice so 
predvidena kot zazidalna zemljišča pretežno kmetijska zemljišča, s katerimi raz- 
polaga kmetijska organizacija. Glede na določbe 3. člena zakona o razpolaganju 
občine z nezazidanim stavbnim zemljiščem kmetijski organizaciji teh zemljišč 
ne moremo odvzeti, ker jih uporablja za opravljanje osnovne dejavnosti. Mislim, 
da bo to problem tudi v drugih občinah. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovariš Mikoš, prosim! 

Boris Mikoš: Mislim, da je stvar jasna. 3. člen zakona o razpolaganju 
občine z nezazidanim stavbnim zemljiščem govori samo o tistem nezazidanem 
stavbnem zemljišču, ki je v družbeni lastnini in ki se s tem zakonom prenaša 
na občino. Ker ta površina služi kmetijski organizaciji za njeno osnovno de- 
javnost, se na podlagi tega zakona ne more prenesti. Prenese pa se lahko po 
zakonu o razlastitvi, ker je površina v območju zazidalnega okoliša oziroma 
urbanističnega načrta namenjena za razvoj naselja. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Prosim, delegat občine Ajdovščina, 
tovariš Sinigoj. 

Grozdan Sinigoj: Tovariš sekretar je sicer odgovoril na nekatera 
vprašanja, vendar bi kljub temu postavil še vprašanje, kako bo do izdaje zvez- 
nega zakona z zemljišči po vaseh. Do takrat, bo v vaseh onemogočena gradnja. 
Ne vemo pa, ali bo zakon sprejet do konca leta. 

Drugo vprašanje je, ali lahko dopustimo, da bodo vsa zemljišča, ki so 
zunaj področja, ki je urbanistično urejeno .ali ki bodo še zajeta z urbanističnim 
programom, še naprej predmet špekulacije. Zakon jasno govori samo o tistih 
stavbnih zemljiščih, ki so po urbanističnem ali zazidalnem načrtu namenjena za 
graditev. To pomeni, da bo še vedno naval na tista zemljišča, ki so na meji. 
Jasno je, da občina ne bo imela toliko denarja, da bi lahko zakon razširila tudi 
na ta območja. Bojim se, da se potem ne bo gradilo na zemljiščih, ki so po 
urbanističnem ali zazidalnem načrtu namenjena za graditev, ampak bo spet 
hud pritisk na rob teh zemljišč. 
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Pripominjam tudi, da je v izhodiščih navedeno na 10. strani, naj prepoved 
prometa velja od dneva objave sklepa občinske skupščine o izdelavi zazidalnega 
načrta do razlastitve. Mislim, da je rok po objavi že prepozen. Ce to velja retro- 
aktivno, se postavlja tudi vprašanje pravne vzdržnosti takega instrumenta. 

Zaradi kratkega roka, ki je pretekel od objave zakona o začasni prepovedi 
prometa z zemljišči, pa do dneva, ko je začel veljati — menda samo 24 ur — je 
bil po občinah in zemljiških knjigah takšen promet v enem samem dnevu, da 
si lahko mislimo, da špekulacij s tem verjetno ne bomo preprečili. Zato po- 
stavljam, ali lahko stvar uredimo tako, da bi prednostne pravice ne imel tisti 
lastnik, ki je kupil zemljišče šest mesecev pred objavo sklepa o tem, da bo do- 
ločeno zemljišče predmet urbanistične obdelave. Postavljam vprašanje, zakaj 
ima prednostno pravico lastnik, ki je zemljo kupil le nekaj dni prej kot pred 
6 meseci. 

In končno postavljam še vprašanje, zakaj ne bi procedure, po kateri ima 
občina predkupno pravico, v zakonu malo podrobneje uredili. Menim., da je 
procedura preveč ohlapna in da bi moral zakon precizneje urediti zlasti to, da 
mora določen organ v občini odgovoriti, ali je celotno zemljišče zanimivo za 
občino ali ne. S tem ne bi hotel izreči nezaupnice občinskim skupščinam, vendar 
se mi zdi, da bo špekulacija še naprej cvetela in to na podlagi korupcije, če bo 
lahko referent v določeni službi rekel, da je tako zemljišče za občino zanimivo 
ali pa ne. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovariš Kocjan, predstavnik pred- 
lagatelja. 

Slavko Kocjan: Tovarišu delegatu se že vnaprej oproščam, če ga 
nisem dobro razumel in mu zaradi tega ne bom točno odgovoril. 

Na prvo vprašanje tovariša delegata, kako je z gradnjo po vaseh, lahko od- 
govorim, da bo po vaseh oziromla zunaj okolja, ki se ureja z zazidalnim načrtom 
ali urbanističnim programom, tekla gradnja normalno naprej. Imamo namreč 
še druge instrumente, ki določajo, kdaj se na zemlji lahko gradi, na primer loka- 
cijsko dovoljenje. Z zakonom omogočamo gradnjo in prav tako je omogočena 
prekvalifikacija namembnosti zemljišč. V tem primeru gre predvsem za zem- 
ljišča, ki za organizirano, tj. urbano gradnjo niso toliko interesantna. So tudi 
primeri, ko se ljudje vozijo v službo od daleč in nima vsak interesa, da bi 
stanoval v mestu. Zakaj bi jim potem gradnjo onemogočali? 

Drugo vprašanje je bilo, ali bodo ti ukrepi lahko preprečili špekulacije. 
Tovariš delegat izhaja namreč iz žalostne izkušnje, da zakon o nacionalizaciji 
iz leta 1958 špekulacij ni zatrl, ampak jih je še .pospešil. Za špekulacije so po- 
stala zelo interesantna zemljišča prav na robu meje nacionaliziranih zemljišč. 
Mislim pa, da bodo tudi novi zakoni to preprečili. Takšne meje, kakor je bila 
določena z nacionalizacijo, zdaj ne bo. Koristilo pa bo tudi, če se bo v smislu 
vaših pripomb modificiral institut prednostne pravice. 

Glede razglasitve prepovedi prometa z zemljišči bi tovariša delegata opo- 
zoril, da gre za neke vrste retroaktivnost, ker predlog zakona določa, kdo je 
lahko prejšnji lastnik. Prejšnji lastnik je tisti, ki je pridobil lastninsko pra- 
vico po sedanjem predlogu pred 6 meseci, predlagali pa ste, da bi se ta rok 
podaljšal na 12 mesecev. Prednostno pravioo gradnje bo torej lahko uveljavljal 
samo tisti, ki je zemljo pridobil vsaj 6 oziroma 12 mesecev prej. 
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Predsedujoči Zdravko Krvina: Se kdo želi besedo? Delegat občine 
Dravograd, Ferdo Blaznik. 

Ferdo Blaznik: Tovariši delegati! K osnutku zakona o razpolaganju 
občine z nezazidanim stavbnim, zemljiščem predlagam v imenu sveta za gospo- 
darstvo naše občine nekatere pripombe. Svet je bil mnenja, da je osnutek 
zakona vsebinsko zelo dobro zastavljen, predlagamo le, da se prediskutirajo in 
po potrebi popravijo nekateri izrazi in roki. 

V 2. členu osnutka zakona je rečeno, naj bi občine določale merila za dolo- 
čitev zemljišča, namenjenega za normalno uporabo že zgrajenih objektov. Pred- 
lagamo, naj bi republika prevzela pobude in sama uredila te kriterije, ker bi 
tako odpadla možnost uvedbe različnih kriterijev in neenotne prakse po ob- 
činah. 

Praktični problemi bodo nastali tudi zaradi določila iz 3. člena, po katerem 
se z dnem uveljavitve tega zakona prenese na občino pravica uporabe na ne- 
zazidanem stavbnem zemljišču. 

Glede na določilo 6. člena je občina dolžna plačati odškodnino v 6 mesecih 
po pravnomočnosti odločbe, če ni dosežen drugačen sporazum. V praksi organi- 
zacija združenega dela verjetno ne bo dostikrat privolila v daljše odplačilne 
roke. Zato se pojavlja vprašanje, kakšne bodo posledice v primerih, če skup- 
ščine občin ne bodo zbrale potrebnih sredstev, medtem ko iz stilizacije osnutka 
zakona verjetno izhaja obligatoren prenos pravice uporabe na občino. 

Precizirati bi bilo potrebno izraz »dejanski uporabnik« iz drugega odstavka 
3. člena osnutka zakona, ker utegne nastati dvom, ali razume zakonodajalec pod 
tem pojmom le pravne osebe glede na prvi odstavek istega člena, ali pa se izraz 
nanaša tudi na fizične osebe. 

Mutatis mutandi velja za izraz »tisti, ki namerava prodati« iz 12. člena 
osnutka zakona. Iz kazenskih določb v prvem odstavku 17. člena sicer verjetno 
izhaja, da ima zakonodajalec v mislih poleg fizične osebe tudi civilnopravne 
osebe in društva ter družbenopolitične organizacije. Načelen dvom pa vendar 
obstaja. 

Posebno pozornost bi veljalo posvetiti roku iz 12. člena osnutka, po katerem 
se mora občina v 30 dneh po vročeni ponudbi odločiti o pristanku na ponudbo. 
V praksi bo ta rok sorazmerno kratek, ker skupščina občine, ki o nakupu od- 
loča, zaseda poprečno enkrat na mesec. Poleg tega mora predlog predhodno 
obravnavati tudi pristojni svet. 

Zakon ni uredil vprašanja molka na ponudbo. Verjetno gre za prekluzivni 
rok, po preteku katerega se šteje, da je občina ponudbo odklonila. 

Številna vprašanja in pomisleke bo verjetno povzročala stilizacija 19. — 
čeprav začasnega — člena osnutka zakona, po katerem lahko pridobivajo kme- 
tijsko zemljišče s pravnimi posli le tisti, ki jim to služi za osebno delo, in 
kmetijske organizacije združenega dela. Vprašanje je, kaj vse zajema izraz 
»pridobiva«. Ali je mišljen le prenos lastninske pravice ali pa tudi ustanovitev 
rabokupnega razmerja, zakup in menjava; ali obsega izraz: »tisti, ki mu to služi 
za osebno delo«, zgolj fizične osebe, ki jim pridobljeno zemljišče služi za osebno 
delo? 

Določilo 19. člena osnutka zakona ne daje možnosti pridobivanja kme- 
tijskih zemljišč ostalim organizacijam združenega dela, razen kmetijskim orga- 
nizacijam. Morda bi veljalo predvideti izjemo, da je to dopustno,, če gre za 
kmetijsko zemljišče manjše proizvodne vrednosti in če se bo skladno s pro- 
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izvodnjo in potrebami organizacije združenega dela izkoriščalo v okviru določil 
34. člena začasno še veljavnega zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi 
se nihče.) Lahko razpravo končamo? (Da.) Pred prehodom na glasovanje bo 
sekretar poročal o navzočnosti delegatov. 

S a vin Jogan : Iz pooblastil, ki smo: jih dobili do začetka in po za- 
četku zasedanja, izhaja, da se udeležujejo današnjega zasedanja delegati vseh 
občin v Sloveniji razen delegatov občine Lenart, ter delegat mesta Ljubljane. 

Po družbenih funkcijah, ki jih opravljajo v občinah, je sestava delegatov 
naslednja: 24 delegatov je izvoljenih iz vrst predsednikov in podpredsednikov 
občinske skupščine ter predsednikov zborov občinske skupščine, 24 delegatov je 
izvoljenih iz vrst predsednikov in članov svetov ter odbornikov občinske skup- 
ščine, 7 delegatov predstavlja organizacije združenega dela, 18 delegatov pa je 
izvoljenih iz vrst tajnikov in delavcev v. občinskih upravah. Glede na to, da 
obsegajo točke dnevnega reda današnjega zasedanja različna področja, so v 9 
občinah izvolili pO' dva, v dveh občinah pa po tri delegate; iz drugih občin pa 
so poslali na zasedanje po enega delegata. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Glede na široko razpravo predla- 
gam, da izvolite skupino, ki bo formulirala stališča in jih potem predložila 
ustreznim, organom v republiški skupščini, izvršnemu svetu, skupščinam občin 
in mestu Ljubljani. 

Se strinajte s takim predlogom? (Delegati se strinjajo.). Kdor je za, naj 
glasuje! (50 delegatov je za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predlagam, da v to komisijo izvolimo tovariša Marjana Prezlja, delegata 
Ljubljane, Toneta Dobrajca, delegata Maribora, Marjana Ašiča, delegata Celja, 
Janeza, Zajca, delegata Trebnjega, Iva Miklavčiča, delegata Kranja, in pa Janka 
Pluclja, delegata Trbovelj. Ali se s predlogom strinjate? Kdor je za, naj glasuje! 
(56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Tako končujem to točko dnevnega reda. 

Predlagatelji so prosili, če lahko zamenjamo 5. in 6. točko dnevnega reda. 
Zato prehajamo na 6. točko dne vn e g a reda, to je na poročilo o iz- 
vajanju zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni 
lastnini. 

Predstavnik predlagatelja k tej točki je tovariš Franc Svetelj, predsednik 
komisije skupščine Socialistične republike Slovenije za družbeno nadzorstvo. 
Prosim, tovariš Svetelj! 

Franc Svetelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Treba je pozdraviti sklep predsedstva zasedanja delegatov občin, da je na 
današnjo sejo dalo tudi problematiko uresničevanja zakona o pogojih za prodajo 
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini. Tako se bo tudi v praksi 
začelo uveljavljati načelo, da tudi skupščina kot celota pogosteje nastopa kot 
institucija družbenega nadzorstva. 

Republiški in gospodarski zbor skupščine Socialistične republike Slovenije 
sta z namenom, da se izpolnijo pravne vrzeli na področju prometa s stanovanj- 
skimi hišami in stanovanji v družbeni lastnini in da se zagotovi enakopraven 
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položaj občanov pri nakupu takih stanovanj, 31. maja 1971 sprejela zakon o 
pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini. 

Osnova za določitev izklicne cene za javno prodajo oziroma za nakup 
stanovanjske hiše po določilih tega zakona je vrednost stanovanjske hiše oziroma 
stanovanja, valorizirana na dan prodaje. Valorizirana vrednost hiše ah stano- 
vanja v družbeni lastnini, ki se želi prodati, mora vsebovati predvsem naslednje 
elemente: 

1. gradbene stroške na dan prodaje; 
2. prometno vrednost zemljišča; 
3. stroške za komunalno urejanje zemljišča; 
4. izrabljenost hiše oziroma stanovanja. 
Omenjeni zakon nalaga občinskim skupščinam, da določijo za svoje ob- 

močje vrednost naštetih elementov za izračun valorizirane vrednosti hiše ah 
stanovanja, ki se želi prodati, upoštevajoč pri tem krajevne razmere in enotno 
metodologijo, ki jo je predpisal republiški sekretar za urbanizem s posebnim 
(pravilnikom (Ur. list SRS, št. 29/72) 19. julija 1971. Po tem pravilniku bi morale 
občinske skupščine določiti poprečne gradbene cene za leto 1971, to je za lansko 
leto, najkasneje v dveh mesecih po izidu tega pravilnika, to je do 1. oktobra 
1971. Občinske skupščine so tudi dolžne, da do konca vsakega leta določijo 
poprečno gradbeno ceno stanovanj z veljavnostjo za prihodnje leto. 

Na podlagi zakona morajo prodajalci po izvršeni prodaji hiše oziroma 
stanovanja v družbeni lastnini v 30 dneh po prodaji predložiti zadevno pogodbo 
in svoj splošni akt občinskemu javnemu pravobranilstvu. Tudi pogodbe o pro- 
daji hiš in stanovanj v družbeni lastnini, ki so bile sklenjene po 1. januarju 
1970, so bili prodajalci dolžni predložiti občinskemu javnemu pravobranilstvu 
najkasneje do 17. decembra 1971. 

Javno pravobranilstvo je po zakonu o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš 
in stanovanj v družbeni lastnini pooblaščeno, da v roku enega leta od prejema 
pogodbe vloži tožbo za razveljavitev pogodbe po tem zakonu in za vrnitev 
stanovanjske hiše oziroma stanovanja v družbeno lastnino, če meni, da so bile 
kršene določbe tega zakona ali pa določbe splošnega akta delovne organizacije 
in družbenopolitične skupnosti. 

Komisija za družbeno nadzorstvo skupščine SR Slovenije je na seji 22. 
marca letos na podlagi dveh informacij republiškega javnega pravobranilstva 
razpravljala o izvajanju zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lastnini ter ugotovila pozitiven vpliv zakona na urejanje 
teh problemov. Obenem je ugotovila, da se zakon prepočasi uresničuje. Po 
podatkih republiškega javnega pravobranilstva je do konca februarja letos 
izdalo odloke, s katerimi določajo vrednost elementov za izračun valorizirane 
vrednosti stanovanjskih hiš oziroma stanovanj, samo 16 občinskih skupščin. 

V zadnjih dveh mesecih se je sicer položaj nekoliko izboljšal, vendar 
dejstvo, da vse občinske skupščine še niso sprejele takih odlokov skoraj v enem 
letu po sprejetju zakona, močno ovira izvajanje ukrepov pristojnih občinskih 
javnih pravobranilstev, zlasti pa onemogoča vlaganje tožb za razveljavitev 
pogodb, s katerimi so bile kršene določbe navedenega zakona. 

Naj opozorim, da so nekatere občinske skupščine izdale odloke o poprečni 
gradbeni ceni in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč 
na podlagi zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za 
razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča. Vendar določbe teh odlokov niso 
uporabne za določitev valorizirane vrednosti stanovanjskih hiš oziroma stano- 
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vanj na dan prodaje, kot se to zahteva v navedenem zakonu oziroma v pravil- 
niku republiškega sekretariata za urbanizem. 

Občinskim javnim pravobranilstvom je bilo do konca februarja 1972 
prijavljenih 906 pogodb, od katerih je bilo 831 sklenjenih v letu 1971, do 
uveljavitve navedenega zakona. Po mnenju republiškega javnega pravobranil- 
stva število teh pogodb ne kaže dejanskega stanja na področju prometa s 
hišami oziroma stanovanji v družbeni lastnini, ker se je pokazalo, da so imele 
občinske davčne uprave prijavljenih več takih pogodb zaradi odmere promet- 
nega dayka. 

Glede na takšno stanje je komisija za družbeni nadzor posvetila posebno 
pozornost vprašanju, zakaj se določbe tega zakona ne izvajajo. Po mnenju 
komisije in tudi republiškega sekretariata za urbanizem ni nobenih objektivnih 
razlogov, da občinske skupščine ne bi mogle v najkrajšem času sprejeti teh 
odlokov ter s tem omogočiti dosledno izvajanje sprejetega zakona, saj so same 
tudi precej pripomogle, da je bil tak zakon sprejet. Sedaj morajo občinske 
skupščine odločneje uresničevati svoje pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz tega 
zakona, in tako omogočiti, da se uresniči tudi družbenopolitična vsebina tega 
zakona. 

Z uresničevanjem zakona bomo vsaj delno popravili družbeno škodo, ki je 
nastala s prodajo združenih stanovanj po nerealnih cenah in bomo take nega- 
tivne pojave preprečevali vsaj v prihodnje. 

Komisije za družbeni nadzor pri občinskih skupščinah naj bi spremljale 
izvajanje tega zakona in opozarjale na vse probleme, ki bi se pri tem pojavljali. 
Prav tako je treba doseči tesnejšo povezavo med občinskimi davčnimi upravami 
in občinskimi javnimi pravobranilstvi, zlasti pri ugotavljanju neprijavljenih 
pogodb o prodaji družbenih stanovanj. 

Komisija za družbeni nadzor je mnenja, da bi občinske skupščine po preteku 
enega leta po sprejemu zakona, to je do konca maja letos, morale sprejeti 
ustrezne odloke. Stališče komisije, da bi bilo zakon treba spremeniti tako, da 
bi za območja občin, ki ne bi sprejele takih odlokov, določil poprečno vrednost 
elementov za valorizacijo republiški izvršni svet, bi bilo najbrž težko uresničiti 
zaradi različnih pogojev na posameznih območjih naše republike. Stališče ko- 
misije oziroma ta sklep je treba razumeti predvsem kot obliko pomoči občinam, 
ne pa kot poseganje v samoupravne pravice in pristojnosti občine. Kljub temu 
pa menimo, da bi se bilo verjetno treba v republiki pri sprejemanju podobnih 
predpisov dogovoriti, katera administrativno-tehnična opravila naj bi spreje- 
mali oziroma urejali v republiških organih enotno za celo republiko, upoštevajoč 
zlasti kadrovsko zasedbo in čedalje večjo obremenjenost občinskih strokovnih 
služb. 

Predsedujoči Zdravko Krvina : Hvala lepa. Pričenjam razpravo 
o 6. točki dnevnega reda. Kdo želi besedo? Tovariš Knafeljc, Kočevje. 

Tone Knafeljc: Vprašujem, ali odlok o poprečni gradbeni ceni in 
stroških za komunalno urejanje, ki ga je sprejelo več občinskih skupščin in ki 
je bil namenjen za določitev cene teh zemljišč, velja tudi za določitev cene pri 
prodaji stanovanjskih hiš? Ali ta odlok zadostuje ali pa je treba glede na 
določbe zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni 
lastnini sprejeti še en odlok? 



402 Zasedanje delegatov občin 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Odgovoril bo tovariš Mikoš. 

Boris Mikoš: Tovariši, veste, da je bila diskusija o zakonu o pogojih 
za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini dolga in po svoje 
težka. 

Po pooblastilu iz tega zakona smo izdali poseben pravilnik, ki pa je na- 
menjen cenilcem in ne občinskim skupščinam. Mislim, da je velika zmota, če se 
nekatere občinske skupščine izgovarjajo, da ne morejo določiti poprečne grad- 
bene cene, češ da je pravilnik prezapleten. Pravilnik pa sploh ni namenjen 
njim. Treba je vsako leto ugotavljati poprečno gradbeno ceno in vsako leto 
sproti ugotavljati še stroške komunalnega opremljanja. Tukaj ne gre za to, 
da občina določi poprečne gradbene stroške za celo občino, ona lahko loči samo 
Trebnje od kakšne vasi tam v hribih. Ne vidim nobenih razlogov, zakaj je to 
tako zelo težavno. Seveda tukaj ne moremo iti po isti poti, po kateri je šla tista 
občina, v kateri so rekli: Pri nas je cena 1000 dinarjev. Občine morajo ugo- 
tavljati poprečno gradbeno ceno v tistem letu in za vsako leto posebej. Tako 
smo se dogovorili. Mislim, da je tudi realno, da morajo občine sproti ugotavljati 
cene, ker se zelo hitro spreminjajo in ker bi drugače imeli kmalu zelo nerealno 
cenitev stanovanjskega fonda, ki ga prodajamo, kot se nam je to dogajalo doslej, 
ko smo ga prodajali po nominalni vrednosti iz leta 1965. 

Gre za to, da občine sprejmejo' posebne odloke o tem, kakšna je v tekočem 
letu poprečna cena kot osnova za delo cenilcev, pri čemer pa je seveda treba 
upoštevati vse tiste elemente, ki so v pravilniku. Strinjam se, da je pravilnik 
zapleten, res pa je tudi, da so od nas večkrat zahtevali nemogoče stvari. Tako 
smo sestavili zelo zapleten pravilnik in bojim se, da kljub zelo natančnim 
navodilom, kaj je treba upoštevati, marsičesa ne bomo upoštevali, kot se to 
pogosto dogaja. Da pa ne bo sporov, mora vsaka občina izdati odlok in določiti 
za tekoče leto stroške komunalnega opremljanja, cene in ostalo, kar je potrebno. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovariš Bogataj, delegat Kamnika! 

Janez Bogataj: Za občino Kamnik je v poročilu javnega pravo- 
branilstva rečeno, da javno pravobranilstvo ne priznava odloka o povprečni 
gradbeni ceni, ter o poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zem- 
ljišča, čeprav odlok navaja, kaj se obravnava kot stavbno zemljišče, in povzema 
določila republiškega zakona. V odloku so zajeti tudi ostali elementi iz zakona. 

Odlok je bil sprejet konec lanskega leta, velja za letos in v letošnjem letu 
bodo elementi določeni za tekoče leto. Ali je treba odlok za letošnje leto sprejeti 
takoj v začetku leta? 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Da. 
Ali še kdo želi razpravljati? (Nihče.) Končujem razpravo o tej točki dnev- 

nega reda in predlagam, da overitelja zapisnika strneta stališča, ki jih bomo 
poslali kot opozorilo občinskim skupščinam. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnostih otroškega varstva in o finan- 
ciranju nekaterih oblik otroškega varstva v Socialistični republiki Sloveniji. 

Osnutek zakona smo vam poslali 12. 4. 1972. Predstavnik predlagatelja 
k tej točki dnevnega reda je tovariš dr. Stanko Lajevec, namestnik republiškega 
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sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo. Ali želi besedo predstavnik pred- 
lagatelja? (Ne.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš Sergej Vošnjak, delegat 
mesta Ljubljane. 

Sergej Vošnjak: Spoštovani tovariši delegati! Najprej upam, da mi 
tovariš predsednik ne bo odrekel pravice do pripombe, ki je z dnevnim redom 
tesno povezana. Mislim namreč na pripombo, ki je bila v tem zboru že izražena, 
da bi zasedanje delegatov po možnosti sklicevali z enotnim dnevnim redom. 
Danes je pravzaprav samo 9 občinskih skupščin delegiralo svoje delegate za 
razpravo o otroškem varstvu, ker so bile prve štiri točke dnevnega reda, po 
tematiki drugačne tako obsežne; Težko je delegatom neke sfere razpravljati o 
povsem drugem področju. Mislim, da je področje otroškega varstva tako po- 
membno, da bi bilo potrebno, da bi bili predstavniki, ki v občinah urejajo to 
področje, navzoči v večjem številu. 

Hkrati mislim, da bi se lahko za področje otroškega varstva pripravil 
obširnejši dnevni red in ne samo dopolnitev enega zakona, ker so zahteve, ki jih 
postavlja ta zakon oziroma jih zahtevajo dopolnila tega zakona, take, da terjajo 
kompleksnejše obravnavanje celotne problematike, pa naj bo to glede ukrepov, 
ki jih je treba sprejeti za zagotovitev kadrov za našo vzgojnovarstveno de- 
javnost, ali glede konkretnih obravnav o financiranju te dejavnosti. Mislim na 
čedalje pogostejše zahteve za diferencirano plačevanje storitev neposrednih 
uporabnikov uslug v varstvenih dejavnostih. 

Ljubljana v celoti podpira prizadevanja, da se izpopolni zakonodaja o otro- 
škem varstvu, da se otroški dodatki prilagodijo življenjskim stroškom in da se 
pri otroškem varstvu uvedejo diferencirane cene v vzgojnovarstvenih zavodih 
glede na gmotni položaj staršev. To ni samo stališče predstavnikov ljubljanskih 
občin, ampak je bilo v celoti verificirano na zborih volivcev pred referendumom 
za samoprispevek. Odločitev prebivalcev Ljubljane in okolice na referendumu pa 
je izpričala popolno zavzetost naših občanov za hitrejše urejanje otroškega 
varstva. 

Predložene spremembe zakona, o katerih danes razpravljamo, imajo seveda 
še določene pomanjkljivosti. Duh, ki preveva dopolnila zakona po našem mnenju 
še ni povsem usklajen s tistimi določili, ki so v zakonu. Tako je v 1. odstavku 
8. člena zakona, ki po predlogu ostaja neizpremenjen, predvideno, da družbeno- 
politične skupnosti, ki jih predstavljata občinska in republiška skupščina, 
določajo višino sredstev, ki se oddeli v sklade otroškega varstva. V novo> pred- 
loženem 10. členu in v dopolnilu 25. člena tega zakona pa se predvideva, da 
stopnjo prispevkov za otroško varstvo določi skupščina republiške skupnosti 
otroškega varstva oziroma skupščina temeljne skupnosti otroškega varstva. To 
pa je seveda v protislovju s prvim odstavkom 8. člena in bi bila zato potrebna 
uskladitev. Tako bi bilo treba še številna druga zakonska določila iz tistega 
dela zakona, ki ostaja nespremenjen, uskladiti z novostmi, ki jih prinaša do- 
polnitev zakona. 

Prav bi bilo, da bi se v celoti uveljavilo načelo družbenega dogovarjanja, 
kot ga predvidevajo spremembe zakona, ki jih v celoti podpiramo. Načelo 
družbenega dogovora pa bi naj zakon opredelil tudi za občine in ne le za 
republiko. Zakon bi lahko tudi za občino določil — tako kot to določa za 
republiko — kdo so nosilci družbenega dogovora v občini, kdo so tisti nosilci, 
ki bi zagotavljali po eni strani široko demokratično odločanje in uveljavljanje 

26» 
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interesov za otroško varstvo, po drugi strani pa oblikovanje enotne in učin- 
kovite odločitve. 

Že sedanja sprememba zakona o financiranju otroškega varstva bi morala 
nakazati diferencirano plačevanje glede na gmotni položaj staršev. Diferen- 
cirano plačevanje bi vplivalo na ugotavljanje prispevne stopnje, saj je osnovni 
namen diferenciranega plačevanja omogočiti tudi gmotno šibkim družinam, da 
dajo otroke v varstvo. To pa bi zahtevalo večje angažiranje družbenih sredstev 
oziroma višjo prispevno stopnjo. Prav hi bilo, da bi bila taka usmeritev na- 
kazana že v tem dopolnilu zakona. 

Podpiram načelo predloženih osnutkov s temi dopolnitvami, ki sem jih 
predlagal, in z željo, da se tudi drugi zakoni s področja otroškega varstva 
čimprej uskladijo z novimi hotenji in z novimi nameni, ki jih s temi spremem- 
bami skušamo doseči v zakonu. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Strinjam se s pripombo tovariša 
Vošnjaka, vendar naj povem, da se zakon jutri obravnava v socialno-zdrav- 
stvenem zboru in zasedanje delegatov mu mora predložiti mnenje. Je pa res, 
da je na zasedanju težko obravnavati več področij hkrati. Zato bodo občine 
morale izvoliti dva ali več delegatov. Predlog tovariša Sergeja Vošnjaka pa 
bomo skušali upoštevati. To pa pomeni, da se bomo morali večkrat sestati. 

Besedo želi delegat občine Šentjur pri Celju, tovariš Veber. 

Ivan Veber: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Predlagam pri- 
pombo glede uveljavljanja pomoči kmečkim otrokom, ki jo predvideva zakon. 
Ko je bila tovarišica Gasparijeva v Celju na razgovoru glede podpore kmečkim 
otrokom iz socialno ogroženih družin oziroma s kmetij, na katerih je več otrok 
in katerih dohodek je na družinskega člana majhen, smo vsi pozdravili pri- 
zadevanje pripravljalcev tega zakona, da bi bili tudi kmečki otroci deležni 
pomoči družbe. Strinjamo se, da ne smemo delati razlik že pri predšolskih 
otrocih. Menda si je večina občin prizadevala, da bi vsi otroci, ki hodijo v šolo, 
dobivali šolsko malico. To je že eden izmed momentov, da se otroci v šolah, 
pri tistem najbolj veselem delu šole, ko je malica, ne razlikujejo. 

Prav pa bi bilo, da bi zakonodajalec, ki pripravlja osnutek zakona, izdelal 
res pametna merila za dodeljevanje pomoči tem 6000 otrokom, kolikor jih zakon 
predvideva v letošnjem letu. Pri tem bomo naleteli na težave; najprej na težave 
pri izbiranju družin in otrok v občini, potem bodo nastale težave, ko se bodo 
ljudje primerjali, kdo to pomoč dobiva in kdo ne. 

Položaj otrok je v prvi vrsti odvisen od dohodka, ki ga ima družina, je pa 
odvisen tudi od porabe v teh družinah. N|a to, kakšen dohodek ima družina, se 
mogoče lažje vpliva, medtem ko je vpliv na porabo v okviru gospodinjstev, 
kjer so ti otroci, težji. Zato se bo dogajalo, da se bo pomoč za otroke porabila 
v druge namene. Zato bi moral zakon pri dodeljevanju pomoči upoštevati 
mnenja socialnih služb pri občinskih skupščinah. Socialne službe in šole, ki 
poznajo otroke in posamezne primere, naj bi imele mo<žnost, da ta denar 
namenijo takim oblikam pomoči, kakršne so za otroke v tem razvojnem obdobju 
najbolj potrebne. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? Predstavnik 
predlagatelja, tovariš dr. Lajevec. 
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Dr. Stanko Lajevec: Spoštovani tovariši delegati! Zahvaljujem se 
za sugestije, ki ste jih dali. V nadaljnjem formiranju zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o skupnostih otroškega varstva jih bom prav gotovo 
skušal tudi realizirati. Slo nam je namreč za to, da čim prej pristopimo k družr- 
benemu dogovoru in to je temeljna novost v osnutku zakona. Da bi to dosegli, 
smo tudi malo pohiteli in mogoče posvetili premalo pozornosti raznim spremem- 
bam, ki bi bile v tem zakonu potrebne. 

Zelo verjetno bo treba že v bližnji prihodnosti zakon v celoti redigirati, 
če hočemo izpolniti smisel X'X'V. amandmaja, ki zagotavlja, da je treba družbeno 
tako pomembno stvar urediti z družbenim dogovorom. 

Predsedujoči Zdravko Krv in a: Se kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Končujem razpravo k 5. točki dnevnega reda. Overitelja zapisnika, izvoljena na 
začetku današnjega zasedanja, naj strneta mnenje in stališča in jih pošljeta 
vsem občinskim skupščinam, pristojnim organom v republiški skupščini, pred- 
lagatelju in skupščini mesta Ljubljana. Ali se s tem strinjate? Kdor je za, naj 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Končujem 21. zasedanje delegatov občin in se vsem zahvaljujem za udeležbo 
in sodelovanje. 

(Zasedanje je bilo končano ob 12. uri.) 



ZASEDANJE DELEGATOV OBČIN 

22. zasedanje 

(5. junija 1972) 

Predsedoval: Zdravko Krvina, 
član predsedstva skupščine SR Slovenije. 

Začetek zasedanja ob 9.10. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovariši delegati! Na podlagi 11. 
člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti 
in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije začenjam 22. zasedanje 
delegatov občin v skupščini SR Slovenije, ki ga je sklical predsednik skupščine 
SR Slovenije na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 7. točke omenje- 
nega odloka. Dnevni red za današnje zasedanje je bil določen s sklicem in obsega 
naslednje točke: 

1. ocena gospodarskih razmer v SR Sloveniji in predlog zaključkov ter 
ukrepov; 

2. osnutek zakona o notranjih zadevah; 
3. osnutek zakona o telesnokulturnih skupnostih; 
4. osnutek zakona o sredstvih za financiranje telesnokulturnih dejavnosti 

v SR Sloveniji. 
Kot dodatno točko bi predlagal, da se pogovorimo še o informaciji o pro- 

blematiki cen kruha, ki ste jo dobili danes na klop. 
Poleg delegatov občin in delegata mesta Ljubljane so bili na današnje 

zasedanje povabljeni predstavniki predlagatelja gradiva za današnjo razpravo, 
izvršnega sveta, predstavniki matičnih odborov pristojnostnih zborov ter člani 
predsedstva naše skupščine. 

V smislu 12. člena omenjenega odloka predlagam, da izmed sebe izvolite 
dva overitelja zapisnika. Če ni predloga, predlagam, da overitelja zapisnika 
izberemo po abecednem vrstnem redu občin, kot smo to doslej že delali. To 
pomeni, da gre za delegata občin Novo mesto in Ribnica. To sta tovariša 
Marjan Simič iz Novega mesta in tovariš Matija Zobec iz Ribnice. 

Se strinjate z omenjenim predlogom za overitelja zapisnika? (Da.) 
Ugotavljam, da sta za overitelja zapisnika 22. zasedanja delegatov občin 

v skupščini SR Slovenije soglasno izvoljena Marjan Simič in Matija Zobec. 

Prehajamo na obravnavanje 1. točke dnevnega reda, to je ocene 
gospodarskih razmer v SR Sloveniji in predloga zaključkov ter ukrepov, ki jo 
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je v obravnavo predložil izvršni svet. Oceno smo vam poslali dne 18. 5. 1972. 
Predstavnik predlagatelja k tej točki dnevnega reda je tovariš Ivan Lapajne, 
namestnik direktorja zavoda SR Slovenije za planiranje, ki ima tudi uvodno 
besedo. Prosim, tovariš Ivan Lapajne! 

Ivan Lapajne: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši delegati! 
Na današnjem zasedanju smo se med drugim zbrali tudi zato, da bi prispevali 
svoj delež k oceni sedanjih gospodarskih razmer v Sloveniji in sodelovali pri 
oblikovanju stališč, predlogov ter ukrepov, ki naj bi jih na prihodnjih sejah 
sprejela republiški in gospodarski zbor skupščine SR Slovenije. 

Kot podlago za razpravo ste prejeli gradivo o gospodarskih razmerah v 
Sloveniji, ki ga je pripravil izvršni svet. 

V času od izdelave gradiva do danes je potekala živahna razprava o gospo- 
darskih vprašanjih v družbenopolitičnih organizacijah v republiki, v gospodarski 
zbornici ter v odborih gospodarskega in republiškega zbora skupščine SR Slo- 
venije. Za sedanji gospodarski trenutek je bila zlasti pomembna širša razprava, 
ki sta jo organizirali republiška konferenca SZDL Slovenije in Zveza sindikatov 
z gospodarskopolitičnimi aktivi v občinah na 13 področnih posvetih, ki so bili 
v minulem tednu. 

Omenjena razprava je pomembna zlasti zato, ker je bilo nujno soočiti in 
poenotiti nekatera osnovna stališča z neposredno prakso ter preveriti in do- 
polniti ocene sedanjih gospodarskih razmer, kar naj bi vodilo k čim uspešnej- 
šemu uresničevanju dogovorjenih družbenogospodarskih ciljev za letošnje leto. 

Na podlagi omenjenih razgovorov in posvetovanj lahko trdimo, da je bila 
sprejeta ocena, ki je prikazana v predloženem gradivu. Iz ocene je razvidno, da 
so gospodarske razmere kljub nekaterim doseženim ugodnim rezultatom — 
povečanju deviznih rezerv v državi, povečanju izvoza, sorazmerno visoki stopnji 
rasti proizvodnje, zaposlenosti itd. — precej resne. Razprava je bila zlasti glede 
položaja gospodarskih delovnih organizacij bolj kritična, kot je prikazano v 
gradivu. Upoštevati moramo namreč dejstvo, da so bili rezultati doseženi 
predvsem z administrativnim omejevanjem in učinkovanjem devalvacije ter 
da je minila že skoraj polovica leta, zato bomo težko izpolnili naloge, ki smo jih 
predvideli z ekonomsko politiko za leto 1972, če ne bomo takoj sprejeli ustreznih 
in učinkovitih ukrepov za njihovo uresničitev. Rezultati, doseženi v letošnjem 
letu, pa so za izvajanje srednjeročnih programov v celoti odločilni. 

Predstavniki gospodarstva so posebej poudarili, da je potrebno čimprej 
preusmeriti tok neugodnih gibanj, sicer bo prišlo do zaostrenih problemov, ki 
lahko vodijo v splošno gospodarsko stagnacijo. 

V razpravi je bilo prav tako večkrat opozorjeno, da še vedno nismo od- 
pravili osnovnih vzrokov gospodarske nestabilnosti, ki izvirajo iz nepokrite 
porabe vseh vrst, kar se izraža zlasti v neskladju med ponudbo in povpraše- 
vanjem, v inflacijskih težnjah in v nenehni nelikvidnosti gospodarstva. V SR 
Sloveniji se namreč stalno povečuje število delovnih organizacij z blokiranimi 
žiro računi. V aprilu 1972 jih je bilo že 234, lani pa je bilo letno poprečje 123. 

Omenjena neskladja in težnje utegnejo zavreti začeta pozitivna gibanja na 
področju zunanjetrgovinske menjave in proizvodnje. Zato jih moramo odločno 
odpravljati zlasti s tem, da čimprej sprejmemo potrebne ukrepe tako na pod- 
ročju povpraševanja kot tudi ponudbe. Gospodarska gibanja moramo uskladiti 
s cilji ekonomske politike. 
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Realni osebni dohodki naj bi naraščali za 1 % manj od rasti produktivnosti 
dela, doseči je treba počasnejšo rast splošne in kolektivne porabe od rasti 
družbenega proizvoda, zagotoviti moramo dosledno pokritje vseh investicij ter 
s postopnim sproščanjem cen. ob hkratni učinkoviti zaščiti prebivalstva z nižjimi 
dohodki postopno odpreti svobodnejše delovanje trga ob povečani intervenciji 
iz izvoza. 

Predloženo gradivo obravnava gospodarske razmere na podlagi podatkov 
za prve tri mesece letošnjega leta, vendar nam tudi kazalci za mesec april in 
maj potrjujejo navedeno oceno. Nekatere pomembnejše ugotovitve sedanjih 
gospodarskih razmer tako v Sloveniji kot Jugoslaviji so v kratkem naslednje: 

— nadaljujejo se ugodna gibanja v zunanjetrgovinski menjavi in plačilni 
bilanci; — rast notranjega povpraševanja in porabe je še nadalje visoka; — 
stopnja rasti industrijske proizvodnje rahlo upada; — še nadalje je čutiti ne- 
skladje med blagovnimi in denarnimi skladi na notranjem trgu, zaloge blaga 
in surovin v industriji se počasi zmanjšujejo, naraščanje cen je v zadnjih dveh 
mesecih nekoliko hitrejše, kar se kaže tudi v življenjskih stroških; — ni se še 
bistveno izboljšala likvidnost gospodarskih organizacij, medtem ko se zaostruje 
likvidnost bank ob visoki monetarni ekspanziji; —• v turizmu beležimo delen 
izpad, v Sloveniji pa se slabšajo tudi obeti za dobro kmetijsko letino. 

V takih razmerah sta naš poglavitni strateški cilj še nadalje doseganje 
stabilnejših razmerij v gospodarstvu in v družbi kot temeljnih pogojev za 
hitrejši razvoj samoupravljanja ter stalna rast življenjske ravni. Teh nalog pa 
ne bo možno tako kmalu uresničiti, zlasti ne na trdnih ekonomskih osnovah, kar 
terja skrbno pripravljene akcijske programe v federaciji, republiki, občinah 
ter delovnih organizacijah, s pomočjo katerih bomo lahko ob usklajenem delo- 
vanju vseh družbenih dejavnikov in ob upoštevanju razvojnih usmeritev v 
načrtih in programih postopno odpravili sedanje strukturne neusklajenosti in 
vzroke inflacije. 

Tako mnenje je bilo izraženo tudi na nedavnem posvetu znanstvene sekcije 
jugoslovanskih ekonomistov v Portorožu, na katerem so poudarili, da je nujno 
sprejeti celovite ukrepe, če hočemo odpraviti sedanja nesorazmerja in doseči 
cilje, ki smo si jih zastavili z družbenogospodarsko reformo leta 1965 in z re- 
solucijami o ekonomski politiki ter programi stabilizacije v zadnjih letih. Na 
posvetu je prevladalo mnenje, da sta inflacija in nestabilnost samo izraz globljih 
neskladij v gospodarstvu, kar bo zahtevalo tudi več časa za reševanje nako- 
pičenih problemov. V posameznih fazah uveljavljanja dolgoročnejših ciljev 
stabilizacije bo potrebno uspešneje uporabljati primerno taktiko, ki naj se 
izrazi tudi pri usmerjanju sedanje ekonomske politike. 

Ob upoštevanju ocen predloženega gradiva in predlogov izvršnega sveta 
so v skupščinskih odborih in gospodarski zbornici oblikovali konkretnejše pred- 
loge glede potrebnih ukrepov. Izvršni svet bo izoblikoval predlog stališč in jih 
na prihodnjem zasedanju predložil ustreznima skupščinskima zboroma. 

Iz ocen in predlogov širše razprave izhaja, da bi morali v sedanjih gospo- 
darskih razmerah ukrepati predvsem na naslednjih področjih ekonomske po- 
litike: — na področju oblikovanja politike cen in uveljavljanju delovanja trga; 
— na področju zagotavljanja skladnejše rasti osebnih dohodkov z rastjo pro- 
izvodnosti dela in dohodkov v gospodarstvu; — na področju omejevanja splošne 
porabe spraviti porabo v meje, predvidene na podlagi sprejetih stališč za 
letošnje leto, preostale presežke pa je treba vračati gospodarstvu. 



22. zasedanje 409 

Poleg tega moramo: pri investicijski porabi zagotoviti njeno stvarno po- 
kritje ter izboljšati strukturo vlaganj; — dosledno izvrševati obveznosti druž- 
benopolitičnih skupnosti do gospodarstva in republik do federacije; — kreditno- 
monetarno politiko oblikovati na podlagi dogovorjenih načel in v dovoljenih 
okvirih; — postopno izboljševati gospodarsko strukturo s pospeševanjem inte- 
gracijskih procesov. 

V splošni oceni sedanjih gospodarskih razmer je bila dosežena enotnost 
glede resnosti položaja, večje razlike pa so bile v pogledih, s kakšnimi sredstvi 
in ukrepi ter kako je mogoče doseči večjo' stopnjo stabilnosti gospodarstva. 
Med drugim je bilo čutiti tudi skrajnost, po eni strani v predlogih, na podlagi 
katerih naj bi svobodno delovanje trga in cen rešilo vse težave, s katerimi se 
danes srečujemo, po drugi strani pa se precenjuje moč administrativnega 
urejanja odprtih gospodarskih vprašanj. Rešitev je prav gotovo le v razumnem 
razmerju med sistemskimi in sprotnimi ukrepi ekonomske politike na vseh 
področjih in odmerjeno ter premišljeno državno regulativo. 

Družbeno obvladovanje tržnih gibanj in cen nikakor ne bi smeto povzročiti 
čezmernega omejevanja delovanja zakonov tržišča. V razmerah okrnjenega 
delovanja trga se krepijo gospodarsko in politično nesprejemljiva družbeno- 
ekonomska razmerja, kar slabi samoupravljanje, izgubljajo se ekonomski kri- 
teriji pri poslovnih odločitvah, pravi vzroki nestabilnosti pa se prikrivajo, 
zanemarjajo in odlagajo na pozneje. 

V zvezi s tem so nedvomno najbolj škodljivi vplivi zamrznjenih cen, če 
učinkujejo dalj časa, čemur smo sedaj priča. Poleg omejevanja vseh oblik 
porabe, o čemer bomo govorih pozneje, je treba pogumno sproščati cene, hkrati 
s tem pa uveljaviti neposredno družbeno kontrolo pri tistih proizvodih in 
storitvah, kjer ni pogojev za tržno oblikovanje cen. 

Vztrajanje pri tem, da se lahko cene letos povečajo le za 5,4 °/o glede na 
cene 31. decembra lani, ni dvomljive vrednosti le zato, ker je že sedaj skoraj 
gotovo, da se bodo povečale za več odstotkov. Hujše so. druge posledice 
takšnega sklepa. Ne glede na to si moramo prizadevati, da porast cen ne bo 
višji od predvidenega. Zaradi devalvacije in podražitve uvoznega blaga ustvar- 
jajo zamrznjene cene še večja nesorazmerja na trgu ter povzročajo nadaljnje 
odlivanje sredstev iz gospodarstva k prebivalstvu. 

Vztrajanje pri omenjeni predvideni ravni cen onemogoča republikam spre- 
jeti nekatere ukrepe, ki ne bi škodili stabilizaciji, hkrati pa bi omogočili 
uresničiti že sprejeto politiko. To velja zlasti za področje stanarin, s pomočjo 
katerih je možno delno zmanjšati tudi socialne razlike med ljudmi. 

V naporih za stabilizacijo in tržno oblikovanje cen ima pomembno vlogo 
tudi. konkurenca na domačem trgu ter stopnja liberalizacije zunanjetrgovinske 
menjave. Zato je potrebno z ekonomskimi ukrepi vplivati na usklajenost kupnih 
in blagovnih skladov tudi s posebnim obravnavanjem monopolnih izdelkov in 
storitev. 

Da bi omogočili uresničitev stvamejše politike na področju trga in cen, 
je potrebno odpraviti odlok o maksimiranju cen vseh izdelkov in stoVitev ter 
uveljaviti družbeno nadzorstvo cen na podlagi novega zakona. 

Del cen je treba sprostiti, druge pa zadržati pod dejanskim neposrednim 
družbenim nadzorstvom toliko časa, dokler ne bomo ustvarili pogojev za 
svobodnejše oblikovanje cen. Pri izdelkih, ki bodo ostali še naprej pod ne- 
posrednim družbenim nadzorstvom federacije, je treba spremembe cen v letu 
1972 opraviti po vnaprej dogovorjenem programu in v skladu z dogovorjenim 
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sistemom in politiko cen. Na republike in občine pa je treba čimprej prenesti 
družbeno nadzorstvo cen vseh tistih izdelkov in storitev, ki so po novem zakonu 
v družbeni kontroli cen v njihovi pristojnosti. 

Takoj pa bi lahko sprostili cene tistim končnim izdelkom, ki neposredno ne 
vplivajo na povečanje proizvodnih stroškov, in izdelkom, ki jih štejemo med 
luksuzne predmete, ter cene v gostinstvu in turizmu. Druge cene naj bi sproščali 
postopno do konca leta 197.2. Sele nazadnje bi lahko sprostili cene reprodukcij- 
skega materiala. 

Republike in občine bodo morale s svojimi ukrepi odpraviti tudi nekatera 
neskladja, ki jih je povzročil odlok o zamrznitvi cen pri izdelkih in storitvah 
iz njihove pristojnosti, in s tem zagotoviti normalno oskrbo prebivalstva. Pri 
popravkih ceh je treba upoštevati vpliv povečanih cen na življenjske stroške ter 
zagotoviti, da povečanje cen ne bo najbolj prizadelo prebivalstva z najnižjimi 
osebnimi dohodki. Zato je potrebno sočasno pripraviti na vseh ravneh tudi 
primerne socialne programe in pospešiti izvajanje že sprejetega akcijskega 
programa o zmanjševanju socialnega razlikovanja. 

V procesu postopnega sproščanja cen bodo osebni dohodki brez učinkovitih 
zaviralnih ukrepov rasli še naprej z visoko stopnjo in pritiskali na zmanjševanje 
akumulacije, kar vse kaže, da bo konjunktura popustila in da se bo postopno 
zmanjšala rast proizvodnje. Tak razvoj bo zahteval nova zvišanja cen in ogrozil 
tudi možnost izvoza. Zato je potrebno v vsej državi uspešneje obvladovati pre- 
hitro naraščanje osebnih dohodkov in doseči njihovo učinkovitejše usmerjanje. 

V Sloveniji so gibanja na področju osebnih dohodkov nekoliko ugodnejša 
kot v drugih republikah. Vendar ocenjujemo, da bi pri nadaljevanju dosedanje 
dinamike rasti osebnih dohodkov v letu 1972 dosegli porast za okoli 26 °/o — 
v izhodiščih ekonomske politike za letos pa je bil predviden 18 a/o porast — 
seveda, če ne bomo uveljavili ukrepov, ki bi takšno dinamiko znižali. 

Samoupravni sporazumi o delitvi dohodka in osebnih dohodkov so dah 
precej ugodne rezultate, kar se kaže zlasti v enakomernejšem nagrajevanju 
enakih kategorij delavcev in zmanjševanju razlik med dejavnostmi in panogami. 
Zato gre samoupravnemu sporazumevanju vsa politična podpora, pri tem pa 
tudi zmanjševanju in odpravljanju ugotovljenih pomanjkljivosti. Na teh osno- 
vah moramo iskati tudi rešitve za naprej. 

Iz analize o uresničevanju samoupravnih sporazumov v SR Sloveniji je 
razvidno, da kar 63 °/o udeležencev v okviru samoupravnega sporazumevanja 
ne dosega predpisane ravni kalkulativnih osebnih dohodkov, kar nam kaže, da 
je v okviru sporazumov še veliko možnosti za povečanje osebnih dohodkov. 
To terja dodatna prizadevanja pri usklajevanju gibanj osebnih dohodkov s 
predvidenimi cilji ekonomske politike. Zato bo treba v samoupravne sporazume 
o delitvi dohodka in osebnih dohodkov dodatno vključiti takšna merila, ki bodo 
zagotavljala uresničitev ciljev in nalog ekonomske politike, določene s skupščin- 
skimi stališči. Ce bi ugotovili, da merila v sprejetem sporazumu ne zagotavljajo 
uresničitev predvidene ekonomske politike, bi morali podpisniki družbenih 
dogovorov dati več možnosti in pooblastil verifikacijski komisiji, da v takem 
primeru ustrezno ukrepa. 

Merila delitve, dogovorjena s samoupravnimi sporazumi, morajo zagotoviti 
počasnejšo rast osebne porabe od rasti obsega proizvodnje in proizvodnosti dela, 
sicer niso v skladu z načelom delitve, ki zahtevajo praviloma krepitev akumula- 
tivnosti in reproduktivne sposobnosti organizacij združenega dela. Zato naj bi 
delovne organizacije, podpisnice sporazumov, v letu 1972 sicer povečale sredstva 
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za osebne dohodke s povečanjem deleža stimulacije po merilih sporazumov, 
vendar le dosledno v odvisnosti od povečanja proizvodnosti dela in obsega po- 
slovanja. 

Na podlagi ugotovitev omenjene analize ni opaziti potrebe po valorizaciji 
kalkulativnih osebnih dohodkov, kar izhaja iz določil 2. oziroma 6. člena sploš- 
nega družbenega dogovora, ker za to ni utemeljitve. V fazi dopolnjevanja in 
usklajevanja samoupravnih sporazumov je treba med drugim uskladiti tudi 
vrednotenje posebnih delovnih pogojev in drugih elementov sporazumevanja. 
Čimprej je potrebno pripraviti spremembe zakona in družbenih dogovorov ter 
samoupravnih sporazumov in jih uskladiti z ustavnimi dopolnili ter zahtevami 
prakse. 

V okviru celotne Jugoslavije bi morali zagotoviti, da bodo osebni dohodki 
naraščali v drugem polletju počasneje kot doslej. V zvezi s tem je treba čim- 
prej sprejeti medrepubliški dogovor, v katerem naj bi se vsaka republika ob- 
vezala, da bo s svojimi ukrepi zaustavila proces naraščanja osebne porabe nad 
predvideno, to je nekoliko nižje od dosežene proizvodnosti dela. Ukrepi, ki 
bi jih sprejela vsaka republika, bi morali biti seveda različni glede na dosedanjo 
prakso ter doseženo stopnjo dogovorov in samoupravnih sporazumov. 

V sedanjih razmerah bi morali razmišljati tudi o ukrepih za spodbujanje 
varčevanja, saj je znaten del kupne moči v rokah prebivalstva. Hitreje moramo 
uresničiti določila XXII. dopolnila ustave, ki opredeljuje vlaganje delavcev in 
občanov v organizacije združenega dela. Usklajevanje porabe, predvsem tistega 
dela, ki se napaja z nakazili zdomcev iz tujine, je potrebno doseči z ustreznim 
uvozom in tako povečati ponudbo. Prav tako moramo hitreje izpolnjevati za- 
črtano davčno politiko in krepiti vlogo davčnega sistema pri oblikovanju 
kupne moči prebivalstva. 

Splošna poraba je v vsej državi limitirana —• v Sloveniji tudi po zneskih, ki 
so kot najvišji možni predvideni v republiškem proračunu in v nekaterih finanč- 
nih načrtih samoupravnih skupnosti. Na podlagi podatkov, ki še niso popolni, 
lahko ugotovimo, da je priliv sredstev za splošno porabo večji od predvidenega, 
zlasti zaradi hitrejšega naraščanja osebnih dohodkov. Zato bo izvršni svet na 
podlagi polletnih podatkov predlagal skupščini konkretne ukrepe glede vračila 
omenjenih sredstev gospodarstvu oziroma znižanja prispevnih stopenj. Pri ob- 
ravnavi morebitnega zmanjšanja obveznosti gospodarstva naj bi proučili mož- 
nost diferenciranega zmanjšanja obveznosti posameznih gospodarskih dejav- 
nosti, ki so v izrazito neugodnem položaju, česar ne bo mogoče popraviti niti 
z morebitno spremembo cen. 

Pri tem velja opozoriti, da so se posamezne oblike obremenitve gospodarstva 
delno povečale v primerjavi z lanskim letom. Predvidoma bodo dohodki za 
zdravstveno zavarovanje glede na porast stopnje za 0,86 °/o bruto osebnih do- 
hodkov znatno višji kot v enakem obdobju lani. Občinski davek od osebnih 
dohodkov iz delovnega razmerja za proračun in izobraževanje se je gibal v 
zadnjih letih takole: leta 1970 je znašala stopnja 4,83, 1971., leta 4,84, za letos 
pa še ni znano. Občinske skupščine bodo morale prav tako čimprej razmisliti 
in se odločiti, kako vrniti morebitne proračunske presežke gospodarstvu. 

Drži tudi dejstvo, da so se v republiki povečala sredstva, ki se vračajo 
gospodarstvu v obliki računa za izravnave in pospeševanje nekaterih dejav- 
nosti — kmetijstvo, turizem itd. Vendar moramo glede na stalno naraščanje 
stroškov v strukturi proizvodnih cen težiti na vseh področjih k zniževanju 
stroškov tako imenovane družbene režije in k uspešnejšemu delovanju družbe- 
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nih dejavnosti ter učinkovitejšemu gospodarjenju. V zvezi s tem bi morali 
pospešiti tudi medobčinsko sodelovanje pri razvijanju skupnih strokovnih služb, 
mreže šol, bolnišnic in drugega. 

Čimprej je treba sprejeti republiški zakon o evidenci gibanja stroškov na 
področju splošne in kolektivne porabe, kar je predvideno z resolucijo o temeljih 
politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972. Zakon bo omogočil kon- 
trolo in usklajevanje dohodkov s porabo družbenopolitičnih in samoupravnih 
skupnosti. Prav tako je nujno treba pospešiti izdelavo zakona o prispevkih, 
davkih in taksah občanov ter organizacij združenega dela. 

Za odpravljanje žarišč nestabilnosti moramo dosledno izplačevati tudi ob- 
veznosti iz neproračunske bilance federacije v vseh republikah. Vznemirljivo 
je namreč dejstvo, da nekatera vprašanja v zvezi s tem še danes niso povsem 
razjasnjena in da se njihova rešitev poskuša odlagati v nedogled, tako da bi 
morale prihodnje generacije prevzemati večji del bremen in hipotek, česar ne 
smemo dovoliti. 

Družbenopolitične skupnosti (federacija, republike in občine) in samo- 
upravne interesne skupnosti morajo v celoti izvršiti svoje obveznosti tudi do 
gospodarstva — v skladu z že sprejetimi stališči — obenem pa zmanjšati druge 
oblike porabe in pogostokrat nestvarne ambicije. 

Mogoče je trditi, da na področju investicijske porabe v Sloveniji količina 
vloženih sredstev ni pretirana, čeprav je evidenca o tem nepopolna, saj prika- 
zuje samo plačane račune, ne pa tudi dejanskega obsega in strukture vlaganj. 
Težiti moramo k temu, da bi na področju investicij vse bolj odločale predvsem 
organizacije združenega dela iz gospodarstva. Pri vseh novih investicijah je 
potrebno vztrajati, da bodo sredstva v celoti zagotovljena pred začetkom grad- 
nje. Struktura investicij pa naj se izboljša tako, da imajo prednost vlaganja v 
modernizacijo, rekonstrukcijo in preusmeritve proizvodnje na podlagi potreb 
trga. 

Rreditnomonetarna politika je v sedanjem trenutku v nezavidljivem polo- 
žaju, porast količine denarja v obtoku je že zelo blizu predvidenemu letnemu 
porastu. Uvedene restrikcije bodo poslabšale likvidnost bank in zmanjšale 
kredite v gospodarstvu, kar se bo nujno odrazilo v proizvodnji. Količina de- 
narja v obtoku je visoko narasla predvsem zaradi monetarnih transakcij na- 
rodne banke ter federacije, ki so potekale v nasprotju z dogovorjeno in sprejeto 
politiko. 

Republike in. banke morajo zato dosledno poravnati svoje obveznosti do 
tujih kreditov kot tudi ostale dolgove do federacije in drugih družbenopoli- 
tičnih skupnosti. Prav tako je potrebno na tem področju uveljaviti vlogo repu- 
blik, kakor je opredeljena v ustavnih dopolnilih, česar sedanja praksa ne 
zagotavlja. Velika nihanja v monetarni politiki povzročajo v gospodarstvu 
težave, kar tudi zmanjšuje možnosti tržnega ravnanja delovnih organizacij. 

Pri obravnavanju sedanjih gospodarskih razmer in odprtih vprašanj se 
moramo kritičneje ozreti tudi na domače pomanjkljivosti, ki nam otežujejo 
hitrejše reševanje vprašanj stabilizacije. Resnična pripravljenost za stabilizacijo 
je namreč tudi v republiki v posameznih delovnih organizacijah zelo različna, 
in to iz različnih vzrokov. Odvisna je na primer od tega, v kakšnem položaju 
je bil kdo na dan zamrznitve cen, ali investira ali ne, kakšna je višina osebnih 
dohodkov in skladov itd. 

Prav tako je še vedno čutiti probleme neustrezne strukture slovenskega 
gospodarstva. Strukturne deformacije se kažejo v odnosih med primarnim, 
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sekundarnim in terciarnim sektorjem kot tudi znotraj posameznih industrijskih 
vej in proizvodnih dejavnosti, v preskromnih vlaganjih v domačo proizvodnjo 
surovin in reprodukcijskega materiala v okviru Slovenije in zlasti Jugoslavije, 
v razvoju gospodarske strukture, ki temelji na velikem uvozu in v zastoju pri 
razvoju infrastrukture. Poleg tega imamo že močno zastarela in odpisana pro- 
izvodna sredstva. V nekaterih dejavnostih znaša odpisanost že nad 60'%. Prav 
tako zaostaja skrb za kadre in stalno dopolnilno izobraževanje pri delu. 

Te naloge vsekakor niso kratkoročne. Reševati jih bomo morali na podlagi 
usmeritve'koncepta dolgoročnega razvoja Slovenije, sedaj pa je pomembno, 
kako bomo konkretno opredelili smer prestrukturiranja gospodarstva v srednje- 
ročnem načrtu razvoja naše republike. 

Poudariti moramo tudi počasen razvoj integracijskih procesov in njihov 
pomen pri reševanju gospodarskih problemov, zato je treba hitreje uveljavljati 
ustavna dopolnila pri oblikovanju temeljnih organizacij združenega dela ter 
na podlagi stališč, ki jih je pripravil sekretariat centralnega komiteja Zveze 
komunistov Slovenije, pospe'šiti proces povezovanja in preusmeritve tistih 
delovnih organizacij, ki so že ali se bodo znašle v težavah. Rešitve moramo iskati 
tudi v pospešenem povezovanju industrije s partnerji na Vzhodu in Zahodu 
kot tudi v okviru celotne države. 

V sedanjih razmerah in v prihodnje smo v SR Sloveniji odgovorni tudi za 
skupno ekonomsko politiko Jugoslavije, kar narekuje oblikovanje ustreznih 
predlogov ter aktivnejšo vlogo vseh dejavnikov in ustrezne dobre pripravljene 
konkretne rešitve. 

Dosežena enotnost v oceni razmer ustvarja pogoje za uspešnejše uresniče- 
vanje večje gospodarske stabilnosti. Zato je treba storiti vse, da se ne bi. pono- 
vila stara napaka, da je v preteklosti kljub načelni enotnosti gospodarsko živ- 
ljenje marsikdaj teklo svojo staro pot. Doslednost, zlasti pa odgovornost v;seh 
nosilcev gospodarskih odločitev pri izvajanju sprejete politike je eden od pogo- 
jev za njeno uspešnost. V tem smislu moramo uveljavljati tudi odgovornost 
republike v Jugoslaviji ter občin, samoupravnih skupnosti in delovnih organi- 
zacij v okviru njihovih možnosti in pristojnosti. 

Podpreti moramo pobudo, ki jo je dal »Plamen« iz Krope in ki jo spreje- 
majo tudi drugi kolektivi, da je treba v sedanjih razmerah več delati, če hočemo 
več porabljati in bolje živeti. Več delati pa pomeni povečati proizvodnost, 
donosnost in gospodarnost ter splošno učinkovitost gospodarjenja in celotne 
družbe. Delovne skupnosti v organizacijah združenega dela in delovni ljudje 
bodo z uspešnim premagovanjem gospodarskih težav, s prizadevanji za struk- 
turna usklajevanja proizvodnje s pogoji in potrebami tržišča postali temeljni 
dejavniki večje gospodarske in družbene stabilnosti. Zato je nujno odločneje 
kot doslej uresničevati ustavna dopolnila, ki sproščajo pobude proizvajalcev 
in občanov ter uveljavljajo celotno vlogo samoupravljanja v naši družbi, na 
tej podlagi pa iskati rešitve iz sedanjih gospodarskih težav. Ustvarjalni delež 
morajo prispevati tudi družbenopolitične skupnosti od občin do federacije. 

Predsedujoči Z d r a v k o Krvina: Na podlagi gradiva, ki smo vam ga 
poslali, in uvodnega ekspozeja odpiram razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ali mislite, da je bilo v ekspozeju in v gradivu vse povedano oziroma 
ah naj bi obravnavali, kaj se da narediti v občinah in kakšne so priprave v 
zvezi z obravnavanjem prvega trimesečja tega leta v okviru občin? Naša želja 
je bila predvsem ta, da poskušamo te stvari uskladiti, da opozorimo na gibanja, 
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ki so v celotni republiki, da pomagamo- pri obravnavanju konkretnih problemov 
posameznih občin in prav zaradi tega smo predlagali ta vprašanja za osrednja 
točko dnevnega reda. 

Besedo ima delegat iz občine Ljubljana-Siška, tovariš Danilo Sbrizaj. 

Danilo Sbrizaj: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Dotaknil bi se 
dveh stvari, da bi lahko začeli razpravljati, ker mislim, da bo razprava v zvezi 
s to točko prav gotovo zelo živahna. 

Najprej glede tega, ali smo tudi sami disciplinirani v naši domači hiši. 
V tem gradivu namreč pogrešam podatke, kako so se občine vedle v zvezi 

t dogovorjeno politiko, da lanske proračunske potrošnje ne bomo prekoračili 
za več kot 16°/». Čeprav ni preverjenih podatkov, se sem in tja sliši, da se vse 
občine v SR Sloveniji tega niso držale. Zato mislim, da bi bilo v prihodnje 
dobro, da bi te podatke dobili in da bi tudi razpravljali o tistih, ki se v naši 
lastni hiši niso držali naših skupnih dogovorov. 

Druga zadeva, o kateri bi rad govoril, je v zvezi s pobudo podjetja »Plamen« 
iz Krope in v zvezi s tem, da bi k stabilizaciji najbrž vsaj delno pripomogli 
tudi z večjo delovno disciplino. Ob tej pobudi, ki predlaga dodatno delo, naj 
povem, da se ponavadi ne držimo niti dogovorjenega 42-urnega delovnega 
časa. Na vseh koncih in krajih imamo krajšanje tega delovnega časa. Ce so trije 
dnevi po zakonu proti, se zahteva, da bi bil prost še četrti dan, če je pet dni 
prostih, hočejo imeti prost še šesti dan. Proste sobote uvajamo na vseh koncih 
in krajih oziroma povsod. Ponekod sloviš celo kot človek, ki je zoper naš 
družbeni napredek, če zagovarjaš, da je treba včasih delati tudi ob sobotah. 
Zato mislim, da bi se morali ob tem resnem gospodarskem položaju nekoliko 
soočiti tudi s tem, koliko imamo rezerv tudi v sedanjem delovnem času in da 
te rezerve do konca izkoristimo. Res pa je, da so velike razlike glede na struk- 
turo poslovanja med samimi gospodarskimi panogami, zlasti pa na področjih 
gospodarstva in negospodarstva. 

Tudi v samem negospodarstvu ni -položaj povsod enak. Zdravstvo je na 
primer v drugačnem položaju. Res pa je, da si administracija in šole privoščijo 
preveč prostega časa in da se to potem vzvratno prenaša tudi na vsa preostala 
področja. 

Zato bi bilo treba ob tej priliki res proučiti, ali smo že zreli, da imamo 
samo 39,5-urni delovni čas, ker dejansko nimamo niti 42-urnega delovnega časa. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Mislim, da so naša mnenja, ki bi jih danes strnih, izredno pomembna, 
ker 8. junija zasedata republiški in gospodarski zbor. Ker bosta verjetno spre- 
jela določena stališča, bi bilo potrebno, da občine dajo svoja mnenja na zase- 
danju delegatov občin. To je prav gotovo ena izmed zadev, kako naj se izvajajo 
ta gibanja, predvsem v občinah. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ali je tako- kritično, 
da si ne upate začeti, ali pa se z vsem, kar je tu napisano-, strinjate? 

Morda želi razpravljati predstavnik predlagatelja? Prosim, tovariš Ivan 
Lapajne. 

Ivan Lapajne: Razpravljal bom, čeprav sem že v uvodu povedal 
bistvo predlogov, na katerih naj bi sloneli zaključki, ki jih bo izvršni svet pred- 
ložil republiški skupščini. Kot ste videli iz gradiva, v katerem smo skušali 
tokrat nekoliko podrobneje obravnavati posamezne probleme in ugotoviti, kje 
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so dejanski vzroki, so sedanje gospodarske razmere prav gotovo zapletene in 
nam ne omogočajo preprostih zaključkov glede bodoče akcije. 

Ne bi želel ponavljati stvari, ki so prikazane v gradivu, in tudi ne misli, ki 
sem jih izrekel v uvodu. Mislim pa, da bi se na današnjem zasedanju morali 
dogovoriti o nekaterih stvareh, ker se bodo na podlagi ukrepov, ki sem jih na- 
kazal v uvodu, razmere prav gotovo zaostrile. Potrebno bo po eni strani odloč- 
neje omejevati rast osebnih dohodkov, po drugi strani pa ne bomo mogli širiti 
splošne porabe. Zaostrili se bodo tudi pogoji glede pokrivanja investicijskih 
sredstev. 

Prav tako se predvideva še vrsta drugih ukrepov. Samo dejstvo, ki sem ga 
že navedel, da imamo v SR Sloveniji toliko delovnih organizacij z blokiranimi 
žiro načuni, bo privedlo do hujših političnih posledic in socialnih nemirov, ker 
je na podlagi zakona o službi družbenega knjigovodstva predvideno, da delovna 
organizacija, ki ima blokiran račun, zmanjša osebne dohodke na 90 

To so problemi, ki bi jih morali v sedanjem položaju zelo konkretno obrav- 
navati v vsaki občini in pripraviti rešitve, kako napredovati. 

Razprave, ki so bile v preteklem tednu na trinajstih področnih posveto- 
vanjih, ki sem jih že omenil, so bile zelo živahne in so pokazale, da so v praksi 
pri nas številni problemi, ki jih ne bo lahko rešiti. Zato je tudi iluzorno pričako- 
vati, da je možno sedanji položaj preseči z enostavnimi rešitvami oziroma z 
administrativnimi ukrepi. Tak položaj prav gotovo terja večjo mobilizacijo vseh 
dejavnikov in pri tem tudi občinskih skupščin. 

Čakali smo nekaj časa in pol leta bo kmalu za nami, a nismo še ničesar 
napravili, da bi vrnili tokove v okvir predvidene ekonomske politike. Čeprav 
smo v poletnih mesecih, boste morali tudi v občinah razpravljati o gospodar- 
skem položaju, in ne čakati na jesen. Ce bomo čakali na jesen, bo že prepozno, 
da bi lahko še kaj učinkovitega storili. 

Zato bi bilo prav, če bi tudi občine skušale ugotoviti presežke sredstev nad 
predvidenimi v proračunih in jih vrnile gospodarstvu. 

Tovariš Sbrizaj je omenil, ali ne bi jasneje pokazali, kakšen je položaj. 
V uvodu sem- povedal, da še nimamo natančnega pregleda. Mislim, da je to 
tudi ena izmed pomanjkljivosti tako v Sloveniji kot tudi v Jugoslaviji, da zelo 
površno in z zamudo spremljamo gibanje sredstev na področju splošne in 
kolektivne porabe. Zato je nujno na tem področju napraviti večji red. Nemogoče 
je namreč ukrepati, če ne vemo, kako se odvijajo ta gibanja. Prepozno je 
ukrepati ob polletju ali na koncu leta, ko lahko le ugotavljamo, česa nismo 
dobro napravih. 

Zato moramo zagotoviti ažurnejše spremljanje vseh podatkov in gibanj 
vseh oblik porabe in sprotno ukrepati. Zato popolnoma sprejemam to pobudo, 
ki je bila dana tudi na posvetovanju gospodarstvenikov in politikov v okviru 
mesta Ljubljane. 

Glede »Plamena« mislim, da ne gre toliko za to, da bi samo fizično in več 
časa delali, ampak gre za to, da bi se bolj osvestili in — po mojem mnenju — 
spremenili utrip današnje družbe, tako da bi se zdramili iz lagodnosti. Navadili 
smo se namreč na precejšnje »udobno« razmišljanje in delo, čeprav ugotav- 
ljamo, da naši gospodarski problemi terjajo več akcije na vseh področjih. Akcija 
pa ne sme teči samo v delovnih organizacijah, ampak tudi v občinah, repu- 
bliki in federaciji in v tem smislu moramo razumeti pobudo kolektivov. Vendar 
mislim, da ne bi nič škodovalo, če bi marsikje več razmišljali tudi o tem, da bi 
bilo treba več delati. Poznamo podatke in tudi tovariš Sbrizaj je omenil, da 
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imamo v Evropi najkrajši delovni teden in da delajo na primer v Zahodni 
Nemčiji 45 ur na teden, drugje pa tudi več. Pri nas delamo 42 ur z odmori vred, 
tako da pravzaprav delamo okoli 38 ur tedensko, želimo pa imeti visok stan- 
dard ali pa se vsaj približati tem državam. To so elementi, ki jih premalo upo- 
števamo, vendar jih bomo morali. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Zeli še kdo razpravljati? Tovariš 
Marjan Simič, delegat občine Novo mesto. 

Marjan Simič: Tovariši delegati! Sicer nisem mislil razpravljati, ven- 
dar mimo gradiva ne smem iti molče, ker ne bi mogel v celoti sprejeti nekaterih 
njegovih navedb. Najprej bi izrazil nezadovoljstvo zaradi obravnavanja gospo- 
darske problematike v tem gradivu. 

Mislim, da stvar ni problematična le v tem primeru, ampak je problema- 
tična vselej, kadar obravnavamo gospodarsko problematiko. Gradiva, ki so 
sestavljena za take primere, so normalno nekoliko v zamudi, to pa predvsem 
zaradi tega, ker je naše zajemanje podatkov nesodobno'. Večinoma gre za obrav- 
navanje po sistemu »peš«, kar vsekakor ne ustreza razvoju, ki ga je gospodar- 
stvo že doseglo. Mislim, da bi lahko na območju republike pa tudi na širšem 
območju bolj dosledno uporabljali sodobne dosežke tehnike. Pri tem gre pred- 
vsem za uporabo računalniške tehnike, ki naj bi nas bolj tekoče seznanjala z 
najbolj aktualnimi problemi. 

Zaradi tega tudi mislim, da so predlogi največkrat predlagani prepozno. 
Zaradi tega moram tudi izraziti razočaranje, ko sem bral te predloge. Ob 

tem sem se vprašal: Ali republika nima bolj konkretnih predlogov ali pa se je 
premalo vključila v reševanje sistemskih problemov? Zdi se mi, da je odgovor 
drugačen. V materialu ni predlogov, za katere vem, da jih je republika veliko- 
krat predlagala. Vprašanje pa je, ali jih v gradivu ni zaradi tega, ker ni obetov, 
da bi jih lahko uveljavili, ali pa gre za kakšne druge razloge. Gre namreč za 
številne predloge v zvezi z zunanjetrgovinskim režilmom, s cenami itd. 

V zvezi s predlogom, ki je naveden v gradivu, da je potrebno glede po- 
nudbe iskati rešitve s pospeševanjem tiste proizvodnje, ki odpravlja strukturne 
razlike v našem' gospodarstvu, pogrešam predlog, da je potrebno reševati ne- 
skladja tudi v potrošnji. Imamo zelo nerazumljivo potrošnjo, ko po eni strani 
namenoma zaviroma določeno potrošnjo'. Tako sproščena potrošnja pa potem 
pritiska na druge vrste potrošnje, kjer nam povzroča številna neskladja. 

Navedel bi primer: Ze dolgo imamo zamrznjene stanarine, cene komunalnih 
storitev itd. S tem prav gotovo ustvarjamo večjo kupno moč, ki potem pritiska 
na izdelke, ki so morda marsikje že deficitarni. 

Moti me besedilo naslednjega odstavka: »Vse politične in ekonomske na- 
pore je osredotočiti na postopno saniranje vseh tistih delovnih organizacij in 
skupnosti, katerih dolgovi so večji od terjatev.« 

Mislim, da taka rešitev ni sprejemljiva. Enkrat bi morali narediti red, in 
sicer v tem smislu, da bi dejansko sanirali samo tiste organizacije, ki imajo 
možnost obstoja in reševanja. Ne bi pa smeli za vsako ceno in povsod siliti 
sanacijo. Mislim, da se je treba tudi na tem področju odločiti, kaj še lahko živi. 
Ce bomo podpirali vse, potem bomo s tem podpirali tudi tista stalna žarišča 
nelikvidnosti, o katerih toliko govorimo. 

V zvezi s splošno potrošnjo, limitiranjem osebnih dohodkov in doseganjem 
samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov me moti še to, da po neka- 
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terih podatkih znesejo neto osebni dohodki le približno 50 ®/o skupnih pre- 
jemkov. 

Mi pa se sedaj omejujemo le na majhen del osebne potrošnje, ki jo zaje- 
mamo z družbenimi dogovori. Vprašanje je, kaj se dogaja s preostalo -potrošnjo 
in z vsemi preostalimi prejemki, ki pravzaprav tudi sodijo med osebno po- 
trošnjo. Tega seveda v gradivu ne obravnavamo. 

Zelo velika postavka v statističnih podatkih so tako imenovani »neeviden- 
tirani dohodki iz osebne potrošnje.« Vprašanje je, za katere dohodke gre in 
kako nanje vplivamo. Prav gotovo je, da tudi neevidentirani osebni dohodki 
močno vplivajo na razmerja med ponudbo in povpraševanjem. 

Piredsedujoči Zdravko Krvina: K)do še želi besedo? Ker ugotavljam, 
da nihče, predlagam, da strnemo misli, ki so bile dane v razpravi, in da to 
zaupamo overiteljema zapisnika, ki naj o tem obvestita pristojna zbora občinske 
skupščine ter skupščino mesta Ljubljana. Tovariš Ivan Lapajne ima besedo. 

Ivan Lapajne: Predlogi, ki so v gradivu, so samo podlaga za raz- 
pravo v skupščinskih odborih in na terenu, medtem ko bo izvršni svet predložil 
v četrtek na sejah obeh pristojnih zborov dopolnjene predloge. Mislim, da bi 
bila že danes koristna vsaka sugestija, vendar tako, da ne bi prišlo do ne- 
sporazuma. 

Glede sistema: s predlogi smo se omejili bolj na tekoča gospodarska gibanja. 
Stališča do ekonomskega sistema, ki jih je republika zastopala v federaciji, pa 
bodo prikazana v posebnem poročilu o delu medrepubliških komitejev, kar bo 
tudi predloženo v razpravo skupščini. Stvar odločitve pa je, ah bo o tem raz- 
pravljal tudi ta zbor. 

Glede preostalih dohodkov prebivalstva se strinjam, da so pomemben vir, 
žal pa moramo tudi v zvezi s tem ugotoviti, da nimamo točnega pregleda, koliko 
ti dohodki znašajo. Zato mislim, da moramo tudi v tem smislu izpopolniti naše 
evidence. Sprejemamo ocene glede tega, da smo na tem področju še sorazmerno 
zastareli. Vendar za zdaj predlagamo, da bi morah predvsem hitreje izpopol- 
niti davčni sistem in omogočiti, da bi se del sredstev, ki kroži pri prebivalstvu, 
v večji meri vlagal nazaj v gospodarstvo in bil namenjen za povečanje ponudbe, 
za odpiranje novih delovnih mest itd. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Ah morda še kdo želi razpravljati? 
Ce ne, končujem razpravo o tej točki dnevnega reda. 

Preden preidemo na 2. točko dnevnega reda, predlagam, da nam sekretar 
zasedanja delegatov občine poroča o navzočnosti delegatov občin na današnjem 
zasedanju. 

S a vin Jogan: Iz pooblastil, ki smo jih dobili do začetka zasedanja, 
izhaja, da se udeležujejo zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji razen 
delegatov občin Ljutomer, Nova Gorica in Ptuj. Navzoč je tudi delegat mesta 
Ljubljane. 

Po družbenih funkcijah, ki jih opravljajo v občini oziroma v občinski 
skupščini, je sestav delegatov naslednji: 31 delegatov je izvoljenih iz vrst pred- 
sednikov, podpredsednikov občinske skupščine in predsednikov zborov; 23 dele- 
gatov je po svoji družbeni funkciji članov oziroma predsednikov svetov občinske 
skupščine ter odbornikov občinske skupščine; 2 delegata sta izvoljena kot pred- 
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stavnika delovnih organizacij oziroma interesnih skupnosti; 10 delegatov je 
izvoljenih iz vrst tajnikov in delavcev v občinski upravi; 6 delegatov pa je 
izvoljenih iz vrst drugih občanov — to so predstavniki občinskih vodstev druž- 
benopolitičnih organizacij ter predstavniki občinskih zvez za telesno kulturo. 

Glede na to, da na današnjem zasedanju obravnavamo več točk dnev- 
nega reda, ki sodijo v različna področja, so nekatere občine izvolile več dele- 
gatov; tako je 7 občin poslalo na zasedanje po dva delegata, 2 občini pa po tri 
delegate. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Prehajamo na obravnavo 2. točke 
dnevnega reda, in sicer osnutka zakona o notranjih zadevah. 

Osnutek smo vam poslali dne 17. 4. 1972. Predstavnik predlagatelja k tej 
točki dnevnega reda je Anton Stipanič, namestnik republiškega sekretarja za 
notranje zadeve. Besedo ima tovariš Anton Stipanič. 

Anton Stipanič: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! Dovolite 
mi, da v uvodni obrazložitvi predloženega osnutka zakona o notranjih zadevah 
nekoliko dopolnim obrazložitev, ki je predložena k osnutku zakona. Pri tem ne 
bi želel ponavljati oziroma razčlenjevati vseh posameznih rešitev. Zadržal pa bi 
se le pri temeljnih družbenopolitičnih in strokovnih izhodiščih, ki so narekovala 
take rešitve, kot so predložene v obravnavanem osnutku. Ta izhodišča pa so 
naslednja: 

S sprejetimi ustavnimi dopolnili v zvezni in republiški ustavi je javna 
varnost skoraj v celoti prešla v pristojnost republik in pokrajin. Tako ustavno 
rešitev je seveda potrebno izvesti tudi v ustrezni zakonodaji. Znana so priza- 
devanja naše samoupravne družbe, da se podružbljajo tudi tipično državne 
funkcije. Med takimi funkcijami je tudi narodna obramba in javna ter državna 
varnost. Seveda pa do podružbljanja teh funkcij ne pride prek noči s sprejemom 
takega ah drugačnega zakona, pač pa je uveljavljanje teh načel v praksi 
dolgotrajen družbeni proces. Zato nam ponavljanja ustavnih določb o družbeni 
samozaščiti v osnutku zakona o notranjih zadevah ni treba zameriti, saj je od 
sprejema ustavnih dopolnil preteklo malo časa, da najbrž kaj posebno novega 
v zakonu nismo mogli povedati. V osnutku pa lahko zasledite poskuse uveljav- 
ljanja družbene samozaščite v konkretnih rešitvah. Posebej opozarjam na 8. 
člen osnutka zakona. 

Ustavne določbe o družbeni samozaščiti in organizacijsko-strokovne oprede- 
litve strokovnih služb notranjih zadev dajejo, po našem mnenju, osnutku zakona 
novo kakovost, ker je v njem ustrezno zastopana družbena in strokovna kom- 
ponenta varnosti v najširšem delu. 

In končno, v predlaganem osnutku zakona smo hoteli zagotoviti učinko- 
vitost in racionalnost organizacije in delovanja službe, javne varnosti, ki naj ob 
sodobnih pogojih gibanja kriminalitete, kršitev javnega reda in miru, razvoja 
prometa itd., zagotovi ustrezno stopnjo varnosti v naši republiki. 

Ta cilj pa lahko dosežemo le s precejšnjo stopnjo vertikalne povezanosti, 
s pravico ukazovanja nižjim enotam, z enotno kadrovsko politiko, z enotnim 
sistemom strokovnega izobraževanja, tehnične opremljenosti, z enotnim finan- 
ciranjem zlasti osebnih dohodkov, z združevanjem oziroma koncentriranjem sil, 
če je to potrebno, in končno z zagotavljanjem sodelovanja operativnih služb 
notranjih zadev z drugimi službami, posebej še z upravnimi organi za notranje 
zadeve v občini. Vse drugo je v osnutku zakona podrejeno tem izhodiščem. 
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Seveda pa tudi ob takih zahtevah nismo hoteli niti mogli iti mimo občine in 
sicer glede postaje milice s splošnim delovnim področjem in občinskega uprav- 
nega organa za notranje zadeve. S tako rešitvijo osnovna enota javne varnosti 
in prvostopni upravni organ za notranje zadeve ostajata v temeljni družbeno- 
politični skupnosti, na katero je neposredno vezan. Močna vertikalna povezava 
na področno upravo javne varnosti oziroma na republiški sekretariat za notranje 
zadeve naj ne bi bila v škodo občine oziroma njenega vpliva na delovanje orga- 
nov za notranje zadeve, pač pa nujna zahteva, ki jo postavlja načelo učinkovi- 
tosti službe javne varnosti. 

Naj ob obravnavi izhodišč predloženega osnutka zakona omenim še dejstvo, 
da je bilo delo organov za notranje zadeve vse od sprejema sedaj veljavnega 
zakona o notranjih zadevah pod ustrezno kontrolo skupščinskih odborov in 
komisij, izvršnega sveta skupščine Socialistične republike Slovenije in odgovor- 
nih družbenopolitičnih organizacij, ki so občasno ocenile učinkovitost posa- 
meznih služb. V občinah pa so ustrezno družbeno kontrolo opravljah sveti za 
notranje zadeve in občinske skupščine. Menim, da ni neskromno ugotoviti, da 
je bilo opravljeno delo ocenjeno kot dobro in da zato ne kaže spreminjati tistih 
organizacijskih rešitev, ki so se v praksi izkazale učinkovite. 

Omenil sem v grobem izhodišča predloženega osnutka. Navedel bi nekoliko 
podrobneje tiste določbe zakonskega osnutka, ki obravnavajo posamezne službe: 

1. Služba državne varnosti je po sprejetih ustavnih določbah v pristojnosti 
republike in federacije. Konkretnejše razmejitve bodo urejene v posebnem 
zveznem zakonu, vendar že sedaj lahko ugotovimo, da je republika soodgovorna 
za službo državne varnosti v federaciji in originarno odgovorna za državno 
varnost v republiki. Ta služba je v osnutku nekoliko avtonomno postavljena. 
Posebej opozarjam na določbe o načelniku službe državne varnosti, na poseben 
postopek o sistemizaciji delavcev v službi državne varnosti, kar je glede na 
naravo službe razumljivo. 

2. Služba javne varnosti je po sprejetih ustavnih določbah v celoti v repu- 
bliški pristojnosti. Osnovna enota javne varnosti je postaja milice s splošnim 
delovnim področjem, ki je v občini in je neposredno vezana na občino. Edina 
sprememba, ki jo vsebuje predloženi osnutek, je v tem, naj bi komandirje po- 
staje milice imenoval republiški sekretar ob soglasju občinske skupščine. Do 
takega predloga smo prišli na podlagi petletnega izvajanja sedaj veljavnega 
zakona, ki določa, da komandirje postaje milice imenuje občinska skupščina 
ob soglasju republiškega sekretarja za notranje zadeve. Znano je namreč, da je 
za poklic miličnika organizirana posebna strokovna šola in da tudi večina 
starešinskega kadra v milici izhaja predvsem iz vrst miličnikov. Nobena ob- 
činska skupščina nima kadrovskega pregleda nad vsemi potencialnimi kandi- 
dati za komandirja in zato ni mogla dati predloga za imenovanje. Dejansko 
je republiški sekretariat za notranje zadeve občini predlagal kandidata. Ta 
je formalno zaprosila republiškega sekretarja za soglasje in tako je bil potem 
komandir imenovan. Menim, da predložena rešitev poenostavlja postopek, še 
vedno pa daje občini možnost, da nezaželenega kandidata odkloni. K taki 
rešitvi oziroma predlogu smo že dobili nekaj pripomb, ki jih bo potrebno pri 
izdelavi zakonskega predloga upoštevati. 

Dolžnosti komandirja, da obvešča občinsko skupščino o vseh dogodkih, 
ki se nanašajo na javno varnost in javni red in mir v občini, pa ostajajo take, 
kot so urejene v sedaj veljavnem zakonu. Podobna rešitev je tudi glede usta- 
navljanja in ukinitve postaj milice in njihovih oddelkov v občini. Brez soglasja 
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pristojnih občinskih skupščin namreč na njihovem območju ni mogoče ustanoviti 
ah odpraviti nobene osnovne enote javne varnosti. Naj posebej omenim dolžnost 
komandirja postaje milice s splošnim delovnim področjem, da obvešča občinsko 
skupščino o stanju javne varnosti v občini, javnem redu in miru ter o drugih 
zadevah iz delovnega podjročja .postaje milice. 

Neposredno z višjo organizacijsko enoto, to je z upravo javne varnosti 
oziroma v področni organ za notranje zadeve, so vključene postaje milice s 
posebnim delovnim področjem. Gre za postaje milice za varnost cestnega 
prometa, za mejno službo na mednarodnih mejnih prehodih in postaji želez- 
niške milice v Ljubljani in v Mariboru. 

Najbrž je že iz opisa delovnih nalog teh postaj razvidno, da specialnih 
enot ne bi kazalo organizirati v vsaki občini. Poleg naštetih imamo še posebnoe 
enote milice za opravljanje stražarske službe in sicer v Ljubljani in Kranju, 
in godbo milice. 

Vertikalna povezava postaj milice s splošnim delovnim področjem gre 
v operativnem smislu na področje uprave javne varnosti, ki jih je v Sloveniji 
8, in sicer v regionalnih središčih: Murska Sobota, Maribor, Celje, Novo mesto, 
Ljubljana, Kranj, Nova Gtorica in Koper. V upravi javne varnosti je koncen- 
trirana operativa kriminalistične službe s kriminalistično tehniko in inšpektorji 
milice. Kriminalistična služba upravlja zahtevnejše kriminalistične posege na 
območju uprave javne varnosti ob sodelovanju s postajami milice. S splošnim 
delovnim področjem, inšpektorji milice iz področnih uprav javne varnosti pa 
opravljajo operativne, strokovne in nadzorstvene funkcije nad delom milice na 
območju uprave javne varnosti. V predloženem osnutku zakona je področna 
uprava javne varnosti opredeljena kot organ republiškega sekretariata za 
notranje zadeve. S strokovnega vidika so posebej pomembne operativne funkcije 
področne uprave javne varnosti. Te bi želeli ohraniti in jih v zakonu tudi 
opredeliti. 

Formalno-pravni položaj področnih uprav javne varnosti ni tako pomem- 
ben za opravljanje teh funkcij. Poudariti pa moram, da je funkcija področne 
uprave javne varnosti pomembna tudi navzven, saj stopa neposredno v odnose 
s sodišči, javnimi tožilstvi, službo družbenega knjigovodstva, skupščinami 
občin itd. 

Področna uprava javne varnosti je kot organ ali organizacijska enota 
republiškega sekretariata za notranje zadeve vezana na občino po dveh vezeh, 
opredeljenih v 17. in 18. členu predloženega osnutka zakona. Skupščine občin 
dajejo mnenje o imenovanju predstojnika področne uprave javne varnosti, 
ta pa je občinski skupščini dolžan poročati o delu uprave javne varnosti na 
območju občine. Te določbe pomenijo uzakonitev dosedanje prakse. 

V republiškem sekretariatu za notranje zadeve je kot v strokovnem in 
organizacijskem vrhu organizirana kriminalistična služba s kriminalistično 
tehniko, ki opravlja koordinacijske in analitične naloge in najzahtevnejše kri- 
minalistično-tehnične raziskave za območje celotne republike. Podobne funk- 
cije opravlja za milico inšpektorat milice. Posebej pa sta v okviru javne var- 
nosti republiškega sekretariata za notranje zadeve organizirani obmejna služba 
in stalna služba. Stalna služba prek ustreznih organizacijskih enot v področnih 
upravah javne varnosti in postajah milice zazna vse dogodke in pojave na 
območju SR Slovenije, in sicer permanentno, to je 24 ur dnevno, in ustrezno 
ukrepa, da bi bila zagotovljena javna varnost in javni red in mir v republiki. 
Obmejna služba pa zagotavlja enotno in koordinirano opravljanje obmejne 
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službe, ki je glede na število obmejnih prehodov in maloobmejne sporazume 
s sosednimi deželami izredno kompleksna in zahtevna. 

3. Uprava za upravno-politične zadeve v republiškem sekretariatu za 
notranje zadeve je dejansko drugostopni organ uprave, ki odloča o pritožbah 
na odločbe občinskih upravnih organov za notranje zadeve. Ta uprava opravlja 
naloge glede državljanstva, matičnih knjig, osebnih izkaznic, potnih listin, pro- 
metnih dovoljenj, vozniških dovoljenj, orožja, društev, požarne varnosti itd., 
torej upravne zadeve, o katerih na prvi stopnji odloča občinski upravni organ 
za notranje zadeve. Osnovna upravna merila s tega področja so bila tudi doslej 
v pristojnosti občine in tega ne kaže spreminjati, ker se je pokazalo kot 
učinkovito. 

Zakonski osnutek predvideva, naj bi bil občinski upravni organ za notranje 
zadeve samostojen organ v okviru občinske uprave. Predstojnika tega organa 
naj bi imenovala občinska skupščina s soglasjem republiškega sekretarja za 
notranje zadeve. Razlogi za to novost so takile: 

Gre za takšne upravne zadeve, ki so dejansko policijska opravila. Pred- 
stojnik tega organa naj bi bil neposredno vezan na tajnika skupščine občine, 
ne pa na primer na gradbenega inšpektorja ali družbene službe, skupne službe 
in podobno, tako kot se je ponekod dogajalo doslej. Soglasje republiškega se- 
kretarja za imenovanje in razrešitev predstojnika tega organa pa predlagamo 
zaradi tega, ker so operativne službe republiškega sekretariata za notranje 
zadeve vse do postaj milice v občini odvisne pri izvajanju svojih nalog od 
ukrepov, ki jih v svoji pristojnosti izvajajo občinski upravni organi za notranje 
zadeve, na primer izdaja in odvzem vozniških dovoljenj, orožnih in potnih 
listin itd., in je jasno, da neizvajanje takšnih ukrepov slabi učinkovitost opera- 
tivnih služb. Podobno soglasje se že zahteva v ustrezni zakonodaji o davčni 
službi in narodni obrambi. 

Zakonski osnutek posebej obravnava in opredeljuje rezervno milico, na- 
čin njenega usposabljanja in uporabe v mirnem času oziroma v neposredni 
vojni nevarnosti ali vojni. 

Glede na predloge nekaterih občinskih skupščin dopušča zakonski osnutek 
ustanovitev občinske straže oziroma nekakšnega komunalnega redarstva. Ob- 
činska straža naj bi opravljala tiste naloge, ki zagotavljajo komunalni red in 
so večinoma opredeljene v raznih občinskih odlokih. Za te naloge je najbrž 
škoda uporabljati kvalificirane miličnike s srednješolsko izobrazbo, katerih 
nam v SR Sloveniji primanjkuje okoli 800. Gre predvsem za čuvanje javnih 
parkov in nasadov, za red na parkiriščih, obratovalne čase v javnih lokalih, 
pokopališke rede in podobno. Nalog občinske straže v osnutku zakona nismo 
opredeljevali, ker bi to, po našem mnenju, pomenilo poseganje v občinsko pri- 
stojnost. 

Zakonski osnutek v 8. poglavju posebej obravnava vprašanje socialnega 
zavarovanja delavcev organov za notranje zadeve in opredeljuje nekatere pra- 
vice, ki jim jih je dajal že dosedanji zakon. Naše mnenje je, da glede na 
zahteve, ki jih postavlja zakon do pooblaščenih organov za notranje zadeve, 
gredo le-tem tudi ustrezna nadomestila, bodisi v višini osebnega dohodka 
bodisi v obliki nekaterih drugih beneficij, kot je na primer pokojninska doba, 
popolno nadomestilo v času bolezenskega izostanka z dela in podobno. Na po- 
doben način so ta vprašanja že urejena v novem zveznem zakonu, ki pa ureja 
le delo posebnega organa za notranje zadeve. 
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Pripombe, ki smo jih doslej slišali k predloženi ureditvi, so zlasti v tem, 
da bi te zadeve morali urediti v ustreznih sistemskih zakonih. Zoper tako 
urejanje nimamo pripomb, vztrajali pa bomo, da so ta vprašanja v materialnem 
smislu urejena tako, da bo delo te službe nemoteno. 

V osnutku zakona je samoupravljanje v organih za notranje zadeve orga- 
nizirano enotno tudi pri delu postaj milice s splošnim delovnim področjem, 
ki so v občini. Te so doslej soodločale le o tistem dJelu sredstev, ki jih je za 
delo postaje milice prispevala občinska skupščina. Po novem pa naj bi prek 
sodelovanja v svetu v področni upravi javne varnosti in v skupnem svetu 
republiškega sekretariata za notranje zadeve soodločale o vseh materialnih 
vprašanjih, predvsem pa o osebnih dohodkih, iz česar so bile doslej izključene. 
Po dosedanjem zakonu namreč predpisuje merila za določanje osebnega do- 
hodka republiški sekretar. 

V poglavjih o pooblastilih organov za notranje zadeve, o medsebojnih raz- 
merjih, o financiranju v organih za notranje zadeve ni sprememb glede na 
sedanjo ureditev. Občina naj bi v bodoče prispevala sredstva za poslovne pro- 
store postaj in oddelkov milice v občini, tekoče stroške za delovanje teh postaj 
in oddelkov in del stroškov za gradnjo stanovanj delavcem milice po posebnih 
programih, sprejetih v skupščini Socialistične republike Slovenije. 

Sredstva za osebni dohodek, opremo, uniforme itd. bi še naprej zago- 
tavljal republiški proračun. Naj omenim, da smo tudi doslej, to je v petih 
letih izvajanja sedanjega zakona o notranjih zadevah, vse kadrovske in ma- 
terialne probleme postaj milice v občinah reševali v dogovoru s pristojnimi 
občinskimi skupščinami. Zato lahko izrazimo vse priznanje prizadevanju občin, 
da bi bilo delo organov javne varnosti čimbolj učinkovito. 

Naj omenim še, da smo v naši republiki, tako kot v preostalih republikah 
in pokrajinah, začutili potrebo, da se na področju notranjih zadev dogovarjamo 
o nekaterih poenotenih rešitvah v tem zakonu in preostalih materialnih za- 
konih s področja notranjih zadev. 

Na zasedanju predstavnikov republiških in pokrajinskih skupščin 1. in 2. 
junija 1972. leta v Beogradu je bilo sprejeto stališče, naj bi usklajevali rešitve 
o tistih vprašanjih, ki se nanašajo na funkcionalno enotnost javne varnosti 
v Jugoslaviji. Gre zlasti za naslednja vprašanja: 

1. medsebojna razmerja in odnose organov za notranje zadeve v republikah 
in pokrajinah, operativno sodelovanje med temi organi in njihova medsebojna 
pomoč; 

2. pooblastila organov za notranje zadeve, ki vsebujejo na primer pri- 
držanje oseb, uporabo prisilnih sredstev in podobno, ki naj zagotovijo enako- 
pravnost občanov v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji; 

3. podobno urejanje socialnega in pokojninskega zavarovanja delavcev 
organov za notranje zadeve, ki povsod opravljajo podobne izredno zahtevne 
naloge. 

Čeprav imajo soglasja in stališča z medrepubliških sestankov pravno na- 
ravo priporočil in postanejo obvezna šele, ko so sprejeta v ustrezni zakonodaji 
republik in pokrajin, menimo, da so izredno koristna, saj smo pri vsakodnevnem 
delu vezani eden na drugega in moramo v skupnem interesu usklajevati svoje 
delovanje. Pogoj za to pa so podobne zakonske rešitve tistih vprašanj, ki 
pogojujejo medsebojno delovanje. 

Tovariši delegati! Ko danes obravnavamo osnutek zakona o notranjih za- 
devah, bi želel slišati vaša mnenja in predloge, da bi lahko izdelali predlog 
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zakona, ki bi ustrezal vsebini ustavnih dopolnil, izrazil doseženo stopnjo razvoja 
družbe na tem specifičnem področju in obenem zagotovil varnost delovnega 
človeka, njegovega in družbenega premoženja ter varstvo z ustavo določenega 
reda v naši družbi. To je naša skupna naloga v okviru družbene samozaščite. 
Strokovne rešitve v zakonu pa naj bodo take, da bodo zagotavljale učinkovito 
in racionalno delo javne varnosti, kar si najbrž vsi želimo. 

Predsedujoči Zdravko Krvina : Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Tovariš Jože Jan, delegat občine Žalec. 

Jože Jan: Tovariši delegati! K osnutku zakona dajem s strani naše 
občine naslednje pripombe: 

V 20. členu je v peti alinei določeno, da »postaja milice nadzoruje in ureja 
promet na cestah.« Potrebno je upoštevati, da so za kontrolo prometa še postaje 
milice s posebnim delovnim področjem, to je postaje prometne milice. Zato bi 
bilo primerno dopolnilo pete alinee, in sicer: »kjer prometa ne nadzoruje in 
ureja posebna enote milice« ... 

V istem členu je v osmi alinei določba o sodelovanju postaje milice z občin- 
skim upravnim organom za notranje zadeve. Glede na sedanjo prakso je ta 
določba preozka. 

V 61. in 62. členu tega osnutka je določena tudi pristojnost občinskih 
upravnih organov za notranje zadeve. V zvezi s pristojnostjo občinskega organa 
so pri nadzoru, ugotavljanju in preganjanju prekrškov potrebna določena ope- 
rativna dejanja glede posesti orožja, nekatera opravila iz predpisov o gibanju 
tujcev itd., ki bi po naravi sodila k uniformiranim miličnikom. Zato bi bilo 
potrebno pristojnosti postaje milice in občinskega organa za notranje zadeve, 
posebno na področjih, ki so med seboj ozko povezana, v tem zakonu medsebojno 
razmejiti tako, da bi postaje milice na terenu opravljale operativni nadzor nad 
izvrševanjem predpisov, upravni organ občine pa bi vodil upravni postopek. 

49. člen določa, kdaj sme pooblaščena uradna oseba uporabiti strelno orožje. 
V drugi alinei tega člena je tudi določeno, da »se strelno orožje uporabi takrat, 
kadar se mora preprečiti beg osebi, ki ji je vzeta prostost, ali za katero je izdan 
nalog za odvzem prostosti, ker je storila kaznivo dejanje, za katero je pred- 
pisana kazen strogega zapora 15 let ah strožja kazen.« Predlagamo, da se ta 
meja zniža, saj na primer miličnik ne sme uporabiti orožja zoper osebo, ki 
jo je zasačil pri vlomu in je pobegnila, ker je za vlom določena kazen samo 
do 10 let strogega zapona — po 250. členu kazenskega zakonika — ali pa za 
roparsko tatvino kazen do 12 let strogega zapora — po 251. členu kazenskega 
zakonika. 

Isti člen v drugem odstavku določa, kdaj lahko pooblaščena uradna oseba 
uporabi orožje za lastno zaščito. Menimo, da je zaščita, ki jo predvideva osnutek, 
premajhna. Ze to je dokaj sporno, kdaj gre za napad, ki ogroža življenje. 
Predlagamo, da se sprejme določba, ki omogoča uporabo strelnega orožja v 
obrambi tudi takrat, ko lahko napad povzroči hujše poškodbe in kadar je v 
napadu na uradno osebo očitna premoč. 

To predlagamo še posebej zaradi tega, ker menimo, da je posebno miličnik 
pri opravljanju službe varovanja in vzdrževanja javnega reda in miru pre- 
malo zaščiten, kar nam tudi dokazujejo v zadnjem času vse pogostejši napadi 
na miličnike. 
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V 61. členu pri naštevanju zadev v zvezi z izvrševanjem zakonov in drugih 
predpisov, med upravnimi zadevami ni nikjer omenjena pristojnost glede 
razpečevanja tujega tiska. Dejansko pa postaja milice in občinski organi za 
notranje zadeve izvajajo ukrepe za preprečevanje razpečevanja tujega tiska. 
Zato bi bilo prav, da se tudi to ustrezno dopolni. 

Sicer pa menimo, da je zakonski osnutek pripravljen dovolj skrbno. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? Delegat mesta 
Ljubljane, tovariš Sergej Vošnjak. 

Sergej Vošiijak: Spoštovani delegati! V Ljubljani se je razprava 
o osnutku zakona o notranjih zadevah razvijala predvsem v pristojnih svetih 
in nekaterih predstavniških organih, široke javne razprave pa ni bilo, ker 
zanjo ni bilo dovolj časa. 

Zato so tudi pripombe, ki jih bom navedel, le delne: 
1. Uvod v osnutku zakona bi bil lahko manj deklarativen, tako da bi 

jasneje nakazal, kako in kje se v naši samoupravni družbi oblikuje politika 
za delovanje služb notranjih zadev. Obveznost poročanja je samo ena plat med- 
sebojnih odnosov. Tovariš Anton Stipanič je danes že govoril o kontroli, potrje- 
vanju in drugih stvareh, mislim pa, da bi bilo zelo dobro, če bi se še bolj 
konkretno nakazalo, kako se oblikujejo temeljne usmeritve politike na pod- 
ročju družbene samozaščite. 

2. Osnutek zakona, kolikor se nanaša na Ljubljano, ne upošteva komunalne 
ureditve Ljubljane, kjer je v eni urbani celoti komunalni sistem oblikovan na 
podlagi odnosa med skupščino mesta in petimi občinskimi skupščinami. 

V osnutku zakona bi bilo treba tudi to dejstvo upoštevati, ker bi sicer 
lahko prišlo do določenih nedoslednosti. Po drugem odstavku 13. člena osnutka 
se z republiškim zakonom določijo ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, 
ki imajo pomen za območje republike ali za območje dveh ali več občin. 

Analogno taki določbi bi se dalo sklepati, da lahko vsaka od petih ljub- 
ljanskih občin sicer samostojno določa ukrepe za vzdrževanje javnega reda 
in miru, da pa lahko za vseh pet ljubljanskih občin skupaj, to je za območje 
mesta, tak odlok predpiše samo republika. Zato mislim, da bi se komunalna 
ureditve v Ljubljani v vsebini zakona v celoti upoštevala in da bi se temu 
primerno popravil zakonski osnutek. 

3. Pri imenovanju in razreševanju komandirjev postaj milice, kjer je po 
osnutku zakona predvideno soglasje občinskih skupščin, naj bi se predvidelo, 
da ima občinska skupščina tudi pravico zahtevati kadrovsko spremembo ko- 
mandirja postaje. Po tej spremembi ne bi šlo samo za dajanje soglasja ob raz- 
rešitvi in imenovanju, ampak bi se omogočilo občinski skupščini, da lahko 
zahteva tudi njegovo kadrovsko spremembo. 

4. V zakonu bi bilo koristno posebej formulirati funkcijo prometnikov- 
študentov in pa prometnikov-pionirjev. V 20. členu bi bilo treba dodati, da 
»je obveznost postaje milice, da sodeluje z organizacijami pionirske prometne 
službe na šolah.«, v 30. členu pa, da »prometniki-pionirji tam, kjer je organi- 
zirana pionirska prometna služba, pred poukom in ob koncu pouka vodijo 
otroke čez cesto«, oziroma določiti, da se glede na cestno-prometne predpise 
obravnavajo enako kot prometni miličniki. 

5. V 136. členu je predvideno-, da »lahko uprava javne varnosti nadzira delo 
občinskih upravnih organov in jim predlaga ukrepe za odpravljanje pomanj- 
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kljivosti«. Tb bi pomenilo dvotirnost, ker je nadzorni in instruktažni organ 
lahko samo eden, to pa je pristojni republiški sekretariat. 

6. V Ljubljani je bila, kljub nekaterim prvotnim razpravam, da bi tovrstna 
zakonodaja morala urejati le nekatere stvari s področij, ki so navedena v tem 
zakonu, ob pojasnitvi stanja dana vsa podpora zamisli, da se z zakonom o 
notranjih zadevah urejajo tudi odnosi do ljudi v okviru tega resora, čeprav 
so na splošno urejeni z drugo zakonodajo. Prav zaradi posebnih pogojev dela 
službe v notranjih zadevah smo menili, da je pravilno, da že ta zakon ureja 
vprašanja nadomestil osebnega dohodka, starostne in invalidske pokojnine, 
beneficirane delovne dobe, pravic in dolžnosti iz delovnega razmerja in druga 
vprašanja, ki so zaradi značaja dela bistveno drugačna kot v drugih dejavnostih. 

7. Prav tako podpiramo zamisel o uvedbi činov in estetski dopolnitvi uni- 
forme, kar bo vsekakor spodbudno vplivalo na kadrovsko dopolnitev te službe 
in na pravilnejše družbeno vrednotenje dela, ki ga opravljajo organi za no- 
tranje zadeve. 

8. Hkrati bi predlagal, da se v zakon vnese dopolnitev, s katero bi zadol- 
žili izvršni svet, da s posebnim aktom določi javna priznanja ter merila in 
način za njihovo podelitev za posebne zasluge na področju javne varnosti. Gre 
namreč za tole: 

V armadi dobi vsakdo, ki v njej dela 10, 15 ali 20 let, posebno odličje. 
Gasilci, planinci, krvodajalci, turistični delavci, taborniki in drugi imajo 

posebna priznanja, ki jih dobijo za posebne zasluge. Zakaj ne bi tudi na tem 
področju podeljevali priznanj v primerih, če je kdo rešil človeku življenje, 
preprečil škodo, izsledil storilca hudih kaznivih dejanj, žrtvoval veliko časa 
za varnost drugih ali pa vestno služboval v milici 10 oziroma 20 let? 

Ko se danes za taka dejanja izreče priznanje, se običajno podeljujejo ure 
ali kaj podobnega. Zakaj ne bi dajali ljudem priznanj, ki jih bodo vsi opazili 
in ki bi se lahko posebej nosila na uniformi? Ce dobi danes miličnik za posebno 
dejanje državno odlikovanje, potem bo trajal postopek za podelitev takega od- 
likovanja leto ali več in če se bo še tako izkazal s svojo požrtvovalnostjo', 
bo minilo 5 let, preden bo lahko dobil drugo državno odlikovanje. Kakšen 
smisel ima tak način dajanja priznanj, ko pa je znano, da so priznanja stimu- 
lativna in bolj cenjena, če se izročijo takoj po storjenem dejanju? 

Takšna odličja bi lahko dobili tako organi za notranje zadeve kot tudi 
drugi državljani, ki bi storili pomembna dejanja za varnost ljudi in družbenega 
premoženja. Taka priznanja bi lahko podeljeval na primer republiški sekretar 
za notranje zadeve. Mislim, da ni potrebe, da bi uniformirane organe na pod- 
ročju notranjih zadev oziroma javne varnosti dejansko degradirali v odnosu 
do raznih drugih dejavnosti, ampak bi jim bilo potrebno glede na njihovo 
težko delo, zagotoviti enakopraven položaj in enakopraven družbeni odnos, ki 
je v naši družbi sicer že uveljavljen. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? Besedo ima 
Janez Mihevc, delegat občine Trebnje. 

Janez Mihevc: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Glede na pomen 
opravljanja notranjih zadev je popolnoma pravilno in potrebno, da se z za- 
konom daje občinskim organom, pristojnim za notranje zadeve, večji poudarek 
in samostojnost. Vendar menim, naj bi se samostojnost odražala predvsem 
pri odločanju v upravnem postopku. Na to pa sama organizacija teh upravnih 
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organov ne more bistveno vplivati. Zato je obvezno izoblikovanje samostojnih, 
za notranje zadeve pristojnih upravnih organov nepotrebno. Odločitev o orga- 
nizaciji teh organov naj bi se prepustila občinam, ki bi organizacijo prilagodile 
specifičnim razmeram in potrebam na svojem območju. Za samostojni upravni 
organ je v manjših občinah obseg dela premajhen in bi bila taka organizacija 
neracionalna. Gre za mojo pripombo. 

Predsedujoči Z d r a v k o Krvina : Kdo še želi besedo? Tovariš Jože 
Laznik, delegat občine Trbovlje. 

Jože Laznik: Pridružil bi se mnenju delegata občine Trebnje, da pred- 
pisana organizacija služb za notranje zadeve ne miore biti v vseh občinah enaka. 
Zdi se mi, da se je takšna organizacija že v preteklosti izkazala neracionalna, 
zato je razumljivo', da ne bomo mogli v občinah podpirati takšnega predloga. Ne 
gre samo za organizacijo organov za notranje zadeve, ampak za širšo funkcijo 
teh organov. To pa pomeni, da bi se morale občine lotiti popolne reorganizacije 
svoje uprave. Hkrati pa je seveda tudji samostojnost, ki je navedena v tem 
osnutku, delno problematična. Gre le za samostojnost v določenem smislu, ne pa 
za popolno odvisnost od republiškega sekretariata za notranje zadeve. 

Predsedujoči Z d r a v k o Krvina: Kdo še želi besedo? Delegat občine 
Mozirje, tovariš Rudi Zager. 

Rudi Zager : Bil bi zelo kratek. Pridružil bi se namreč mnenjem, ki 
sta jih navedla delegata pred mano. Ze pred kratkim smo imeli podobno organi- 
zacijo, ki jo sedaj predvideva osnutek zakona. Po brionskem plenumu smo 
morali to popolnoma reorganizirati. Ze takrat so bili upravni organi na tem 
področju, ki jih potem nismo smeli več imeti. Mislim, da urejamo sedaj zopet 
neko drugo organizacijo, ki je v osnutku zakona zelo podrobno predpisana, 
kar pa občine pravzaprav omejuje. Mislim, da bi morala biti dovoljena izjema 
tam, kjer je morda potrebna oziroma koristna drugačna organizacija, in sicer, 
da lahko občine to same uredijo s svojimi akti oziroma statuti. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima tovariš Franc Hajdinjak, 
delegat občine Radlje. 

Franc Hajdinjak: Posredoval bi dve pripombi k 20. in 120. členu 
osnutka zakona, in sicer glede določbe, naj bi postaje milice nadzirale tudi 
potniški promet čez državno mejo. Predlagal bi, naj bi nadzor potniškega pro- 
meta prevzele obmejne milice, kar je že predvideno. Vemo namreč, da v SR 
Sloveniji primanjkuje miličnikov, v obmejni milici pa imamo, kakor sem 
slišal, dovolj kadra. Tako bi lahko to nalogo prenesli na obmejno milico. 

V 120. členu osnutka zakona je predvideno, da »občina v proračunu med 
drugim zagotovi tudi sredstva za nadzor potniškega prometa,« kar bi tudi lahko 
črtali. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? Morda predstav- 
nik predlagatelja? Tovariš Anton Stipanič. 
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Anton Stipanič: Tovariši delegati! Najprej bi se rad ustavil pri tem, 
kar je rekel tovariš Sergej Vošnjak, delegat mesta Ljubljana. 

Na pobudo kluba ljubljanskih poslancev smo imeli v Ljubljani razgovor 
in pri tem gre v glavnem za predloge, ki so bili formulirani na tem razgovoru. 
Sprejemamo jih predvsem zaradi tega, ker smo pri izdelavi zakonskega osnutka 
kratko in malo spregledali posebno ureditev Ljubljane. Nismo pa tega hoteli 
spremeniti že v osnutku tega zakona. Menili smo, naj bi bila sprememba vse- 
binsko vključena v zakonski predlog, in sicer z večino tistega, kar sodi v ta 
zakon. Ne vem, kako bo glede prometnikov-pionirjev. To vprašanje najbrž sodi 
v zakon o varnosti cestnega prometa. Torej, kolikor ne bi bilo kakšnih posebnih 
ovir, sprejemamo to v celoti. 

Največ pripomb je bilo v zvezi s samostojnostjo upravnega organa za 
notranje zadeve v občini. Ne bi radi kakorkoli predpisovali organizacije tega 
organa, razen v tem smislu, da ga ne bi podredili komurkoli. Moram reči, da je 
v veliki večini občin to zadovoljivo urejeno in da glede tega nimamo pro- 
blema. V nekaterih občinah pa so problemi v zvezi s tem veliki, ker so organi 
za notranje zadeve vezani na primer na gradbeno inšpekcijo in še na kakšne 
druge organe. Bojim se, da se potem nekatera opravila, ki so notranje zadeve, 
nekvalificirano opravljajo. Takšen predlog kot je, pa naj ne bi pomenil, da gre 
za kakršnokoli predpisovanje organizacije. Zaradi nas gre lahko pri tem za 
referat. Te posle lahko opravlja v posamezni občini morda ena sama oseba. 
Lahko imata dve občini pri tem skupaj en organ, kar predvideva zakonski 
osnutek. Kakorkoli naj bi se to organiziralo, le vmesnih stopnic med tistim, 
ki predstavlja občinsko upravo v strokovnem smislu, to je občinskim tajnikom, 
in tistim, ki te zadeve opravlja, naj bi bilo čim manj, seveda če je to mogoče. 

Proučili pa bomo tudi predloge oziroma sedanjo ureditev, glede katere 
pa imamo nekatere pripombe. Zal le-teh nimam pri sebi in morda niti ni 
potrebe, da bi jih posebej navajal. Najbrž ste že sami opazili, da se taki pro- 
blemi pojavljajo. Republiški sekretariat pa nima nobene pristojnosti, da pred- 
pisuje število delovnih mest in izobrazbo delavcev v občinskih organih uprave. 
To ostane tako kot doslej v občinski pristojnosti. 

In končno bi razpravljal še o pripombi iz Radelj glede nadzora potniškega 
prometa čez državno mejo. Omenil bi, da imamo podobno kadrovsko situacijo 
tudi v obmejni milici. Po sedanji sistemizaciji imamo v postajah milice, ki 
opravlja obmejno službo na mednarodnih prehodih, okoli 350 miličnikov. Po 
sistemizaciji pa bi jih rabili 450 in je pomanjkanje kadrov povsem enako 
tistemu v postajah milice s splošnim delovnim področjem. Poudaril bi, da je 
v naši republiki glede na maloobmejne sporazume izredno veliko število malo- 
obmejnih prehodov, ki so odprti samo del dneva, to je dvolastniških prehodov 
itd. Tisti, ki ste iz obmejnih krajev, to poznate in najbrž bi bilo neracionalno 
organizirati v teh krajih samo obmejno službo, ki bi delala le 6 ur dnevno 
in le ob določenih dnevih. Zaradi tega je omogočeno, da se na racionalen 
način pokrijejo tudi zahteve obmejne službe na takih nefrekventiranih pre- 
hodih. Glede vzdrževanja te službe pa se seveda strinjam z mnenjem delegata 
iz Radelj, da to ne bi smelo posebej bremeniti občin in v tem smislu bomo 
to pripombo proučili. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Zeli še kdo razpravljati? 
Ce ne, končujem razpravo o tej točki dnevnega reda. Hkrati predlagam, 

•da overitelja današnjega zapisnika strneta misli in jih pošljeta ustreznim or- 
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ganom v republiški skupščini, občinskim skupščinam ter skupščini mesta Ljub- 
ljane. Ali se s tem strinjate? Predlagam, da to potrdite z dvigom rok. Kdor je 
za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o telesnokulturnih skupnostih. 

Osnutek smo vam poslali dne 5. 5. 1972. Predstavnik predlagatelja k tej 
točki dnevnega reda je Rajko Sugman, pomočnik republiškega sekretarja za 
prosveto in kulturo, ki bo imel uvodno obrazložitev. Prosim,, tovariš Rajko 
Sugman! 

Rajko Sugman: Tovarišice in tovariši delegati! Pred vami sta za- 
konska osnutka o telesnokulturnih skupnostih in o sredstvih za financiranje 
telesnokulturne dejavnosti v SR Sloveniji. Potrebno je še posebej poudariti, 
da z njima v republiki prvič urejamo področje telesnokulturne dejavnosti. Ob 
razpravi teh zakonskih osnutkov moramo opozoriti na dvoje pomembnih 
dejstev: 

1. Telesnokulturno področje je bilo dolga leta vse preveč prepuščeno samo 
sebi brez večje in stabilne pomoči ter ustreznega družbenega vrednotenja. V 
veliki meri je bila ta skrb prepuščena organizacijam za telesno kulturo, ker 
nismo doumeli, da je telesna kultura sestavni del celotnega družbenega razvoja 
in splošna potreba sodobnega človeka. Telesna kultura pomembno prispeva 
k zdravju, skladni rasti, telesni krepitvi delovnih ljudi in občanov. Je torej, 
prvi pogoj za delovno in obrambno sposobnost ter večjo delovno storilnost. 

Prav zaradi tega sta izredno pomembna vloga in prispevek občanov, de- 
lovnih ljudi, družine, šole, delovnih, družbenih in družbenopolitičnih organi- 
zacij pri oblikovanju stanja in odnosov na tem področju. Vzrok dosedanjega 
zaostajanja telesnokulturne dejavnosti je poleg neustreznih materialnih vlaganj 
v to področje tudi še vedno ukoreninjena zastarela miselnost o pomenu in vlogi 
telesne kulture v naši družbi. 

2. Zaostajanje telesnokulturne dejavnosti v naši republiki potrjujejo neka- 
teri podatki, raziskave, študije in analize. S številnimi kazalniki ste bili že 
večkrat seznanjeni, vendar želim ponovno opozoriti na najpomembnejše: 

Pri testiranju otrok in odraslih je bilo ugotovljeno, da ima v naši repu- 
bliki 51,2 °/o učencev telesne okvare, slabo držo, deformirano hrbtenico, stopala 
in podobno. Moški v starosti 20 do 25 let pretečejo razdaljo 800 metrov v enakem 
času kot 12-letni otroci. V zadnjih letih so izjemno močno narasla obolenja 
srca in ožilja ter psihična in psihonevrotična obolenja. Naborne komisije ugo- 
tavljajo, da število nesposobnih za služenje vojaškega roka nepretrgoma na- 
rašča in da je doseglo že 20% vojaških nobornikov^obveznikov. 

Po podatkih popisa telesnokulturnih objektov iz leta 1971 pride v Slove- 
niji 1,45 m2 koristne površine na prebivalca, kar pomeni izredno velik za- 
ostanek za nekaterimi drugimi državami, kot na primer za Poljsko, ki ima 5 m2 

na prebivalca, Češkoslovaško socialistično republiko, ki ima 8 m2, Veliko Bri- 
tanijo, ki ima 15 m2 na prebivalca. 

Iz podatkov študije o financiranju družbenih organizacij za telesno kulturo 
v naši republiki je razvidno, da smo pri skupnih vlaganjih v telesno kulturo 
v velikem zaostanku za SR Bosno in Hercegovino, Hrvaško in Srbijo. Povprečni 
indeks skupnih vlaganj v letih 1965—1969 je znašal v SR Sloveniji le 109, 
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medtem ko je bil v SR Bosni in Hercegovini 121, v SR Hrvaški 128 in v SR 
Srbiji celo 137. 

Tako stanje vpliva tudi na slovenski šport, še posebej kakovostni, saj ugo- 
tavljamo, da iz leta v leto izgubljamo korak z jugoslovanskim vrhom skoraj 
v vseh športnih panogah. 

Znamenje nadaljnjega napredka v procesu demokratizacije naših družbenih 
odnosov so sprejeti amandmaji k zvezni in republiški ustavi, ki prenašajo odgo- 
vornost za kreiranje politike tudi na telesnokulturnem področju na občine, 
republike in pokrajine. Smo torej v času, ko moramo opredeliti mesto telesne 
kulture v slovenski družbi v skladu z novimi odnosi. Vlogo in pomen telesne 
kulture smo do neke mere že opredelili v nekaterih dokumentih, z zakonskima 
osnutkoma o telesnokulturnih skupnostih in sredstvih za financiranje telesno- 
kulturne dejavnosti v SR Sloveniji pa uresničujemo naslednji korak, ko želimo 
sprejeta načela tudi uveljaviti. 

Zakonska osnutka sistematsko urejata področje telesnokulturne dejav- 
nosti in izhajata iz spoznanja, da je telesnokulturna dejavnost za sodobnega 
človeka pomembno področje zadovoljevanja bioloških, psihičnih in socialnih 
potreb. Telesna kultura dobiva nov in širši pomen. Svoje dimenzije pa bo 
lahko razvila le, če bo resnično samoupravna, svobodna in ustvarjalna in vsa- 
kemu dosegljiva. Prav zaradi tega je temeljna usmeritev zakonskih osnutkov 
poglabljanje samoupravnih odnosov in ustvarjanje možnosti za dejansko vklju- 
čevanje občanov in delovnih ljudi v telesnokulturno dejavnost. Zakonska 
osnutka postavljata v ospredje temeljne organizacijske enote, šole, delovne orga- 
nizacije, organizacije za telesno kulturo in druge organizacije ter zagotavljajo 
temeljnim telesnokulturnim skupnostim v občinah odločilno vlogo v obliko- 
vanju nadaljnjega razvoja telesne kulture. 

Osnova za delo so sprejeti program in združevanje sredstev za uresniče- 
vanje dogovorjenih nalog, ki jih bo potrebno opraviti v okviru občine in repu- 
blike, ter tistih nalog, za katere se bodo sporazumno dogovorile republike in 
pokrajine za jugoslovansko območje v zvezi z mednarodnim sodelovanjem. 

Z osnutkom zakona o sredstvih za financiranje telesnokulturne dejavnosti 
v SR Sloveniji postavljamo telesno kulturo tudi v enakopraven položaj s pre- 
ostalimi področji, ker ji bomo tako omogočili normalnejši razvoj. Ob pro- 
računski razpravi za prihodnje leto je potrebno zagotoviti in uskladiti možnosti 
za financiranje te dejavnosti. Obstoja pa možnost, da s samoupravnimi spora- 
zumi v temeljnih telesnokulturnih skupnostih zagotovimo za uresničevanje 
sprejetih programov še dodatna sredstva iz drugih virov. 

Še posebej pomembno je poudariti nove odnose, ki jih uveljavljata zakonska 
osnutka na telesnokulturnem področju. Gre za samoupravno organiziranost 
in samoupravne odnose znotraj interesne skupnosti tako v okviru temeljnih 
družbenopolitičnih skupnosti kot tudi v republiki. Z vključevanjem in pove- 
zovanjem vseh izvajalcev in nosilcev telesnokulturne dejavnosti bo moč obliko- 
vati program in razvijati samoupravne odnose, ki bodo zagotavljali njen hi- 
trejši razvoj. 

Prav zaradi tega je v zakonskih osnutkih tako poudarjena vloga vseh asoci- 
acij in temeljnih telesnokulturnih skupnosti v občinah, ki so v skladu s spre- 
jetimi ustavnimi dopolnili temeljni nosilci razvoja in politike na tem področju. 
Kajti predvsem v okviru temeljnih družbenopolitičnih skupnosti lahko obliku- 
jemo in uresničujemo naloge, ki izhajajo iz smotrov telesne kulture v naši 
družbi. Ko postavljamo v ospredje celotnega dogajanja na področju telesne 
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kulture temeljne telesnokulturne skupnosti v občinah in odgovornost le-teh Za 
telesnokulturno dejavnost občanov in delovnih ljudi, pričakujemo vso podporo 
delegatov občin na današnjem zasedanju. 

Menimo, da bi bilo zakon o telesnokulturnih skupnostih treba sprejeti čim- 
prej, medtem ko bi morali zakon o sredstvih za financiranje telesnokulturne 
dejavnosti v SR Sloveniji glede na predvidene stopnje in razmerja sprejeti ob 
proračunski razpravi za prihodnji leti, ko bodo znani drugi instrumenti gospo- 
darske politike. 

V dosedanji razpravi v pristojnih odborih zborov skupščine naše repu- 
blike so poslanci dali številne predloge in pobude. Prepričani smo, da bo javna 
razprava, ki jo bomo organizirali v občinah in organizacijah, dala še nove po- 
bude in predloge, da bomo lahko oblikovah dobra zakonska predloga, ki ju že 
dolga leta pričakujejo zlasti telesnokulturni delavci, pa tudi občani in delovni 
ljudje. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Predlagam, da razpravljamo na pod- 
lagi predloženih osnutkov zakonov in uvodne besede tovariša Eajka Šugmana. 
Kdo želi besedo-? Besedo ima delegat mesta Ljubljane, tovariš Sergej Vošnjak. 

Sergej Vošnjak: V Ljubljani smo o osnutku obeh zakonov razprav- 
ljali v številnih samoupravnih organizmih, svetih, nekaterih občinskih skup- 
ščinah in na razgovoru s poslanci, kjer so se oblikovala naslednja stališča, ki so 
mogoče v malenkostih nekoliko divergentna, vendar dokaj enotna. 

Gre predvsem za stališče, s katerim je bila dana vsa podpora prizadevanjem, 
da se tudi področje telesne vzgoje zaradi svoje pomembnosti samoupravno orga- 
nizira. Vprašanja, ki jih nakazujeta zakonska osnutka, bi morali rešiti dosledno 
in čimprej, če hočemo predlagani sistem uveljaviti v letu 1973. 

K osnutku zakona o telesnokulturnih skupnostih je bila dana pripomba, 
naj bi dosledneje nakazoval možnost zajetja vseh vrst telesnokulturnih dejavno- 
sti. V teh razpravah je prevladovalo mnenje, da morda v dosedanjem besedilu 
osnutka tega zakona ni dovolj poudarjena množična telesna vzgoja in da bi 
morda kazalo razmisliti tudi o tem, ali naj bi se v zakonu uredilo tudi vprašanje 
profesionalnega športa, o katerem radi običajno zelo molčimo. 

Osnutek zakona o financiranju telesnokulturne dejavnosti v SR Sloveniji 
naj bi bil tudi jasnejši glede na predvidene spremembe v davčnem sistemu. Ce 
pa se že predpisuje enotna stopnja prispevka iz osebnega dohodka, potem bi 
bilo treba razmisliti še o nekaterih stvareh. Prav pri tem je prišlo do nekaterih 
različnih stališč v razpravah na posameznih forumih. Tako je v nekaterih orga- 
nih prevladalo stališče, naj bi bila ta stopnja le nekakšna minimalna stopnja, 
ki bi nakazovala, kakšen naj bi bil minimalni delež, ki se daje za samofinan- 
ciranje telesne kulture. 

Naslednje mnenje je bilo, da bi bilo treba pokazati in izračunati določene 
materialne kazalnike, da bi se lahko ugotavljalo — če bi obveljal tak sistem — 
kakšno je tisto potrebno razmerje med sredstvi, ki se .dajejo za skupne potrebe, 
in sredstvi, ki se dajejo organizirani telesni kulturi na območju temeljnih 
družbenopohtičnih skupnosti. Ah je razmerje 0,28 : 0,11 primerno ali ne? Obliko- 
val še je večinski predlog, naj bi bilo to razmerje 4/5 : 1/5 za temeljno telesno- 
kulturno skupnost. V občini Ljubljana-Moste pa je prevladalo mnenje, da je 
določanje višine stopnje prispevka v taki obliki, kot jo predvideva omenjeni 
osnutek zakona, neprimerno, ker bi v posameznih skupnostih po eni strani bili 
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viri za financiranje telesne kulture premajhni in bi ne zagotavljali obstoječih 
dejavnosti, v drugih pa bi lahko prišlo tudi do neustreznega trošenja sredstev. 
Zato v tej občini menijo, da bi bil najprimernejši način za financiranje telesne 
kulture tak, kot je za financiranje šolstva, to je, da bi .družbenopolitične skup- 
nosti v dogovoru s temeljno telesnokulturno skupnostjo določale sredstva za 
vzgojo in izobraževanje vsako leto v okviru razprave o pregledu nad celotno 
bilanco trošenja v tekočem letu, tako kot vsako leto občinske skupščine določajo 
odstotek, ki gre za varstvo, vzgojo in izobraževanje. Tako naj bi se tudi na 
tem področju letno naredila bilanca, kolikšen bo odstotek sredstev, ki gredo 
temeljni telesnokulturni skupnosti za vsako leto glede na program in obseg 
dela v posamezni družbenopolitični skupnosti. 

Osnutek zakona o telesnokultumih skupnostih bi moral tudi natančneje 
določiti obseg financiranja telesnokulturne dejavnosti.. Obstaja namreč bojazen, 
da bi lahko dosedanji financerji šolskih športnih društev, h katerim sodijo te- 
meljne izobraževalne skupnosti in tudi republiška izobraževalna skupnost, 
dosedanje financiranje rekreacijske telesnokulturne dejavnosti v delovnih 
organizacijah na podlagi tega zakona opustili oziroma da delovne organizacije 
ne bi več tako skrbele za to dejavnost kot so doslej in bi ta sredstva usmerile 
drugam, češ da zaradi novih sistemskih rešitev to ni več potrebno. 

Prvi izračuni za Ljubljano kažejo, da bi se v tem primeru sredstva za 
telesno kulturo zmanjšala ravno za polovico samo s temi instrumenti, ki so 
predlagani oziroma če ne bi v samem zakonu zagotovili, da gre za osnovna 
sredstva, da pa se ob tem oblikujejo še sredstva tako za dejavnosti šolskih 
športnih društev kot tudi za rekreacijske telesnokulturne dejavnosti v delovnih 
skupnostih in podobno. 

Ta sredstva, ki se sistemsko zbirajo, naj bi predstavljala le hrbtenico, po 
drugi strani pa bi bilo treba pred drugim tudi opredeliti investicijska vlaganja 
oziroma odgovornost družbenopolitičnih skupnosti in delovnih organizacij za 
investicijska vlaganja v gradnjo telesnokultumih objektov, ki je z viri, pred- 
videnimi v osnutku tega zakona, nikakor ne bomo mogli izvesti. Lahko bomo 
prispevali k boljšemu vzdrževanju telesnovzgojnih objektov, nikakor pa ne bi 
mogli ta deficit, o katerem je prej globalno govoril tovariš Rajko Šugman, 
izboljšati oziroma popraviti. Zato bi bilo treba vprašanju investicijskega vla- 
ganja posvetiti večjo pozornost ne samo temeljnih telesnokultumih skupnosti, 
ampak tudi vseh drugih dejavnikov, ki bi na tem področju morali delati. 

Dobro bi tudi bilo, da bi zakon pri skrbi za vzgojo strokovnih kadrov vsaj 
malo poudaril tudi položaj teh kadrov, ko so že strokovno usposobljeni. 

Nadalje bi moral samo osnutek zakona natančneje določati, kdo odloča o 
združevanju telesnokultumih skupnosti. Mislim, da naj bi to bila odločitev 
temeljnih dejavnikov, ki razvijajo in oblikujejo telesno kulturo. 

Glede 9. člena osnutka zakona o telesnokultumih skupnostih se je v zvezi 
z določbo o skrbi za gradnjo republiškega telesnokulturnega centra izoblikovalo 
mnenje, naj bi se ta alinea črtala. Prevladalo je namreč mnenje, da bi gradnja 
republiškega telesnokulturnega centra morala biti predvsem stvar dogovora 
temeljnih telesnokultumih skupnosti, ne pa tega zakona, ki že ureja obstoječe 
stanje, ker bi sicer samoupravna načela o združevanju in odločanju dejansko 
odvzeli temeljnim organizacijam na področju telesne kulture. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? Besedo ima to- 
variš Janez Sušnik, delegat občine Kranj. 
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Janez Sušnik: Tovariš delegat! Tudi organi, ki so v Kranju razprav- 
ljali o osnutkih zakonov, so imeli k njima podobne pripombe, kot jih je že 
povedal podpredsednik skupščine mesta Ljubljane, tovariš Sergej Vošnjak. 

Poudaril bi predvsem še naslednje stvari. 
1. Osnutka zakona vsebujeta preveč pavšalnih določb o ureditvi določenih 

dejavnosti, premalo pa konkretnih. Tako je na primer osnutek zakona o telesno- 
kulturnih skupnostih že četrti zakon, ki dejansko na enak način postavlja 
samoupravna razmerja za eno izmed področij družbenih služb. Pri primerjanju 
vseh štirih zakonov se nehote porodi misel o šablonski ureditvi šolstva, otro- 
škega varstva, kulture in telesne kulture, čeprav gre pri tem za področja, ki jih 
ne moremo obravnavati enako, saj ima vsako številne probleme, ki se ne mo- 
rejo urejati enako oziroma podobno. Pri tem pa ugotavljamo, da še niso rešene 
stvari, za katere smo na prej navedenih področjih spoznah, da bi jih tak zakon 
moral urediti, na primer razmerje do politično-izvršilnih organov družbeno- 
političnih skupnosti oziroma do svetov, že povezujočih se organizacij v telesni 
kulturi, na primer do občinske zveze za telesno kulturo. 

2. Iz določb zakona prav tako niso razvidne organizacijske spremembe, zla- 
sti pa spremembe v odnosih znotraj telesnokulturnih organizacij. Tudi ni raz- 
vidno, kakšne bodo spremembe v odnosih in kakšna bo vloga občinske zveze za 
telesno kulturo ob hkratnem obstoju telesnokulturne skupnosti. 

3. Bistvena pripomba je tudi ta, da v osnutku zakona o telesnokulturnih 
skupnostih ni obravnavana v zadostni meri množičnost v telesni kulturi, ki je 
prav gotovo ena najpomembnejših nalog na tem področju. Prav tako je zane- 
marjena rekreacija, ki ji bo treba v prihodnje posvetiti več pozornosti, vendar 
je o tem že govoril delegat mesta Ljubljane, in se mu glede tega, kot sem že 
rekel, pridružujem. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? 2eli morda be- 
sedo predstavnik predlagatelja? Besedo ima tovariš Janez Kocjančič, član izvrš- 
nega sveta skupščine Socialistične republike Slovenije in predsednik komiteja 
za telesno kulturo. 

Janez Kocjančič: Tovariš predsednik, tovariši delegati občin! Mo- 
ram povedati, da sta obe razpravi, ki sta bih na vašem zasedanju, dejansko 
potrdili temeljno smer, ki jo je opredelil predlagatelj z obema osnutkoma 
zakona. Menim, da so pripombe, ki so bile dane, zelo koristne in nam bodo 
veliko pomagale pri nadaljnjem delu pri obeh zakonih, zlasti pri nadaljnjem 
dopolnjevanju besedila. 

Predvsem moram poudariti, da se strinjam s pripombo tovariša Sergeja 
Vošnjaka, da je premalo poudarjena usmeritev k množični telesni kulturi, kar 
bomo vsekakor v nadaljnjem delu poskušali bolj izraziti v samem zakonskem 
besedilu, čeprav je verjetno pred nami naloga, da to poskušamo bolj izraziti v 
življenju, saj nam deklaracije, ki so bile o tem že velikokrat sprejete, samo po 
sebi ne bodo veliko koristile. 

V zvezi z množičnostjo, profesionalnim športom in še številnimi drugimi 
vprašanji pa bi omenil, da v samem zakonu ni o tem izredne opredelitve, ker 
smo menili, da imata zakona predvsem organizacijski, v določenem smislu pa 
tudi vsebinski in finančni pomen, da pa bi morale program telesnokulturne 
dejavnosti uresničevati predvsem telesnokulturne skupnosti. Gre namreč za 
temeljno opredelitev, iz katere sledi nekaj nesporazumov. Menimo, da bi morala 



22. zasedanje 433 

biti zakona logičen konec državne skrbi za področje telesne kulture oziroma da 
bi morala ustvariti sistem, v katerem bo telesnokulturna dejavnost začela delo- 
vati kot samoupravno urejeno družbeno področje, ki si bo samo sposobno dolo- 
čati program. Zato so te skupnosti tudi zamišljene kot mešane skupnosti, v ka- 
terih bodo predstavniki telesnokulturnih in športnih organizacij in tudi pred- 
stavniki družbene skupnosti in vseh zainteresiranih dejavnikov. To bodo namreč 
polivalentne skupnosti, ki bodo usposobljene prezentirati po eni strani parcialni 
interes telesne kulture, po drugi strani pa splošni interes, ter skicirati in izva- 
jati družbeno politiko na tem področju. 

Mislim, da sem s tem odgovoril na temeljno pripombo tovariša Janeza Suš- 
nika, v zvezi z razmerjem do občinske zveze za telesno kulturo. Menim, da bodo 
telesnokulturne skupnosti v bistvu nadomestile državo oziroma predstavljale 
nov samoupravni mehanizem, ki bo funkcioniral na tem področju. Seveda pa 
ne nadomeščajo in ne morejo nadomestiti vseh tistih samoorganiziranih meha- 
nizmov na tem področju oziroma športnih društev in družbenega dejavnika na 
tem področju, kot je zveza za telesno kulturo. Zveza za telesno kulturo in njene 
članice kot njeni sestavni deli bodo morali postati odločilni dejavniki v odnosu 
do novih telesnokulturnih skupnosti. Ce bi mi na tem področju menih, da gre 
za zamenjavo teh družbenih mehanizmov z novim samoupravnim mehanizmom, 
mislim, da bi podrli to, kar imamo, in ne bi ustvarili nič novega, razen novega 
izoblikovanja proračunskih odnosov, ki bi bili nekoliko drugače pobarvani in 
nekoliko drugače imenovani. 

Strinjam pa se s tovarišem Janezom Sušnikom, da je treba v zakonu 
opredeliti odnos do politično-izvršilnih organov občine oziroma do svetov in to 
bomo tudi storili. 

Menim, da ni moja naloga, da odgovarjam na vse pripombe. Rekel sem, da 
jih bomo poskušali upoštevati. Odgovoril bi samo na eno pripombo, in to na 
tisto, ki prihaja iz občine Ljubljana-Moste. Po tej pripombi ni primerno, da 
stopnjo opredelimo v zakonu, ampak naj bi bilo bolj primerno, da bi jo opre- 
deljevale družbenopolitične skupnosti v skladu s svojimi potrebami. Mislim, da 
gre za takšen pristop, ki se bo pojavil še drugje in ki postavlja drugačne od- 
nose, kakor jih postavlja osnutek tega zakona. Ce bi vam posredoval kvantifi- 
kacije, bi ugotovili, da je odnos do telesnokulturne dejavnosti na Slovenskem 
neustrezen, če ga primerjamo s takim odnosom po svetu, in neustrezen, če ga 
primerjamo s takim odnosom drugje v Jugoslaviji. V eni in drugi primerjavi 
smo slabši. Ce si ogledamo kazalnike, ki kažejo tudi na našo krizo na področju 
množičnosti in vrhunskih dosežkov, bomo opazili, da zaostajamo in da smo na 
slabšem, kot smo kdajkoli doslej. 

Ce hočemo ta odnos spremeniti, bi se bilo dobro domeniti o splošni mini- 
malni stopnji za telesnokultumo dejavnost v celotni republiki. Poleg te stopnje 
se lahko združujejo sredstva v občinah, bodisi da jih občina dodaja, bodisi da se 
združujejo sredstva delovnih organizacij in dodatno prek najrazličnejših drugih 
virov, kar pomeni, da gre za združevanje, glede katerega so možnosti odprte 
in neomejene. Mislim, da je nujno potrebno, da vsaj v prvi fazi, ko ustanav- 
ljamo telesnokulturne skupnosti, vključimo v zakon varstveni minimum v ob- 
liki predloženega odstotka 0,39. Kasneje, če bodo odnosi na tem področju tako 
zaživeli oziroma dozoreli, da lahko to popolnoma sprostimo, ne bomo temu prav 
nič nasprotovali. Le želeli bi se prepričati, da to ne bi pomenilo korak nazaj, 
ampak korak naprej. 

28 
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V prvem letu, ko šele ustanavljamo skupnosti, je verjetno potrebno po- 
skrbeti tudi za ustrezno materialno bazo. Podatki za SR Slovenijo kažejo, da je 
ta baza v različnih občinah zelo različna. Nekatere občine imajo že sedaj na tem 
področju več sredstev in za tiste ne bo problema, da tudi v prihodnje ne bi 
imele več. Nekatere občine pa imajo veliko manj sredstev, ker pri njih pač 
ni razumevanja za potrebe po telesni kulturi, ki so povsod približno enake in 
približno enako utemeljene. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Ali še kdo želi razpravljati? Be- 
sedo ima Erik Poljšak, delegat občine Hrastnik. 

Erik Poljšak: Tovariši delegati! Dovolite mi, da se pridružim raz- 
pravi tovariša Rajka Sugmana, ki je v uvodni besedi govoril o pomenu športa in 
telesne vzgoje v našem družbenem sistemu. 

Vemo, da nam strahoviti tempo sodobnega življenja ne dovoljuje gibanja 
in telesnega sproščanja. S tem želim poudariti pomen športa in telesne vzgoje 
v našem družbenem sistemu. 

Akcija »trim« je bila v začetku leta zelo razvejana po posameznih občinah 
in po telesnovzgojnih centrih, vendar se vprašujem, kako se ta akcija oziroma 
»šport za vsakogar« danes izvaja. Vemo namreč, da so bili v začetku leta raz- 
deljeni kartončki za to akcijo. V njih so bile obrazložitve, kako naj se to iz- 
polnjuje in kako naj se izvaja. Vprašujem, kako so to izvajali v delovnih orga- 
nizacijah, sindikatih in v občinskih zvezah za telesno vzgojo? Dvomim,, da se 
akciji posveča veliko starejših ljudi in tudi tistih, katerim je bila akcija 
namenjena. 

Glede pomena športa in telesne vzgoje bi rad omenil še to, da sta bila 
telesna vzgoja in šport, kot je že omenil tovariš Rajko Sugman v uvodni besedi, 
osamljena in sta bila pač odvisna od iznajdljivosti telesnovzgojnih organizacij. 
Telesna vzgoja in šport pa sta zelo pomembna pri utrjevanju moči celotnega 
prebivalstva, tako glede sposobnosti na delovnih mestih kot tudi glede krepitve 
obrambne moči vsakega posameznika in s tem tudi obrambne moči celotne 
domovine. 

Treba se je zavzeti za pravilen razvoj in usmerjanje naše mladine. Pri tem 
mislim na religijo, ki zelo uspešno preusmerja našo mladino nekako v svoje 
vrste. Prav tako je vznemirljivo naraščanje gostinskih obratov, v katerih se 
naša mladina prepušča pijančevanju, kot tudi narašča mladinsko prestopništvo. 

Denar, ki se je doslej zbiral v telesnovzgojnih organizacijah, je bil name- 
njen izključno za funkcionalne izdatke telesne vzgoje in za vzdrževanje. Za 
morebitne novogradnje ah celo za majhne gradnje novih športnih objektov pa 
nismo imeli nobenih sredstev. V naši občini smo glede vzdrževanja in morebit- 
nih majhnih novih gradenj prepuščeni iznajdljivosti zbiranja sredstev prek 
delovnih organizacij in dogovarjanju v občinski skupščini. Vendar športne in 
telesnovzgojne organizacije in občinska zveza za telesno vzgojo nimajo poseb- 
nega sklada oziroma denarja za vzdrževanje in gradnjo novih športnih objek- 
tov. Mislim, da bo z uvedbo telesnokulturnih skupnosti potrebno pri telesno- 
kulturnih skupnostih ustanoviti sklad za vzdrževanje in za nove gradnje šport- 
nih objektov. Prišel bo namreč čas, ko bo za nami prišla nova generacija, športni 
objekti pa bodo dotrajani, tako da jih naši otroci ne bodo mogli uporabljati. 

Problem kakovostnega športa, ki so ga delegati pred mano že omenili, se 
bojim povsem konkretno opredeliti. Vprašanje je, ali bi ga v eni občini tako 
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forsirali, da bi ga lahko tudi financirali. V naši občinski zvezi za telesno vzgojo 
je bilo namreč postavljeno vprašanje, kaj se bo zgodilo, če bomo na območju 
občine dobili kakovostno ekipo ali posameznika oziroma kje bomo zbrali denar, 
da bomo lahko to financirali. Pri tem se tudi postavlja vprašanje, ali bomo 
dovolili, da se sposobnosti takega posameznika ne bodo razvile do tiste stopnje, 
do katere bi se lahko, ali pa bi mu dovolili, da odide iz naše občine v drugo 
občino oziroma v večji kraj, kjer bo lahko razvijal svoje sposobnosti. S tem bi 
namreč izgubili človeka, ki bi za domači kraj pomenil prav gotovo določeno 
kakovost. Navedel bom konkreten primer, sicer ne zato', ker sem bil nekoč sam 
aktiven oroden telovadec, ampak zato, da vas opozorim na jadikovanje naših 
orodnih telovadcev, ko smo še imeli Mira Cerarja. Koliko časa namreč že traja 
problem gradnje nove telovadnice, ki je v zvezi z orodno telovadnico na ob- 
močju SR Slovenije zelo pereč? 

Menim, da bosta šport in telesna vzgoja dobila večji pomen takrat, ko 
bodo odgovorni dejavniki čutili potrebe po športu in telesni vzgoji in se z njima 
prek akcije »trim« ukvarjali tudi sami. Z manjšim ali večjim naporom se 
namreč doseže prijetna utrujenost in pa potreba po športu in telesni vzgoji. Ta- 
krat bomo lahko v športu in telesni vzgoji tudi napredovali tako v funkcio- 
nalnem kakor tudi v finančnem smislu. 

Kot predsednika občinske zveze za telesno vzgojo me zanima, kakšna bo 
notranja organizacija po sprejemu zakona o telesnokulturnih skupnostih. Ali bo 
treba ustanoviti poseben odbor, o čemer je tovariš Janez Kocjančič že nekoliko 
govoril? Prav tako me zanima, kakšen bo odnos med občinsko zvezo za telesno 
vzgojo in temeljno telesnovzgojno skupnostjo oziroma kakšna bo njuna orga- 
nizacija? 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovariš Radoslav Skrlj, delegat ob- 
čine Ilirska Bistrica. 

Radoslav Skrlj : Sicer ne vem, kako je pravzaprav sedaj organizirano 
financiranje telesnokulturne dejavnosti oziroma telesne vzgoje v drugih občinah, 
vendar se pri nas že nekaj let skuša prenesti to finančno breme na delovne 
organizacije, ki prevzamejo pokroviteljstvo nad različnimi klubi in organiza- 
cijami telesne vzgoje. 

Nekoliko smo zaskrbljeni, ali se ne bodo glede na sistem, ki ga sedaj uva- 
jamo, delovne organizacije skušale otresti sedanje pomoči, ki je znatno izdat- 
nejša od tistega, kar bomo lahko dosegli s tema zakonoma. Čeprav sami mislimo, 
da je nujno potrebno in da je čas za to', da to področje sistemsko uredimo s 
financiranjem vred, pa je trenutno stanje takšno — kako je drugje, ne vem — 
da bodo sredstva, ki se bodo zbrala na tej osnovi, znatno manjša. Če bomo 
ostali brez podpore, kakšna je bila doslej in kakšno smo predvidevali tudi za 
naprej, bodo na začetku izvajanja zakonov nastopile določene težave. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Ali še kdo želi razpravljati? Besedo 
ima tovariš Filip Smid, delegat občine Skofja Loka. 

Filip Smid: Pridružil bi se mnenjema delegatov, ki sta govorila pred 
menoj. 

Osnutek zakona predvideva sredstva za športno oziroma telesnovzgojno 
dejavnost in za financiranje športnih programov. O financiranju vzdrževanja 

28* 
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in gradnje objektov ali pa vsaj pristojnosti vzdrževanja objektov pa v osnutku 
zakona ni nič rečeno. Iz analiz o stanju športnih objektov in gradnji športnih 
objektov, ki so predlagatelju znane, izhaja, da tako v obsegu kot tudi v kako- 
vosti oziroma standardu športnih objektov zelo zaostajamo za drugimi repu- 
blikami, še bolj pa za drugimi deželami v Evropi. V nekaterih občinah glede na 
stanje objektov še zelo zaostajamo za slovenskim poprečjem in bi bili tako 
s sprejetjem zakona v taki obliki povsem handikepirani. 

V zvezi s tem naj omenim akcijo »trim«. Kakor hitro jo začnemo izvajati, 
takoj ugotovimo, da imamo premalo objektov in še ti so prezasedeni in ne 
ustrezajo vsem potrebam. Tudi rekreativni šport se ne more v celoti izvajati le 
v naravi. Zato bo ne samo za kakovostni, ampak tudi za rekreativni množični 
šport potrebna določena .akcija oziroma tak zakon, ki bo zagotavljal tudi 
sredstva za gradnjo in vzdrževanje športnih objektov. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi razpravljati? Tovariš 
Franjo Muršec, delegat občine Lenart. 

Franjo Muršec: Tovariš predsednik! Postavil bi vprašanje: Osnutek 
zakona o sredstvih za financiranje telesnokulturne dejavnosti v SR Sloveniji 
določa v 2. členu, da »so zbrana sredstva, dohodek temeljnih telesnokultumih 
skupnosti.« Ne vem, ali se ta sredstva najprej zberejo v republiki in se potem 
delijo po določenih programih na temeljne telesnokulturne skupnosti, ali pa to 
pomeni, da se prispevki iz prvega odstavka 2. člena stekajo kot dohodek 
temeljnih telesnokultumih skupnostih. Moti me besedilo: »zbrana sredstva so 
dohodek«. 

Imam še drugo vprašanje: Zanima me, ali bo to pomenilo v prihodnje 
dodatno obremenitev gospodarstva, ali pa se bodo za toliko zmanjšale republiške 
stopnje ali morda celo kompenzacije med stopnjami občinskih prispevkov in 
davkov ali kako drugače. Tega v obrazložitvi nisem zasledil. Vsekakor pa pod- 
piramo oba osnutka zakona in smo prepričani, da pomenita precejšen napredek 
na področju telesne kulture. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima tovariš Janez Kocjančič. 

Janez Kocjančič: Tovariš predsednik! Tudi za ta del razprave velja, 
da so bila dana zelo tehtna vprašanja. Predvsem je ponovljeno vprašanje kon- 
kretnih odnosov med telesnokulturnimi skupnostmi in zvezami za telesno kul- 
turo v občinah. Verjetno se to vprašanje postavlja tudi za republiko. 

Ponovil bi, da zveze za telesno kulturo pomenijo nekakšno samoorganizi- 
ranje športa na podlagi določene družbene pobude. Takšno samoorganiziranje 
športa mora ostati, ker je to družbena baza za funkcioniranje športa v novih 
samoupravnih pogojih. Po drugi strani pa gre pri telesnokultumih skupnostih 
za skupnosti mešanega tipa, v katerih bodo delovali predstavniki športa in pred- 
stavniki družbene skupnosti in v katerih se bodo zbirala sredstva in sprejemale 
odločitve o celovitih programih na tem področju. To pomeni, da je prostor za 
me in za druge. Mislim, da bodo zveze za telesno kulturo in različne družbene 
organizacije na področju telesne kulture še bolj zaživele v novih -pogojih in da 
ne bodo z ničemer odrinjene na stran. 

Postavljeno je bilo tudi vprašanje o pokroviteljstvu delovnih organizacij in 
ah bodo z novimi zakonskimi rešitvami kaj odrinjene. Mislim, da samo po sebi 



22. zasedanje 437 

ne bi smelo priti do posledice, da bi se delovne organizacije poskušale otresti 
obveznosti, ki so jih nekoč prevzele. Vprašanje pa je, kako bo sedaj glede tega 
v vsakem konkretnem primeru. Doslej se je telesna kultura financirala deloma 
proračunsko. Na območju federacije so namenjene okoli tri milijarde, če raču- 
namo delež naše republike, pa 500 do 600 milijonov starih dinarjev za finan- 
ciranje telesne kulture. V naši republiki gre pri tem za 600 milijonov starih 
dinarjev in še za določena manjša dodatna sredstva. Za občine imamo zadnji 
zbirni podatek za leto 1970 v višini milijarde in 800 milijonov starih dinarjev. 

Vse to bo sedaj nadomestil omenjeni prispevek, in sicer ne neposredno iz 
proračuna, ampak iz osebnega dohodka, ker gre za potrebe občanov. Mislim, 
da je treba ta način financiranja uveljaviti poleg vseh tistih avtonomnih virih, 
ki jih je dovolj, in ki jih bo treba še naprej povečevati in jih tudi obdržati. 
Ne izključujem pa možnosti, da se bodo zaradi tega, ker bo zdaj znatno bolj 
očitno, da se ta sredstva črpajo iz osebnih dohodkov oziroma iz delovnih organi- 
zacij, delovne organizacije skušale temu izogniti. Sredstva so se namreč črpala 
tudi sedaj, toda s financiranjem prek raznih proračunov, kar pa delovnim 
organizacijam ni bilo tako očitno. 

Mislim, da je bilo to mistificirano prek proračunske logike, hkrati pa tudi 
mislim, da so sedanji odnosi čistejši in da bodo dogovori z delovnimi organi- 
zacijami lahko tudi bolj jasni, kar je odvisno od konkretnega stanja sil, pre- 
pričevanja, zavzetosti itd. 

S predlogi glede investicij se strinjam. Verjetno pa ne bi mogli samo- 
upravno urediti področja telesne kulture, če bi začeli z vsemi investicijami 
hkrati in če bi poskušali na tem področju uveljaviti še nekatere dodatne in- 
strumente. 

Mislim, da je področje investicij potrebno urejati tako kot investicije v naši 
družbi nasploh. Mislim, da bo ena izmed prvih nalog novih telesnokulturnih 
skupnosti, da poskusijo na tem področju ustvariti sistem in to predvsem sistem 
družbenih dogovorov. Mislim, da se investicije z zakonom in z zakonskimi viri 
na področju telesne kulture danes ne dajo ustanoviti, in bojim se, da bi bila 
pobuda v tej smeri zelo iluzorna. Prepričan pa sem, da bi se to dalo urediti z 
družbenimi dogovori, katerih nosilec bi bile novoustanovljene telesnokulturne 
skupnosti. Ce se bo pokazala potreba po dodatnem zakonskem urejanju, pa mi- 
slim, da bomo vsi pripravljeni upoštevati utemeljene predloge in o njih raz- 
pravljati. 

Odgovoril bi tudi na vprašanje delegata občine Lenart, kaj to pomeni, da 
so zbrana sredstva dohodek temeljnih telesnokulturnih skupnosti. Nujno je, da 
zakon to ureja zaradi tega, ker prispevek predpisuje republika in je zato treba 
zelo jasno napisati, da so ta sredstva dohodek temeljnih telesnokulturnih 
skupnosti. Je pa to tudi rešitev, ki je prilagojena rešitvam iz ustavnih amand- 
majev, kjer so tudi vsi prispevki iz osebnega dohodka opredeljeni kot dohodek 
občin oziroma različnih temeljnih samoupravnih skupnosti. 

Odgovoril bi tudi na vprašanje, ali je to dodatna obremenitev gospodarstva 
ali ne. Tovariš Rajko Sugman je v uvodni obrazložitvi povedal, da smo prav 
zaradi tega tudi predlagali dva zakona, da bi se lahko postopek v fazi spreje- 
manja delil, tako da bi zakon o telesnokulturnih skupnostih sprejeli v prvi fazi, 
o odstotku in o delitvi sredstev pa bi razpravljali takrat, ko se bo opredelje- 
vala ekonomska politika in ko se bodo določali proračunski odnosi za prihodnje 
leto. 
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To bi namreč pomenilo, da bi se to področje enakopravno obravnavalo kot 
vsa preostala področja. Mislim, da se bo takrat, ko bo ta razprava tekla, zelo 
jasno pokazalo, da ni mogoče nobena dodatna obremenitev gospodarstva, ampak 
da je treba vise obremenitve, med njimi tudi to, vkalkulirati v obstoječo glo- 
balno obremenitev gospodarstva. Vprašanje, koliko sredstev in za kakšen na- 
men, pa je stvar takratne razprave in takratne delitve. 

Zato bi bilo treba te številke, ki so sedaj posredovane, upoštevati bolj kot 
ilustracijo oziroma kot projekcijo, ne pa kot nekaj dokončnega. Mislim, da zato 
tudi ni mogoče govoriti o kakšni dodatni obremenitvi gospodarstva. Ce bi izoli- 
rano in zunaj proračunskih razprav in razprav o bilanciranju in podobnem 
predpisali kakršnokoli novo obremenitev, bi bila to dodatno obremenitev gospo- 
darstva. Če pa bomo to predpisali v okviru določenega globala, ki je družbeno 
dogovorjen in dopusten, ter v okviru naših možnosti, pa to ne bo niti ne more 
biti dodatna obremenitev gospodarstva. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Še kdo želi besedo? (Ne javi.se 
nihče.) Končujem razpravo o obeh točkah dnevnega reda in predlagam, naj ove- 
ritelja današnjega zapisnika strneta misli o tej razpravi in jih posredujeta vsem 
pristojnim organom v republiški skupščini in tudi občinskim skupščinam. Kdor 
je za ta predlog, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Niihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je bil predlog soglasno sprejet. 

Kot smo se na začetku dogovorili, bi sedaj razpravljali še o informa- 
ciji o problematiki cen kruha, ki sta jo pripravila republiški 
sekretariat za gospodarstvo in zavod za cene Socialistične republike Slovenije. 

Informacijo ste pred zasedanjem dobili na klop. Uvodno obrazložitev bo 
imel tovariš Aleksander Skraban, podsekretar v republiškem sekretariatu za 
gospodarstvo. 

Aleksander Skraban: Na območju Socialistične republike Slove- 
nije je vedno bolj pereč problem oskrbe s kruhom, ker pekarska podjetja, ki 
imajo svoje obrate na območju občin, kjer cene kruha niso urejene, poslujejo z 
izgubo, ki se iz dneva v dan povečuje. Le delu občin je namreč pred zamrznit- 
vijo uspelo urediti cene kruha. Večina občin je to hotela storiti šele v mesecu 
decembru. Ker je medtem prišlo do zamrznitve cen, okoli 70°/o občin ni uredilo 
cene črnega kruha, okoli 25% občin cene polbelega kruha in okoli 30 občin 
cene belega kruha. 2e iz teh podatkov je razvidno, da so cene kruha na območju 
Socialistične republike Slovenije neurejene in da pekarske organizacije zaradi 
različnosti cen v posameznih občinah poslujejo v zelo različnih pogojih. Zato 
terjajo od občin, v katerih cene kruha niso urejene, naj jim zagotovijo kompen- 
zacijo, ker bodo sicer prenehale peči tiste vrste kruha, pri katerih imajo izgubo. 

Pristojni republiški organi so zvezne organe že večkrat seznanili s proble- 
matiko oskrbe s kruhom v SR Sloveniji in terjali, da zvezni izvršni svet dovoli 
uskladitev cen kruha na območju SR Slovenije. Doslej nam v naših prizadeva- 
njih ni uspelo. Računamo, da bo ta problem rešen, ker je podobna situacija tudi 
v nekaterih drugih republikah. Dokler zvezni izvršni svet ne bo tega problema 
rešil v svoji pristojnosti ali dokler občinam ne bo omogočil, da cene kruha 
rešijo same, bi morale — po mnenju republiškega sekretariata za gospodarstvo 
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in republiškega zavoda za cene — občine, v katerih je položaj najbolj kritičen, 
najti ustrezne rešitve, da bi zagotovile normalno oskrbo prebivalstva s kruhom. 

Predsedujoči Zdravko Krv i na: Slišali ste informacijo. Kdo želi 
besedo? Tovariš Janez Sušnik, delegat občine Kranj. 

Janez Sušnik: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Vprašujem, ka- 
tere rešitve so ustrezne? Gre za izjave, ki jih človek neprenehoma posluša. Pri 
tem mislim na 1. točko dnevnega reda, pri kateri ni bilo nobene razprave. Zakaj 
je ni bilo? Zato, ker se ogromno govori in piše o teh stvareh, nato pa se ugo- 
tavlja, da nihče za ničesar ne odgovarja. Referent je povedal, da se zvezni organi 
niso držali dogovorjene politike o tem in o tem. Vemo, da se marsikdo od nas 
tega ne drži, pa tudi v delovnih organizacijah se tega ne držijo. Stvari pa gredo 
kljub temu naprej, kot pač gredo. 

Gre za deklaracijo o »ustreznih rešitvah«. Zmeniti se moramo, katere so te 
rešitve. Ze jutri jih izvedimo, če jih lahko izvedemo, ali povejmo, da se ne dajo 
izvesti v tem sistemu in da je za to nekdo kriv. Torej gre dejansko za vpra- 
šanje odgovornosti. Govorim namreč o prvi točki dnevnega reda in tudi o tej, 
ki je vezana na prvo. Za vsako stvar bi moral biti nekdo odgovoren. Tisti, ki je 
odgovoren, bi moral.povedati, zakaj je stanje takšno. Če z njim ne bi bih za- 
dovoljni v okviru samoupravnega demokratičnega sistema, bi rekli: »Tovariš ta 
in ta ali pa določen organ je povzročil, da se je stvar tako in tako uredila. Ker 
mislimo, da to ni prav, je potrebno, da se tovariš oziroma organ pokliče na od- 
govornost in da se morda zamenja bodisi posameznik bodisi organ.« Mislim, 
da veste, kaj hočem povedati. Gre za »ustrezne rešitve«, kot temu pravimo, 
pa ne vemo, kaj mislimo z njimi. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Se kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče). 

Verjetno se vsi strinjamo s tovarišem Janezom Sušnikom, da sta možni 
le dve stvari: ali se cene sprostijo in se ustrezno uredi cena kruha ali pa se 
z dopolnilnimi sredstvi subvencionira. Druge rešitve ni. 

Želel bi povedati, zakaj smo vam posredovali to informacijo. 
Žitna skupnost Slovenije in pekarska podjetja pravijo, da bodo zašla v 

hudo izgubo. Ravno v zvezi s tem je prišlo do tega problema. Rekli smo, da 
lahko občine na to opozorimo, vendar vemo, da se ne da ničesar napraviti, dokler 
izvršni svet ne sprosti cen na tem področju. Republiški izvršni svet je namreč 
obljubil, da bo uredil te stvari prek medrepubliških komitejev. 

To informacijo smo vam posredovali tudi zaradi tega, da imate pregled 
nad tem, kako je to urejeno v posameznih občinah in kako so to uredile neka- 
tere občine že v tistem času, ko je prihajalo do teh problemov. Problem je 
namreč v tem, da so, kot pravijo, pekarska podjetja opozarjala posamezne 
občine na to že v času, ko cene še niso bile zamrznjene, vendar občine tega 
niso ustrezno uredile. Gre za izjavo teh podjetij. Problem je danes ta, da cene 
niso sproščene in da se to ne more urediti. Zato je pač potrebno subvencio- 
nirati, če ne bo šlo drugače. Gre pa seveda za problem glede preskrbe s kruhom. 
Prizadevali smo si, da bi do današnjega zasedanja že dobili ustrezno obrazlo- 
žitev medrepubliškega komiteja s tem, da bi izvršni svet ta prbolem uredil in 
seveda sprejel sprostitev cen. 
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Verjetno se danes ne moremo dogovoriti več kot to, da bi takrat, ko bo do 
spremembe prišlo, poskušali v občinah te stvari ustrezno urediti v okviru, 
določenem v družbenem dogovoru pekarskih podjetij v SR Sloveniji. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima tovariš Jože Laznik, 
delegat občine Trbovlje. 

Jože Laznik: Mislim, da se nam ljudje že smejijo, ko si na razne 
načine skušamo izmišljati drugačne cene. 

Gre predvsem za to: 
Ko se iščejo nove rešitve, se iščejo tudi nova imena za kruh — to je domač 

kruh, ta kruh je tak, ta tak. Mislim, da to postaja nekoliko smešno. Zato mislim, 
da to ni samo stvar zasedanja delegatov občin, ampak tudi slovenske vlade in 
seveda tudi tistih, ki so s svojim ravnanjem vse to povzročili. Mislim, da je 
prejšnji delegat pravilno povedal, da je treba ugotoviti, kdo je odgovoren. 

Vsi veste, da je večina občin predložila zavodu za cene, naj bi se zadeva 
glede cen uredila na območju SR Slovenije in da je zavod odgovoril, da tega 
ne bo storil. Sedaj naj odgovori ustanovitelj tega zavoda. Nima prav nobenega 
smisla, da se tako pomembna živila, kot so kruh, moka, meso in druga živila 
v tako majhni deželi, kot je Slovenija, po občinah različno obravnavajo, zlasti 
še, če občine nimajo na proizvodnjo teh živil nobenega vpliva. Vendar bi lahko 
ta deželica z vsem svojim aparatom, ki je precej velik, vodila enotnejšo in 
prožnejšo politiko cen. Ce kdo tega noče, pa naj se mu omogoči, da zadeve v 
občini rešuje s kompenzacijo. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Ali želi še kdo razpravljati ? 
Ali se vsi strinjate s tovarišem Jožetom Laznikom, da to posredujemo 

našemu zavodu za cene, ki naj te stvari ustrezno uredi? Informacijo je treba 
poslati tudi občinskim skupščinam. 

Kdo je za ta predlog, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Tako končujem 22. zasedanje delegatov občin v skupščini SR Slovenije 
in se vam zahvaljujem za udeležbo in sodelovanje. 

(Zasedanje je bilo končano ob 11.50.) 



S K U P NASE JA V S EHZB O R O V 

4. seja 

(8. junija 1972) 

Predsedoval: Sergej Kraigher, 
predsednik skupščine SR Slovenije 

Začetek seje ob 9.35. 

Predsedujoči Sergej Kraigher: Tovarišice in tovariši poslanci! Na 
podlagi 330. člena poslovnika skupščine Socialistične republike Slovenije priče- 
njam 4. skupno sejo vseh zborov skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Obveščam vas, da so za današnjo sejo opravičili odsotnost poslanci: 
republiškega zbora: Miran Cvenk, Jože Debemšek, Rudolf Gyergyek, Franjo 

Kordiš, dr. Vojan Rus, Franc Kuhar, Karel Forte, Vladimir Vrečko in Milan 
Vižintin; 

gospodarskega zbora: Alojz Antončič, Miomir Delević, Cvetko Doplihar, 
Dimitrij Furlan, Martin Gobec, Franc Korelc, Štefan Področni k, Franc Puterle 
in Anton Zimšek; 

prosvetno-kulturnega zbora: Franc Bizjak, Ludvik Činč, Jože Dolar, Jože 
Florjančič, Leo Fusilli, Anka Pernuš, Majda Š laj mer-J apel j in Janez Švajncer. 

Od poslancev socialno-zdravstvenega zbora se za skupno sejo vseh zborov 
skupščine SRS ni opravičil nihče. 

Ugotavljam, da je navzoča večina poslancev vsakega zbora in da je skupna 
seja sklepčna. 

Predlog dnevnega reda za današnjo sejo vam je bil poslan s sklicem seje 
in obsega: 

1. odobritev zapisnika 3. skupne seje vseh zborov skupščine Socialistične 
republike Slovenije; 

2. razrešitev podpredsednika skupščine Socialistične republike Slovenije, 
predsednika komisije za volitve in imenovanja, in predsednika komisije za dr- 
žavno varnost; 

3. izvolitev podpredsednika skupščine Socialistične republike Slovenije. 
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) 
Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. 
Zapisnik 3. skupne seje vseh zborov vam je bil poslan 11. februarja 1972 

in vam je bil ponovno' priložen skupaj s sklicem seje. Ima kdo kake pripombe 
k zapisniku? (Ni pripomb.) Ce nima, ugotavljam, da je zapisnik odobren. 
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Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na razrešitev pod- 
predsednika skupščine Socialistične republike Slovenije, predsednika komisije 
za volitve in imenovanja in predsednika komisije za državno varnost skupščine 
Socialistične republike Slovenije. 

Na seji republiškega zbora skupščine Socialistične republike Slovenije dne 
11. februarja 1972 je bil podpredsednik skupščine Marjan Orožen izvoljen za 
člana izvršnega sveta skupščine Socialistične republike Slovenije in imenovan 
za republiškega sekretarja za notranje zadeve. Zaradi prevzema novih dolžnosti 
je Marjan Orožen v skladu z določbami 69. člena ustave Socialistične republike 
Slovenije zaprosil, da ga skupščina Socialistične republike Slovenije razreši 
dolžnosti podpredsednika skupščine, hkrati pa tudi funkcije predsednika skup- 
ščinskih komisij za volitve in imenovanja in za državno varnost. 

Komisija skupščine Socialistične republike Slovenije za volitve in imeno- 
vanja zato predlaga, da skupščina Socialistične republike Slovenije razreši Mar- 
jana Orožna omenjenih dolžnosti. Predlog odloka, ki ga je predložila komisija 
za volitve in imenovanja, ste prejeli. Prav tako ste prejeli vlogo Marjana 
Orožna, naj ga skupščina Socialistične republike Slovenije razreši omenjenih 
dolžnosti. 

Ali želi predstavnik komisije predlog še ustno obrazložiti? (Ni potrebno.) 
Prehajam na razpravo o predlogu odloka, ki ga je predložila komisija za 

volitve in imenovanja. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker vidim, da se nihče ne javi k besedi, prehajam na glasovanje. Prosim 

poslance, ki so za predlog komisije za volitve in imenovanja, da se Marjan 
Orožen razreši dolžnosti podpredsednika skupščine Socialistične republike Slo- 
venije, predsednika komisije za volitve in imenovanja skupščine Socialistične 
republike Slovenije in predsednika komisije za državno varnost skupščine So- 
cialistične republike Slovenije, da dvignejo roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti predlogu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog, da se Marjan Orožen razreši omenjenih funkcij, 
soglasno sprejet. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na izvolitev podpred- 
sednika skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Na podlagi poslovnika skupščine Socialistične republike Slovenije ter v 
zvezi z amandmajem X>XiVT k republiški ustavi, ki določa vlogo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije pri predlaganju kandidatov za javne funk- 
cije, je komisija za volitve in imenovanja na podlagi ustreznih poprejšnjih 
posvetov Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije predložila predlog, 
da se za podpredsednika skupščine Socialistične republike Slovenije izvoli Stane 
Markič, poslanec republiškega zbora. 

Predlog odloka, ki ga je predložila komisija za volitve in imenovanja, ste 
prejeli. Prav tako ste prejeli dopis izvršnega odbora Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva Slovenije, ki predlaga, da Stane Markič kandidira za podpred- 
sednika skupščine SR Slovenije. 

Ali želi predstavnik komisije predlog še ustno obrazložiti? (Ne želi.) 
Prehajam na razpravo o predlogu komisije za volitve in imenovanja. Želi 

kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Prehajam na glasovanje. Po določbah poslovnika se volitve lahko opravijo, 

če je na seji navzoča večina poslancev vsakega zbora. Sklepčnost seje smo že 
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ugotovili. Kadar je za posamezno funkcijo en sam predlog kandidature, je 
kandidat izvoljen, če je zanj glasovala večina navzočih poslancev. 

Poslovnik tudi določa, da se volitve podpredsednikov opravijo javno, razen 
če sklene skupščina na predlog poslanca, ki ga podpre najmanj še deset po- 
slancev, da se glasuje tajno. Praviloma se torej glasuje javno. Ima kdo kak 
drug predlog? (Ni predlogov.) Ce ni drugega predloga, potem prehajamo na 
javno glasovanje. 

Javno se glasuje z dviganjem rok. Prosim poslance, ki so za predlog komi- 
sije za volitve in imenovanja, da se za podpredsednika skupščine Socialistične 
republike Slovenije izvoli Stane Markič, da dvignejo roko! (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti predlogu? (Nihče.) Se je kdo V2držal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog' komisije za volitve in imenovanja, naj se za 
podpredsednika skupščine Socialistične republike Slovenije izvoli Stane Markič, 
soglasno sprejet. 

Tovarišu Stanetu Markiču čestitam k izvolitvi in mu želim kar največ 
delovnih uspehov pri opravljanju dolžnosti v tej funkciji. 

S tem je dnevni red seje vseh zborov izčrpan in končujem sejo. Poslance 
prosim, da ostanejo v dvorani, ker bodo kot republiški zbor in enotni zbor 
delovnih skupnosti oziroma kot gospodarski zbor glede na pristojnosti, kakor 
jih določa poslovnik za obravnavanje in sklepanje o posameznih gradivih, ki 
so na dnevnem redu, poslušali uvodne obrazložitve k oceni gospodarskih razmer 
v Socialistični republiki Sloveniji ter k predlogu ukrepov in k analizi učinko- 
vitosti delovanja samoupravnih sporazumov in splošnih družbenih dogovorov. 

(Seja je bila končana ob 9.40.) 



PRILOGE 

Poročila odborov in komisij, ki k temeljnemu aktu ne predlagajo sprememb 
ali dopolnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vsebinsko novih argu- 
mentov, so v prilogah označena samo z navedbo odbora ali komisije, ki je 

poročilo pripravil, ter z datumom in opravilno številko poročila 

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV 

Franci Gerbec, 
poslanec republiškega zbora 

Prosim, da posredujete izvršnemu svetu naslednje vprašanje: 
— Kako se izvaja določilo zakona o organizaciji davčne službe iz leta 1968, 

ki govori o obvezni pridobitvi izobrazbe delavcev davčnih uprav, in kakšne 
ukrepe predvideva izvršni svet za dokončno izvršitev in uveljavitev tega 
določila? 

Dušan Horjak, 
poslanec republiškega zbora 

V Uradnem listu SFRJ, št. 26 z dne 25. maja t. 1. je izšel zakon o sredstvih 
rezerv. Člen 14 tega zakona določa: »Sredstev skladov skupnih rezerv, obli- 
kovanih na podlagi republiških oziroma pokrajinskih zakonov, organizacije 
združenega dela ne smejo uporabljati za investicije in ne za kritje izgub, nastalih 
od dneva uveljavitve tega zakona. Ce zakon tako določa, se smejo sredstva 
skladov skupnih rezerv uporabljati za zagotovitve socialne varnosti delavcev.« 

Omenjeni člen tega zakona je v popolnem nasprotju s sprejetimi smer- 
nicami, katere so sprejeli predstavniki samoupravnih organov tega sklada na 
letošnjem občnem zboru. S tem zakonom se onemogočajo sanacije v gospo- 
darstvu, če se z določenimi investicijami odpravljajo žarišča izgub. Tudi ni 
razvidno, ali se lahko ta sredstva uporabijo za povečanje obratnih sredstev. 
Tudi republiški zakon o skupnih rezervah ne določa precizno v smislu zakona, 
ali se lahko sredstva skupnih rezerv uporabijo za zagotovitev socialne varnosti 
delavcev. V zvezi s tem vas prosim., tovariš predsednik, da posredujete pri- 
stojnim organom naslednje vprašanje: 

»Ker z republiškim zakonom ni precizno določeno, v kakšne namene se 
lahko sredstva sklada skupnih rezerv uporabljajo za zagotovitev socialne varnosti 
delavcev, prosim, da ustrezni sekretariat izda tolmačenje tega zakona v tem 
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smislu, ali pa da se po hitrem postopku pripravi ustrezni popravek tega zakona, 
da se bo skladu skupnih rezerv Slovenije omogočilo nadaljnje delo.« 

Prosim, da dobim na to vprašanje odgovor že na prihodnji seji dne 8. 
junija tega leta, če je mogoče. 

Magda Mihelič, 
poslanka republiškega zbora 

Na podlagi 23. člena poslovnika skupščine SR Slovenije vam pošiljam 
vprašanje v zvezi z mednarodnim kreditom in prosim, da ga posredujete izvrš- 
nemu svetu skupščine SR Slovenije. 

Prosim., da na poslano vprašanje dobim odgovor v skladu s prvim odstavkom 
25. člena poslovnika skupščine SR Slovenije na prvi prihodnji seji republiškega 
zbora. 

Znano je, da je bil dosežen dokončni sporazum o razdelitvi dinarske proti- 
vrednosti inozemskega posojila 100 mio dolarjev, ki ga je narodna banka Jugo- 
slavije sklenila v tujini. 

Po sporazumu med republikami dobi SR Slovenija 17,67 '°/o od zneska 1500 
mio din, zmanjšanega za 110 mio din, kolikor gre za fond za kreditiranje in 
zavarovanje določenih izvoznih poslov, torej dobimo 245 613 000 din. 

Med republikami je bilo dogovorjeno, da se ta kredit uporabi predvsem 
za pokritje obvez do fonda za razvoj in za pokritje obvez do narodne banke 
Jugoslavije v zvezi z inozemskimi krediti, ki jih je le^ta plačala leta 1972, 
ostanek pa je na razpolago republikam in avtonomnima pokrajinama. 

Menim, da republika Slovenija svoje obveznosti do fonda za razvoj redno 
izpolnjuje, prav tako verjetno tudi obveze do narodne banke Jugoslavije v 
zvezi z inozemskimi krediti, saj je bila ta postavka določena za plačilo v točki 
2.51 — odplačila inozemskih dolgov 180 000 000 din — v odloku o finančnem 
načrtu posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu 
in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1972, katerega 
je sprejela skupščina SR Slovenije. Po izpolnitvi prvih dveh pogojev iz drugih 
virov ostane torej celotni znesek 245 613 000 din kredita republiki na razpolago. 

Prosim za odgovor na naslednja vprašanja: 
1. Preciziranje namena in zneskov, za katere bomo uporabili ta kredit, 

in kdo bo o razdelitvi teh sredstev odločal: ali skupščina SR Slovenije ali izvršni 
svet ali katera druga institucija? 

2. Pogoji najetja tega kredita (obresti in drugi stroški) in iz katerih sred- 
stev se bo ta kredit odplačeval? 

3. Kako bo SR Slovenija razporedila 35 340 000 din, ki ji bodo iz naslova 
gornjega kredita dani na razpolago tekom leta 1972 kot razlika obračunanega 
dolarskega tečaja? 

Rado Pušenjak, 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

Občani, ki živijo na vaseh, se čutijo neenakopravne tudi zaradi tega, ker 
se jim pošta dostavlja le dvakrat tedensko, marsikje pa celo samo enkrat teden- 
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sko. Res je sicer, da je že malo hiš brez radijskega aparata, ter da je vedno več 
televizijskih sprejemnikov, da so lahko tudi vaški prebivalci sproti seznanjeni 
z najnovejšimi dogodki. 

Občani na podeželju pa se s sedanjo zvezo s centri ne morejo več zadovolje- 
vati. Čutijo potrebo po dnevnem časopisju, zlasti v zimskih mesecih, pa tudi 
sama poslovnost zahteva hitrejše kroženje pisem z gospodarsko vsebino. 

Prav gotovo mora biti tudi naš politični interes dvigati naklado časopisov 
in z njimi širiti osnovo splošne izobrazbe prebivalstva tudi v tistih krajih, kjer 
poštna podjetja nimajo svojih sedežev. 

Kljub temu, da imajo podjetja PTT v prometu s poštnimi pošiljkami izgubo,, 
menim, da bi bilo nevzdržno v gospodarsko razviti republiki še vnaprej dopu- 
ščati zapostavljanje in zadrževanje hitrejšega napredka velikega dela sloven- 
skega prebivalstva. 

Zato prosim izvršni svet skupščine SR Slovenije, da pove, kaj namerava, 
ukreniti, da se zagotovi glede dostave pošte enakopravnost vaškega prebi- 
valstva s prebivalci, kjer imajo pošte svoje sedeže oziroma da zagotovi občanom 
na vaseh dnevno dostavo časopisov in druge pošte. Ker gre v zadevi za finančno 
vprašanje, kakšno je stališče izvršnega sveta glede poravnave povečanih stro- 
škov dostave pošte v primeru, da bi se pri sedanjih poštnih tarifah dostavljala 
dnevno tudi v vaseh. Ali bi se moglo rešiti vprašanje kritja povečanih stroškov 
tako, da bi se dnevno dostavljala pošta po vaseh že v naslednjem letu? 

Drugo vprašanje 

V letošnjem letu je Mura že dvakrat prestopila bregove. Višina Mure ob 
prvi poplavi aprila meseca je bila skoraj enaka kot ob katastrofalni poplavi 
v letu 1965. Skoda pa je bila bistveno manjša, ker je vodni sklad SR Slovenije 
od leta 1965 do konca lanskega leta zgradil precejšnjo dolžino nasipov. 

Na splošno se ugotavlja, da bi znašala v letošnjem letu škoda na področjih, 
ki so bila zavarovana, precej več, kot so znašali stroški izgradnje nasipov, na. 
območjih, kjer ni novih nasipov, pa je bilo povzročene škode več, kot bi znašali 
stroški nasipov. 

Prebivalstvo obeh bregov Mure zahteva, da se izgradnja nasipov pospeši. 
Nevarnost bodočih poplav bo namreč tem večja, kolikor krajše bodo odprtine 
Mure. 

Z ozirom na to prosim republiški sekretariat za urbanizem, da odgovori, 
— ali in kaj namerava ukreniti, da se čimprej zgradi še okrog 20 km 

potrebnih nasipov oziroma se rekonstruira, in da zlasti pove, v kakšni fazi so 
razgovori z avstrijsko vlado, ker je menda stališče Avstrije vzrok, da še ni 
prišlo do izgradnje nasipov na obmejnem delu Mure? 

Miha Prosen, 
poslanec republiškega zbora 

Vljudno vas prosim, da posredujete komisiji izvršnega sveta skupščine SR' 
Slovenije za pospeševanje razvoja manj razvitih območij SR Slovenije na- 
slednje poslansko vprašanje: 

Zakon o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Slo- 
veniji (Uradni list SR Slovenije, št. 4/71) določa med drugim v svojem 5. členu,. 
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da cestni sklad SR Slovenije in vodni sklad SR Slovenije določita v svojih 
srednjeročnih in letnih programih, ki jih potrdi skupščina SR Slovenije, sredstva 
za ustrezne investicije v infrastrukturnih objektih in sicer dogovorno med 
upravnim odborom sklada, komisijo za pospeševanje razvoja manj razvitih 
območij in skupnim medobčinskim organom samoupravljanja ustreznih občin. 

Odgovorni predstavniki vseh občin Kozjanskega so se že 12. maja 1970 
v Sevnici dogovorih o tem, katere cestne odseke je treba vključiti v 5-letni 
program razvoja cestnega omrežja v SR Sloveniji za obdobje 1971—1975. 

Na prvi seji komisije za zadeve nadaljnjega razvoja Kozjanskega, ki je bila 
17. marca 1972, prav tako v Sevnici, je bil sprejeti dogovor iz leta 1970 po- 
novno potrjen. 

Prosim za odgovor: 
— zakaj komisija izvršnega sveta skupščine SR Slovenije za pospeševanje 

manj razvitih območij SR Slovenije tega dogovora šestih občin iz kozjanskega 
območja ne upošteva; 

— kateri predlagatelji so predlagali rešitve, ki so drugačne od predlogov 
omenjenega samoupravnega organa šestih občin Kozjanskega; 

— ali je cesta 1013 na odseku Rimske Toplice—Jurklošter—Dežno po mne- 
nju komisije za pospeševanje manj razvitih območij v SR Sloveniji res toliko 
nepomembna za razvoj krajev, ki jih povezuje, da jo zaradi skromnih sredstev 
ne kaže vključiti v program za obdobje 1971—1972? 

Prosim predstavnika komisije za pospeševanje manj razvitih območij v SR 
Sloveniji, da mi odgovori na naslednji seji našega zbora. 

Ferdo Papič, 
poslanec gospodarskega zbora 

Prosim, da posredujete izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije naslednje 
poslansko vprašanje: 

Skupščina občine Tolmin je 25. februarja 1970 zaprosila republiški sekre- 
tariat za finance za pojasnilo, ah so naši občani s stalnim bivališčem v občini 
Tolmin, ki se dnevno vozijo od doma prek meje na delo v rudnik Rajbelj (Italija), 
zavezani davku od skupnega dohodka občanov. 

S svojim dopisom št. 420-8/70 z dne 4. 4. 1970 je republiški sekretariat za 
finance na zastavljeno vprašanje odgovoril negativno in sicer z naslednjo 
utemeljitvijo: 

»Po 5. členu zakona o prispevkih in davkih občanov (Uradni list SRS, št. 
7/69) je glavni vir dohodkov, iz katerega se krijejo materialne potrebe družbene 
skupnosti, dohodek, ki ga dosežejo jugoslovanski državljani z osebnim delom 
pri jugoslovanskih diplomatskih oziroma konzularnih predstavništvih in orga- 
nizacijah v tujini. Tudi po določbi 2. odstavka 117. člena navedenega zakona 
so zavezanci za prispevek od skupnega dohodka občanov le tisti jugoslovanski 
državljani, ki dobijo osebni dohodek pri jugoslovanskem predstavništvu ali ju- 
goslovanski organizaciji v tujini. 

Jugoslovanski državljani, zaposleni v Rajblju v Italiji pri tujem podjetju, 
od teh dohodkov ne plačujejo pri nas nobenih prispevkov in se jim dohodki, 
doseženi v tujini, tudi ne morejo vštevati v osnovo za prispevke od skupnega 
dohodka občanov.« 
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To stališče republiškega sekretariata je brez dvoma v skladu s takratno 
pravno ureditvijo in tudi 157. člen sedaj veljavnega zakona o davkih občanov 
(Uradni list SRS, št. 7/72) vsebuje enako opredelitev dohodka kot osnovo za 
davek od skupnega dohodka občanov kakor v zgoraj citiranem predpisu. 

N© glede na gornje pa menim, da bi bila potrebna dopolnitev zakona v 
tem smislu, da bi se razširila davčna obveznost za skupni dohodek občanov 
in krajevni samoprispevek na naše občane, ki dnevno odhajajo na delo v tujino, 
se po dnevnem delovnem času vračajo domov, kjer imajo stalno bivališče, in 
skupaj s svojimi družinami tu potrošijo v tujini zasluženi dohodek in uživajo 
vse dobrine in pravice naše družbene skupnosti. Prepričani smo, da je taka 
dopolnitev zaradi načela pravičnosti in enakopravnosti občanov, da bi bilo tako 
obveznost možno sankcionirati z meddržavnim sporazumom in da tudi novi 
zavezanci taki obveznosti ne bi bistveno nasprotovali. 

Da bi bilo možno zadevo temeljiteje proučiti in najti primerno rešitev, naj 
primer rajbeljskih rudarjev iz občine Tolmin konkretno pojasnimo: 

Ob priključitvi Primorske k Jugoslaviji je v rudniku Rajbelj delalo okoli 
40 rudarjev s stalnim bivališčem v Logu pod Mangartom (občina Tolmin). 
Zaradi specifičnosti problema je bil z mirovno pogodbo z Italijo podpisan tudi 
poseben aneks, ki je potrdil takratno stanje, to je, naši občani so ostali na delu 
onstran meje, in so se smeli vsak dan vračati po posebnem predoru na svoje 
domove v Jugoslaviji. Od takratnih rudarjev, naših občanov, so danes skoraj 
že vsi upokojeni. Očitno pa je rudniška uprava v Rajblju želela povojno stanje 
naših rudarjev iz Loga, Bovca in okolice ne le ohraniti, ampak celo povečevati, 
tako da odhaja danes iz Bovške vsak dan na delo v Rajbelj že prek 60 občanov. 
Na novo se zaposlujejo naši občani s posredovanjem našega pristojnega zavoda 
za zaposlovanje in odobritvijo italijanskega ministrstva za delo. Dnevni prehod 
po rudniškem predoru iz Loga pod Mangartom v Rajbelj je bil pred leti opuščen, 
zato pa je rudniška uprava organizirala dnevni prevoz naših delavcev prek 
prelaza Predel s svojimi avtobusi. 

Vsi ti delavci zaslužijo mesečno v poprečnem neto znesku okoli 4000 din 
v dinarski vrednosti in zasluženo tujo valuto pretežno zamenjajo v naših banč- 
nih podružnicah in menjalnicah. Glede na relativno visoke mesečne dohodke 
v glavnem presegajo oprostitveni cenzus 25 000 din za davek od skupnega do- 
hodka občanov, še bolj krivično pa je, da ničesar ne prispevajo niti v obliki kra- 
jevnega samoprispevka. 

V krajevni skupnosti Bovec je od 1. 7. 1970 do 30. 6. 1972 v veljavi kra- 
jevni samoprispevek za dograditev telovadnice za osnovno šolo. Zavezanci 
samoprispevka so tudi delavci z 1 °/o od neto osebnih dohodkov. To pomeni, da 
domača podjetja vsem delavcem pri izplačevanju osebnih dohodkov odtegujejo 
samoprispevek, omenjeni rajbeljski rudarji, ki zaslužijo znatno več kot po- 
prečni delavec na Bovškem, pa ničesar ne prispevajo, čeprav bodo njihovi otroci 
in vnuki prav tako uporabljali novo telovadnico. Tudi v sosednih krajevnih 
skupnostih Cezsoča, Kal-Koritnica, Zaga in Srpenica, od koder je prav tako 
nekaj omenjenih rudarjev, so v veljavi zakonito uvedeni krajevni samoprispevki. 
Dejstvo, da omenjeni rudarji ničesar ne prispevajo niti v samoprispevku, je 
v popolnem nasprotju z ustavnim načelom, da je vsak občan po svoji gospodarski 
moči dolžan prispevati k zadovoljevanju splošnih družbenih potreb. 

Zato postavljam izvršnemu svetu naslednja vprašanja: 
1. Ali obstaja kakršnakoli možnost v okviru obstoječe zakonodaje, da bi 

omenjene delavce lahko obremenili za davek od skupnega dohodka občanov 
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in samoprispevek, ki je sicer zakonito uveden v naseljih, kjer imajo stalno 
bivališče? 

2. Ce take možnosti ni, ali meni izvršni svet, da bi se opisane obveznosti 
lahko uvedle s predlogom za dopolnitev 157. člena zakona o davkih občanov 
in novim predlogom zakona o krajevnem samoprispevku? 

Martin Vidmar, 
poslanec gospodarskega zbora 

Slovenija se šteje med najbogatejše dežele z lesom; površina gozdov znaša 
965 000 ha oziroma na prebivalca odpade 0,57 ha gozdov. Gozdnatost je 48°/o, 
lesne zaloge pa je 176 m3. Po lesni zalogi na ha prekašata Slovenijo (v Evropi) 
le Švica in Romunija. 

V letu 1968 je bil prirastek v Sloveniji (na lesni masi) 4 mio prostorninskih 
metrov, sečnja pa 2,8 mio prostorninskih metrov ali 74 ®/o prirastka. 

Ce upoštevamo, da je bil ta procent leta 1951 še 183 "/o, leta 1957 — 99°/o, 
leta 1961 — 89%, leta 1965 — 77 %, tedaj povsem jasno vidimo, da je trend 
tega pojava negativen, da je v upadanju. 

Po lesnih zalogah na ha je Slovenija na visokem tretjem mestu v Evropi, 
po jakosti sečnje (sečnja : lesna zaloga) pa je na zadnjem mestu. Realizacija 
sečnje v letu 1970 je bila 2,9 mio prostorninskih metrov, srednjeročni plan leta 
1975 pa predvideva povečanje na 3,5 milijona prostorninskih metrov. Ti po- 
datki govore, da bo treba jakost sečnje povečati. To zahtevata predvsem lesno 
predelovalna in papirna industrija. 

Zaradi navedenega stanja in. obstoječih potreb lesnopredelovalne in kemične 
industrije je v bližnji preteklosti in tudi sedaj prišlo do ostrih nasprotij med 
prizadetimi panogami, ki pretendirajo na alimentaciji iz pretežno slovenskega 
surovinskega zaledja. To surovinsko zaledje pa ni bilo v stanju iz domačih 
virov alimentirati že sedanjih kapacitet, saj je bilo na primer zaradi deficita že 
v letu 1971 treba uvoziti 713 000 prostorninskih metrov lesa. Posebej pa je treba 
poudariti, da dotok surovin iz drugih republik tudi stalno upada, kar pa je 
spričo prisotnih republiških interesov v sedanji politični in gospodarski situa- 
ciji povsem razumljivo. 

Gospodarske organizacije obravnavane panoge so dolžne do konca letoš- 
njega leta pripraviti gospodarske načrte območij, ki jih obravnava posebna 
republiška komisija. Ti načrti, ki so v izdelavi, nekateri pa že v kritični presoji, 
bodo konsekventen in sankcioniran okvir gibanja vse do gozdno izvedene pro- 
izvodnje, to je tako lesno predelovalne kot tudi kemične industrije. To je torej 
temelj, na katerega je mogoče graditi, predhodno pa seveda premišljeno pro- 
jektirati stavbo. Danes, ko te dimenzije še niso znane, pa pomeni vsaka akcija 
poseg v že tako deficitarno surovinsko bazo. 

V Sloveniji se je leta 1971 izdelalo približno 35 000 m3 ivernih plošč; ob 
koncu leta 1971 je pričela obratovati tovarna ivernih plošč v Nazarjih s kapa- 
citeto približno 50 000 m3 na leto. V gradnji je tovarna ivernih plošč v Slovenj 
Gradcu, ki bo predvidoma pričela obratovati ob koncu letošnjega leta. 

K tema novima tovarnama pa je sedaj prišla odločitev izvršnega sveta 
skupščine SR; Slovenije z dne 23. marca letošnjega leta, s katero je pooblastil 
republiškega sekretarja za finance, da v dogovoru z republiškim sekretarjem za 
gospodarstvo pripravi pri mednarodni kreditni banki uradni zahtevek za krediti- 
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ranje projekta tovarne ivernih plošč »Meblo« Nova Gorica in »Brest« Cerk- 
nica. Tako bi se produkcija plošč dvignila v kratkih treh letih od 35 000 m3 

na približno 350 000 m3, poraba lesa za iverne plošče in ostala lesna tvoriva 
pa za skoraj 700 000 m3. 

Lesna industrija oziroma posebna komisija je ob sodelovanju republiškega 
zavoda za plan izdelala »Politiko in program srednjeročnega razvoja lesne 
industrije za obdobje 1971—1975«. Svet za gozdarstvo in lesno predelovalno 
industrijo (tudi papirno) pri gospodarski zbornici SR Slovenije pa je na seji dne 
16. februarja letos odrekel verifikacijo programa, ki vsebuje zgoraj navedene 
elemente in dimenzije razvoja lesno predelovalne industrije, ker je menil, da 
lahko ta program obravnava le tedaj, ko mu bo predložen še program papirne 
industrije. Svet je menil, da je možno obravnavati le kompleksno problematiko 
lesno-surovinske osnove in lesne bilance 1971—1975, ob soočanju vseh pri- 
zadetih programov. Poleg tega se je svet na isti seji odločil o izdelavi razisko- 
valne naloge z naslovom »Predelava lesa iglavcev iz nacionalno gospodarskih 
vidikov«, ker je smatral, da je lahko le-to osnova za sprejemanje stališča. 

Povedati moram, da je sklep izvršnega sveta z dne 23. marca, s katerim je 
pooblastil republiškega sekretarja za finance, da v sodelovanju z republi- 
škim sekretarjem za gospodarstvo pripravi uradni zahtevek za kreditiranje 
gradnje tovarne ivernih plošč v Novi Gorici in Cerknici, naletel na zelo kri- 
tičen odmev pri ostalih prizadetih panogah v slovenskem gospodarskem pro- 
storu. Zlasti sta prizadeti celoluzno-papirna in grafična industrija, posredno pa 
tudi ostale panoge, ki so vezane na te. Mislim predvsem na to, da morajo 
biti izvršni svet, kakor tudi vsi ostali, pravočasno opozorjeni na vse posledice, 
ki jih lahko povzroči takšno nepopolno obravnavanje določene panoge. 

Papirna industrija bo zaradi pomanjkanja lesa iglavcev namreč primorana, 
da izgubljen dohodek zaradi zmanjšanja proizvodnje nadoknadi s prehodom 
na višjo stopnjo finalizacije svojih proizvodov. S tem bi se močno zmanjšala 
proizvodnja papirja za potrebe časopisnih podjetij in ostale grafične industrije. 

Vprašam se, kdo bo klican na odgovornost zaradi pomanjkanja ustreznega 
papirja, če bodo lepega dne nastale na primer težave pri izdajanju časopisov, 
dnevnikov itd. Papirna industrija se zaveda, da družba pričakuje od nje, da bo 
proizvedla tudi ustrezne količine papirja za potrebe časopisnih podjetij in ostale 
grafične industrije, vendar obenem zahteva, da družba vodi razumno in vse- 
stransko koristno nacionalno politiko pri razdeljevanju gozdnih asortimentov. 

Želel bi odgovore na naslednja tri vprašanja: 
1. Kaj je vodilo izvršni svet k sprejetju omenjenega sklepa, saj je znano, 

da bodo obstoječe kapacitete s polnim obratovanjem tovarne v Nazarjih in 
začetkom obratovanja v letošnjem letu v Slovenj Gradcu zadovoljile slovenske 
potrebe po ivernih ploščah? 

2. Zakaj izvršni svet prehiteva s svojimi finalnimi odločitvami čas, saj 
vemo, da se prav sedaj najbolj intenzivno dela na območnih gozdnogospodarskih 
načrtih, ki so lahko edina osnova za sprejemanje sklepov, in zakaj se ne upo- 
števajo sklepi in stališča drugih organov, na primer v konkretnem primeru 
sklep sveta za gozdarstvo in lesno predelovalno industrijo z dne 16. februarja 
letos pri gospodarski zbornici? 

3. Kaj izvršni svet meni o sprejetem sklepu o položaju in perspektivi pa- 
pirne in grafične industrije SR Slovenije? 
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Boris Feldin, 
poslanec prosvetno-ku 1 turn ega zbora 

V Uradnem, listu SFRJ, št. 23-209 z dne 4. maja 1972 je izšel zakon o dopol- 
nitvah zakona o polaganju depozita pri investicijskih vlaganjih v nove nego- 
spodarske in neproizvodne investicije. 

V 2. členu omenjenega zakona je navedeno, da republike in avtonomni 
pokrajini lahko predpišejo, da so določene negospodarske investicije s področja 
kulturne in socialne dejavnosti (področja 9 nomenklature dejavnosti) oproščene 
obveznega polaganja depozita in da se lahko tistim, ki so ga do uveljavitve teh 
predpisov že plačali, vrne. 

Zato vprašujem: 
1. Ali je izvršni svet že začel pripravljati predlog za spremembo oziroma 

predlog za zakon, ki bo omogočal uveljavljanje 2. člena v SR Sloveniji? 
2. Kdaj namerava izvršni svet predložiti predlog zakona skupščini SR 

Slovenije? 
3. Ali bo izvršni svet uporabil pri tem hitri postopek? 
Zvezni zakon velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu. Znano 

je, da je v SR Sloveniji v pripravi za začetek izvajanja investicij na področju 
otroškega varstva in šolstva vrsta investicij. Znano je tudi, da se gradbena 
sezona sedaj začenja. Zato je toliko pomembnejše, da bi republiški zakon izšel 
takoj, in verjetno ni potrebno ponavljati vseh že znanih posledic prejšnjega 
predpisa. 

Tudi glede vrnitve že plačanih depozitov je potrebno vedeti, da so doslej 
in še nadalje vsi zavodi morali plačevati 30°/o depozit za nabavo učnih, strokov- 
nih in šolskih knjig za obvezno branje, za vsa učila po nomenklaturi, za vsako 
opremo, ki so jo nabavljah iz amortizacije ter je bila v bistvu zamenjava 
dotrajane. Kaj je to pomenilo in še pomeni, verjetno ni potrebno še posebej 
razlagati in pojasnjevati posledic. 

Republiška konferenca SZDL je na svoji zadnji seji prav tako obravnavala 
posledice tega depozita; posebej sta nanje opozarjali republiška skupnost otro- 
škega varstva in republiška izobraževalna skupnost. 

Pobudo za spremembo zveznega zakona so dah slovenski zvezni poslanci 
ter zaradi vsega tega mislim, da ni razlogov, da bi ustreznega zakona ne spre- 
jeli v najkrašem možnem času. 

Prosim za pismeni odgovor; na naslednji seji zbora se bom zadovoljil z 
obvestilom, da sem odgovor prejel. 

Janez Meglic, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

V letu 1967 je bil sprejet zakon o srednjem šolstvu, ki določa v ustreznih 
členih prav tako zakon o osnovni šoli, da si morajo vsi tisti učitelji, ki ob uve- 
ljavitvi zakona niso imeli ustrezne izobrazbe, le-to pridobiti najpozneje v 5 le- 
tih. Postavljen rok se steka prav v teh dneh. Ob sprejemanju zakona in zlasti 
gornjega določila je bila izrečena in napisana vrsta obljub, kakšne oblike pomoči 
in ugodnosti bodo dane prizadetim učiteljem, da bi si lahko v predpisanem 
roku pridobili ustrezno izobrazbo. 

29* 
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Zal pa so ostala mnoga stališča le deklarativna. Studijski dopusti so bili 
neorganizirano prepuščeni v presojo in odobritev posameznim kolektivom šol. 
Ker pa ti stroški bremene redna sredstva in tudi osebne dohodke šol, sta bila 
odnos in stopnja razumevanja do te in še drugih ugodnosti dokaj različna. 
Med prizadetimi, ki študija iz različnih razlogov niso mogli končati in jim sedaj 
grozi odpoved delovnega razmerja ter razpis teh delovnih mest, je zlasti precej 
žena-mater, ki se tudi zaradi družinskih skrbi niso mogle intenzivneje posvetiti 
izrednemu študiju. Delovna doba teh učiteljev je verjetno največ med 10 in 
25 leti. 

Da bi imeli realnejšo sliko o nakazani problematiki in načinih njenega 
reševanja, vprašujem: 

1. Koliko je približno v srednjih šolah na Slovenskem zaposlenih učiteljev, 
ki jim doslej ni uspelo pridobiti ustrezne izobrazbe (po 60. členu zakona o sred- 
njem šolstvu)? 

2. Kaj bo še storjeno, da bi si morda nekateri potrebno izobrazbo prido- 
bili, preden se bo zakonsko določilo dosledno izvajalo? 

3. Kako bo rešeno vprašanje za tiste učitelje srednjih šol, ki ne bodo 
mogli doštudirati (zlasti starejše), in na kakšna delovna mesta lahko računajo 
ob upoštevanju ustavnih določil? 

OSNUTEK ZAKONA 

o razlastitvi 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Nepremičnina, na kateri je lastninska pravica, se sme razlastiti, lastninska 
ali kakšna druga pravica na takšni nepremičnini pa omejiti po določbah tega 
zakona. 

Pravica uporabe na zemljišču, ki je v družbeni lastnini, ali kakšna druga 
pravica na takem zemljišču se lahko prenese od enega upravičenca na drugega 
ali pa se taka pravica omeji po določbah tega zakona. 

2. člen 

Nepremičnina se sme razlastiti, če je to potrebno za zgraditev gospodar- 
skih, stanovanjskih, komunalnih, znanstvenih, prosvetnih, kulturnih, narodno- 
obrambnih in drugih objektov, ki so v splošnem interesu. 

Nepremičnina se sme razlastiti tudi, če je to potrebno za izvedbo drugih 
del, ki so v splošnem interesu. 

Nepremičnina se ne sme razlastiti za kmetijsko obdelovanje. 

3. člen 

Predmet razlastitve je lahko samo nepremičnina, ki je last občanov, civil- 
nih pravnih oseb, družbenopolitičnih organizacij ali društev (državljanska 
lastnina). 
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Plredmet prenosa pravice uporabe je nepremičnina v družbeni lastnini, na 
kateri imajo pravico uporabe družbenopolitične skupnosti, krajevne skupnosti, 
samoupravne interesne skupnosti, organizacije združenega dela, družbeni skladi 
in druge organizacije, ki imajo lastnost pravne osebe. 

4. člen 

Lastnina oziroma pravica uporabe na nepremičnini se lahko omeji z ustano- 
vitvijo služnosti, začasne uporabe ali z ustanovitvijo druge pravice na nepre- 
mičnini. 

Pravica služnosti, začasne uporabe ali kakšna druga pravica se lahko od- 
pravi ali omeji. 

5. člen 

Določbe tega zakona, ki veljajo za razlastitev, veljajo tudi za omejitev last- 
ninske pravice, pravice uporabe ah kakšne druge pravice, če ne izhaja iz 
posameznih določb tega zakona drugače. 

6. člen 

Nepremičnina se sme razlastiti oziroma pravica uporabe na njej prenesti 
na drugega upravičenca, ko je na način, ki ga določa ta zakon, ugotovljen 
splošni interes, da se na tej nepremičnini zgradi objekt ali izvedejo druga dela. 

7. člen 

Razlastitev ah prenos pravice uporabe je dovoljen, če potrebuje nepre- 
mičnino družbenopolitična skupnost, krajevna skupnost, samoupravna interesna 
skupnost, organizacija združenega dela ah druga samoupravna organizacija, 
družbenopolitična organizacija ali društvo (razlastitveni upravičenci). 

Varianta : Razlastitev ali prenos pravice uporabe je dovoljen, če po- 
trebuje nepremičnino družbenopolitična skupnost, krajevna skupnost, samo- 
upravna interesna skupnost, organizacija združenega dela, ki opravlja dejav- 
nost ali zadeve posebnega družbenega pomena, ter društvo, ki je s splošnim 
predpisom pooblaščeno za opravljanje izločenih javnih funkcij. 

8. člen 

Z razlastitvijo nepremičnine oziroma s prenosom pravice uporabe na njej 
pridobi razlastitveni upravičenec pravico uporabljati nepremičnino v namen, 
za katerega je bila razlaščena oziroma zaradi katerega je bil opravljen prenos 
pravice uporabe. 

9. člen 

Ce se pri razlastitvi dela nepremičnine oziroma pri prenosu pravice upo- 
rabe na delu nepremičnine ugotovi, da lastnik oziroma imetnik pravice upo- 
rabe nima gospodarskega interesa, da bi uporabljal ostali del, se razlasti ozi- 
roma prenese pravica uporabe na njegovo zahtevo tudi na tem delu ne- 
premičnine. 

10. člen 

Lastniku gre za razlaščeno nepremičnino ah omejitev lastninskih ali dru- 
gih pravic na nepremičnini pravična odškodnina. 
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Upravičencu gre za preneseno pravico uporabe ali za njeno omejitev 
ustrezna odškodnina. 

Odškodnino iz prejšnjih odstavkov plača razlastitveni upravičenec oziroma 
novi imetnik pravice uporabe na nepremičnini. 

II. Priprave za razlastitev 

11. člen 

Kdor namerava predlagati razlastitev, prenos pravice uporabe ali omejitev 
drugih pravic na nepremičnini, lahko zahteva, da se mu dovolijo na določeni 
nepremičnini potrebne priprave, kakor so preiskava zemljišča, merjenje in 
podobno, da bi mogel izdelati investicijski elaborat, predlagati ugotovitev sploš- 
nega interesa ali predlagati razlastitev oziroma prenos pravice uporabe ali 
omejitev drugih pravic na nepremičnini. 

V zahtevi iz prejšnjega odstavka navede predlagatelj namen, za katerega 
se namerava predlagati razlastitev, prenos pravice uporabe ali omejitev drugih 
pravic na njej, nepremičnino, na kateri namerava opraviti predlagatelj priprave, 
lastnika nepremičnine oziroma imetnika pravice uporabe na njej, naravo, 
obseg in namen priprav ter čas trajanja priprav. 

O zahtevi za dovolitev priprav odloča upravni organ skupščine občine, 
pristojen za premoženjskopravne zadeve (v nadaljnjem besedilu: premoženjsko- 
pravni organ). 

12. člen 

Ce predlagatelj iz prejšnjega člena verjetno izkaže, da so mu take priprave 
potrebne v kakšen namen, ki ga določa ta zakon, mu jih premoženjskopravni 
organ dovoli. Če gre za rudarska raziskovalna dela, upošteva premoženjsko- 
pravni organ tudi mnenje pristojnega rudarskega organa. 

Pri izdaji odločbe, s katero dovoli pripravo, mora premoženjskopravni 
organ paziti na to, da te priprave, če je to mogoče, ne dovoli v času, ki bi bil 
neprimeren za lastnika nepremičnine glede na kulturo zemljišča in glede na 
namen, za katerega uporablja nepremičnino. 

Z določbo po prejšnjem odstavku se ne smejo dovoliti gradbena in druga 
podobna dela. 

III. Ugotovitev splošnega interesa za zgraditev objektov 

13. člen 

Ugotovitev splošnega interesa za zgraditev objekta ali za izvedbo drugih 
del predlaga razlastitveni upravičenec pri premoženjskopravnem organu. 

14. člen 

Splošni interes za zgraditev objekta je ugotovljen z odločitvijo skupščine 
družbenopolitične skupnosti, če je taka odločitev v skladu s sprejetim urbani- 
stičnim dokumentom. 

Skupščina družbenopolitične skupnosti ugotovi splošni interes iz prejšnjega 
odstavka z odlokom. 
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Splošni interes za zgraditev objektov narodne obrambe ugotavlja repu- 
bliški sekretariat za narodno obrambo (varianta: svet za narodno obrambo 
SR Slovenije). 

Ce naj se zgradi stanovanjski ali komunalni objekt in je potrebno v ta 
namen razlastiti stavbo v državljanski lastnini, ki stoji na zemljišču v družbeni 
lastnini, je splošni interes ugotovljen že s sprejetim urbanističnim dokumen- 
tom, če na tem zemljišču predvideva zgraditev stanovanjskega ali komunal- 
nega objekta. 

Prejšnji odstavek tega člena se ne uporabi za stavbo, ki po urbanističnem 
dokumentu ni predvidena za odstranitev in je v takem stanju, da je ni treba 
podirati. 

15. člen 

Ce je sprejela odločitev o zgraditvi proizvodnega ali drugega objekta, 
potrebnega za opravljanje njene osnovne dejavnosti, na zemljišču, za katero se 
namerava predlagati razlastitev, organizacija združenega dela, samoupravna 
interesna skupnost ali druga družbeno pravna oseba sprejme odločbo o tem, 
da je zgraditev takega objekta v splošnem interesu, na seji skupščine občine-. 

Pred sprejetjem odločbe o splošnem interesu mora premoženjskopravni, 
organ preskrbeti mnenje ustrezne strokovne organizacije o smotrnosti gradnje 
takega objekta in zaslišati lastnika nepremičnine oziroma imetnika pravice 
uporabe in razlastitvenega upravičenca. 

Vložitev tožbe, s katero se zoper to odločbo začne upravni spor, ne zadrži 
postopka za razlastitev. 

Odločbe o razlastitvi, izdane pred koncem upravnega spora o ugotovitvi 
splošnega interesa, ni mogoče izvršiti in neha veljati, če je s sodbo v tem 
sporu odpravljena odločba, s katero se ugotavlja, da je zgraditev objekta v 
splošnem interesu in da je dopustna razlastitev. 

16. člen 

Splošni interes za izvedbo drugih del se ugotavlja po določbah 14. in 15. 
člena tega zakona. 

IV. Razlastitev 

17. člen 

Razlastitev lahko predlaga razlastitveni upravičenec šele, ko je po določbah 
tega zakona ugotovljen splošni interes za zgraditev objekta oziroma za izvedbo 
drugih del. 

18. člen 

Razlastitev se predlaga pri premoženjskopravnem organu. 
Razlastitev se sme predlagati samo, dokler velja odločitev o zgraditvi ob- 

jekta (14. člen) ali urbanistični dokument. 
Ce je splošni interes ugotovljen z odločbo občinske skupščine (15. člen), 

se lahko predlaga razlastitev najkasneje v dveh letih od dneva, ko je bila 
sprejeta ta odločba. 

19. člen 

Predlogu za razlastitev nepremičnine je treba priložiti: 
1. izpisek iz zemljiške knjige in katastrske podatke o nepremičnini; 
2. zapisnik o cenitvi nepremičnine; 
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3. dokazilo, da ima predlagatelj razlastitve zagotovljena sredstva za plačilo 
odškodnine za razlaščeno nepremičnino; 

4. uradni izvleček iz urbanističnega dokumenta s prikazom meje zemljišča 
in namena, za katerega mora biti uporabljeno in 

5. odlok o odločitvi družbenopolitične skupnosti iz 14. člena tega zakona 
oziroma odločbo skupščine občine, izdane po 15. členu tega zakona. 

20. člen 

Odločba, s katero se ugodi predlogu za razlastitev, mora vsebovati: 
1. odločitev o prehodu nepremičnine v družbeno lastnino; 
2. naziv in sedež razlastitvenega upravičenca; 
3. zemljiškoknjižne in katastrske podatke o nepremičnini; 
4. ime in prebivališče ali sedež prejšnjega lastnika nepremičnine; 
5. navedbo objekta ali del, za katere je nepremičnina razlaščena. 

21. člen 

Na podlagi predloga za razlastitev se na zahtevo predlagatelja vpiše 
zaznamba razlastitve v zemljiško knjigo. 

Odtujitev nepremičnine, glede katere je vpisana zaznamba razlastitve, 
nima pravnega učinka nasproti razlastitvenemu upravičencu. 

22. člen 

Razlastitveni upravičenec pridobi pravico do izročitve razlaščene nepre- 
mičnine v posest z dnem, ko postane odločba o razlastitvi pravnomočna. 

Izjemoma sme izvršni svet na zahtevo predlagatelja, ki je predložil dokaz, 
da ima zagotovljena sredstva, iz katerih bo plačal odškodnino za razlaščeno 
nepremičnino, odločiti, naj mu bo nepremičnina izročena v posest še pred 
pravnomočnostjo odločbe o razlastitvi, če ugotovi, da je to potrebno zaradi 
nujnosti primera ali za to, da se odvrne občutnejša škoda. 

Ce je na razlaščenem zemljišču stavba ali kakšen drug objekt ali so tam 
nasadi, ne sme pristojni organ izročiti razlastitvenemu upravičencu v posest 
nepremičnine, preden ne ugotovi njihove vrednosti ali ne zagotovi dokazov o 
vredosti nepremičnine. 

Če vzame razlastitveni upravičenec po določbah drugega odstavka tega 
člena razlaščeno nepremičnino v posest pred pravnomočnostjo odločbe o raz- 
lastitvi, pa je predlog za razlastitev v nadaljnjem postopku pravnomočno za- 
vrnjen, mora pa razlastitveni upravičenec vrniti nepremičnino v posest lastniku 
in mu povrniti škodo, ki mu jo je povzročil s tem, da je vzel nepremičnino v 
posest. 

Ce se je zoper odločbo iz 15. člena tega zakona začel upravni spor, ni mogoče 
izročiti razlastitvenemu upravičencu v posest nepremičnine, za katero je bila 
izdana odločba o razlastitvi pred koncem spora, dokler spor ni končan. 

23. člen 

Pravnomočna odločba o razlastitvi se odpravi, če to skupaj zahtevata raz- 
lastitveni upravičenec in prejšnji lastnik. 

Na zahtevo prejšnjega lastnika razlaščene nepremičnine se pravnomočna 
odločba o razlastitvi odpravi, če razlastitveni upravičenec v dveh letih od 
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pravnomočnosti odločbe ne izvrši glede na naravo objekta obsežnejših del 
na njej, razen če gre za kompleksno razlastitev. 

Ce nastane med razlastitvenim upravičencem in lastnikom nepremičnine 
spor o premoženjskih razmerjih, se razmerja obravnavajo pred sodiščem 
splošne pristojnosti. 

24. člen 

Stroške postopka, nastale v zvezi z odločbo o razlastitvi, plača razlastitveni 
upravičenec. 

V. Prisilni prenos pravice uporabe zemljišča 
v družbeni lastnini za graditev 

25. člen 

Pravica uporabe zemljišča, ki je družbena lastnina, ali kakšna druga pra- 
vica na takem zemljišču se lahko prenese z odločbo premoženjskopravnega 
organa z enega upravičenca na drugega, če je to potrebno za zgraditev objekta 
ali za izvedbo drugih del, ki so v splošnem interesu. 

Splošni interes za prenos take pravice se ugotovi na način, ki je v tem 
zakonu določen za razlastitev nepremičnin. 

26. člen 

Ce je na zemljišču, ki se prenese po določbah prejšnjega člena, stavba ali 
kakšen drug objekt v družbeni lastnini, pridobi organizacija združenega dela, 
družbenopolitična skupnost, krajevna skupnost, samoupravna interesna skup- 
nost, na katero se prenese pravica uporabe zemljišča, s takim prenosom tudi 
pravico uporabe stavbe oziroma drugega objekta in vse druge pravice, ki jih 
pridobi razlastitveni upravičenec v skladu z namenom, zaradi katerega se 
izvrši prenos. 

VI. Omejitve pravice uporabe na zemljišču v družbeni lastnini 
in omlejitve lastninske pravice 

27. člen 

Pravica uporabe na zemljišču v družbeni lastnini se lahko omeji z ustano- 
vitvijo služnosti prehoda, prevoza, zajemanja vode, polaganja vodovodnih cevi, 
plinovodov, toplovodov, naftovodov, kanalizacije, telefonskih vodov, objektov 
za prenos in razdelitev električne energije in podobno ali z ustanovitvijo 
druge služnosti v korist organizacije združenega dela, samoupravnih interesnih 
skupnosti, krajevnih skupnosti ali družbenopolitične skupnosti. 

28. člen 

Pravica uporabe na zemljišču v družbeni lastnini se lahko začasno omeji, 
če je to potrebno in smotrno za zgraditev objektov splošnega pomena, ki se 
grade na drugih zemljiščih, ali če je treba ta druga zemljišča urediti za tako 
graditev. 

Začasno omejitev lahko predlagajo samo družbenopravne osebe iz prejš- 
njega člena. 
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29. člen 

O potrebi in smotrnosti služnosti odloča občinska skupščina na seji. 
Odločbo o ustanovitvi služnosti izda premoženjskopravni organ, potem ko 

je izdana odločba, s katero sta ugotovljena potreba in smotrnost. 

30. člen 

Odločbo o začani omejitvi pravice uporabe izda premoženjskopravni organ, 
potem ko dobi mnenje ustreznega upravnega organa. 

31. člen 

Določbe 27. do 30. člena veljajo tudi za omejitev lastninske pravice na 
nepremičninah. 

VII. Razlastitev zemljiškega kompleksa za stanovanjsko graditev 

32. člen 

Za stanovanjsko graditev je mogoče razlastiti tudi zemljiški kompleks in 
na njem opraviti prenos pravice uporabe. 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na razlastitev zemljišča, se uporab- 
ljajo tudi za razlastitev zemljiškega kompleksa za stanovanjsko graditev, če ni 
v tem zakonu drugače določeno. 

33. člen 

Zemljiški kompleks je mogoče razlastiti za stanovanjsko graditev le v 
korist občine, na katere območju je zemljiški kompleks, če je zanj sprejet 
zazidalni načrt. 

Splošni interes za stanovanjsko graditev na zemljiškem kompleksu je ugo- 
tovljen z zazidalnim načrtom. 

34. člen 

Zemljišče, na katerem je stavba, in zemljišče, ki je potrebno za njeno redno 
rabo, se razlasti, stavba, ki po zazidalnem načrtu lahko ostane tam, kjer je, in 
je v takem stanju, da ni opravičila za podiranje, pa ostane v zasebni lasti. 

35. člen 

Občinska skupščina lahko določi, da se odškodnina za zemljišča v zemlji- 
škem kompleksu razlaščena za stanovanjsko graditev, ne plača v roku, ki ga 
določa ta zakon, temveč da se odplačuje v daljšem roku, vendar ne dalj od 
petih let. 

Ce se uveljavi plačilo odškodnine v daljšem roku, kot je določen v tem 
zakonu, pripadajo prejšnjemu lastniku obresti, ki veljajo za vezane hranilne 
vloge pri poslovnih bankah. 

36. člen 

Prejšnji lastnik parcele, ki je v sestavu zemljiškega kompleksa, razlašče- 
nega za stanovanjsko graditev, ima prednostno pravico uporabe tolikšne po- 
vršine parcele, kolikor je potrebuje za zgraditev stanovanjske hiše ali poslovne 
stavbe, na katerih more po zakonu imeti lastninsko pravico, in za njuno nor- 
malno rabo, če sme po zazidalnem načrtu na tisti parceli sezidati takšno stavbo. 
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Za prejšnjega lastnika se šteje tudi oseba, ki je najmanj šest mesecev 
pred objavo sklepa občinske skupščine o izdelavi zazidalnega načrta predložila 
pogodbo o pridobitvi tega zemljišča pristojni upravi za dohodke, zaradi odmere 
prometnega davka od nepremičnin in pravic. 

37. člen 

Prejšnji lastnik lahko prednostno pravico uporabe uveljavlja samo na eni 
parceli, nastali po veljavno sprejetem zazidalnem načrtu. To pravico lahko 
uveljavlja le v okviru zakonitega lastninskega maksimuma na stavbah pod po- 
gojem, da površina njemu razlaščenega zemljišča dosega površino novo nastale 
parcele in da ta novo nastala parcela leži vsaj s površino dveh tretjin na zem- 
ljišču, ki mu ie bilo razlaščeno. 

38. člen 

Ce je razlaščeno zemljišče v solastnini več oseb, lahko uveljavlja pred- 
nostno pravico uporabe vsak solastnik, čigar solastninski delež ustreza pogojem 
iz prejšnjega člena. 

Solastniki, ki ne morejo prednostne pravice uporabe uveljaviti po določbah 
prejšnjega odstavka, ker njihovi solastninski deleži ne dosegajo površine novo 
nastale parcele, ti solastninski deleži skupaj pa jo dosegajo ali presegajo, lahko 
prednostno pravico sporazumno uveljavljajo na toliko parcelah, kolikor je po 
veljavno sprejetem zazidalnem načrtu novonastalih parcel iz razlaščenega jim 
zemljišča. 

Ce veljavno sprejeti zazidalni načrt ne omogoča gradnje vsem solastnikom, 
se lahko prednostna pravica uporabe uveljavlja po načelih iz drugega odstavka 
tega člena. 

39. člen 

Prednostno pravico uporabe uveljavlja upravičenec z zahtevo pri premo- 
ženjskopravnem organu. 

Zahtevo mora vložiti v 60 dneh od prejema pismenega obvestila premo- 
ženjskopravnega organa o tem, da na razlaščenem zemljišču lahko uveljavlja 
prednostno pravico uporabe zemljišča za gradnjo. 

Premoženjskopravni organ odloči o zahtevi, potem ko dobi o njej mnenje 
upravnega organa, pristojnega za urbanizem. 

Pravnomočna odločba, s katero je bilo zemljišče dano v uporabo, služi kot 
listina za zemljiškoknjižni vpis. 

40. člen 

Prejšnji lastnik je dolžan v treh letih od vročitve odločbe, s katero mu je 
bilo zemljišče dano v uporabo, dovršiti stavbo do tretje gradbene faze, sicer 
prednostno pravico uporabe izgubi. O izgubi te pravice izda odločbo premo- 
ženjskopravni organ. 

41. člen 

Zahteve po 40. členu zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih 
zemljišč se smiselno obravnavajo in rešujejo po določbah tega zakona. 

42. člen 

Prejšnji lastnik iz 36. člena in imetnik pravice uporabe iz 39. člena tega 
zakona more prenesti tako pravico s pravnim poslom le na zakonca, potomce, 
posvojence, starše in posvojitelje, kateri pa te pravice ne morejo prenesti 
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naprej. Triletni rok za izvršitev večjih del za zgraditev stavbe začenja teči tudi 
glede teh oseb od dneva, ko je bila prejšnjemu lastniku vročena odločba, da 
mu je zemljišče dano v uporabo. 

Pravico iz prejšnjega odstavka lahko podedujejo zakoniti dediči prejšnjega 
lastnika oziroma imetnika pravice in zakoniti dediči zakonca, potomcev, posvo- 
jencev, staršev in posvojiteljev, na katere je prejšnji lastnik ali imetnik pravice 
prenesel to pravico. 

VIII. Odškodnina za razlaščeno nepremičnino 

43. člen 

Odškodnina za razlaščeno kmetijsko zemljišče se določi po tržni ceni kme- 
tijskega zemljišča. 

Za tržno ceno kmetijskega zemljišča velja cena, ki se oblikuje na območju 
kraja oziroma naselja, v katerem je kmetijsko zemljišče. Če se na tem območju 
tržna cena ne oblikuje, se upošteva tržna cena, ki se oblikuje na sosednjem 
območju. 

Ce je tržna cena odraz okoliščine, da je kmetijsko zemljišče v naselju ali 
na turističnem območju ali pa v bližini naselja oziroma območja, prometnih 
zvez, umetnih jezer, prekopov, melioracijskih in drugih objektov ali da je 
pred razlastitvijo, se odškodnina zmanjša sorazmerno z vplivom teh okoliščin. 

V odškodnino za razlaščeno kmetijsko zemljišče po določbah prejšnjih od- 
stavkov se razlaščenemu lastniku prizna tudi vrednost vloženih neamortiziranih 
investicij, pomembnih za trajnejšo ohranitev ali izboljšavo kmetijskega zem- 
ljišča. 

44. člen 

Odškodnina za razlaščeno stavbno zemljišče se določi po dohodku od 
stavbnega zemljišča, ki bi ga prejšnji lastnik pridobil, če bi na stavbnem 
zemljišču v površini 500 mi2 sezidal družinsko stanovanjsko hišo v uporabni 
tlorisni površini 150 m2 po poprečni gradbeni ceni v razlastitvenem območju 
ob času razlastitve, zmanjšani za poprečne stroške komunalnega urejanja 
zemljišča. 

Kot osnova za izračun dohodka se jemlje enoletna stanarina za stanovanjsko 
hišo iz prejšnjega odstavka, določena z veljavnimi predpisi in preračunana na 
kvadratni meter stavbne površine (500 m2). Tako izračunan dohodek za m2 se 
preračuna na dejansko površino razlaščenega zemljišča. 

Poprečno gradbeno ceno in poprečne stroške komunalnega urejanja zem- 
ljišča po tem zakonu ugotavlja vsako leto za svoja območja občinska skup- 
ščina z odlokom. 

Določbe tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena smiselno veljajo 
tudi za odškodnino za razlaščeno stavbno zemljišče. 

Varianta k drugemu odstavku: 
Kot osnova za izračun dohodka se jemlje enoletna stanarina za stanovanj- 

sko hišo iz prejšnjega odstavka, določena z veljavnimi predpisi in preračunana 
na m2 stavbne površine (500 m2). Tako izračunan dohodek za m2 se preračuna 
na dejansko površino, največ pa na 1000 m2 razlaščenega zemljišča. Za presežek 
stavbnega zemljišča nad 1000 m2 se prejšnjemu lastniku določi odškodnina kot 
za kmetijsko zemljišče. 
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45. člen 

Odškodnina za stanovanjsko hišo ali stanovanje se določi po zakonu o 
pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (Uradni 
list SRS, št. 20-129/71), s tem da se namesto prometne vrednosti zemljišča 
upošteva vrednost zemljišča, določena po 44. členu tega zakona. 

46. člen 

Ce je zaradi razlastitve bistveno ogrožen življenjski obstoj razlaščenca, 
se lahko pri določanju odškodnine upoštevajo njegove socialne razmere. 

47. člen 

Višina odškodnine za razlaščeno nepremičnino se določa po dejanskih oko- 
liščinah ob času izdaje odločbe o razlastitvi. 

48. člen 

Odškodnina za razlaščeno nepremičnino se določa v gotovini, razen če se 
stranke ne sporazumejo drugače. 

49. člen 

Ce so razlaščene nepremičnine raznih vrst v lasti istega lastnika, mora biti 
pri določanju odškodnine za razlaščeno nepremičnino posebej izkazana od- 
škodnina za posamezne vrste takih nepremičnin (kmetijska zemljišča, stavbna 
zemljišča, stavbe, naprave in drugi objekti). 

50. člen 

Ce je razlaščena stanovanjska hiša ali stanovanje kot posamezen del stavbe, 
mora razlastitveni upravičenec, preden stavbo podre, zagotoviti prejšnjemu 
lastniku in drugim imetnikom stanovanjske pravice v tisti hiši ali stanovanju 
drugo ustrezno stanovanje, razen če so se prizadeti drugače sporazumeli. 

Ce gre za razlastitev hiše ali posameznega dela stavbe, ki sta bila zgrajena 
brez predpisanega dovoljenja pristojnega organa, prejšnji lastnik nima pravice 
do odškodnine za tako nepremičnino. Prejšnji lastnik pa lahko podre stavbo 
in odpelje gradivo v roku, ki mu ga določi pristojni organ. 

Prejšnji lastnik tudi nima pravice do odškodnine za tisto, kar je vložil 
v nepremičnino po dnevu, ko je bil pismeno obveščen, da je vložen predlog 
za razlastitev. 

51. člen 

Prejšnji lastnik razlaščenega zemljišča ima pravico pospraviti s tega zem- 
ljišča posevke in plodove. 

Organ, ki je pristojen za odločbo o razlastitvi, lahko dovoli v nujnih pri- 
merih razlastitvenemu upravičencu na njegovo zahtevo, da sme začeti na 
razlaščenem zemljišču z deli, še preden dozorijo posevki ali plodovi. Ce prejšnji 
lastnik ni mogel pospraviti posevkov ali plodov zaradi tega, ker je bilo raz- 
lastitvenemu upravičencu dovoljeno, da začne z deli na razlaščenem zemljišču, 
še preden so bili pospravljeni posevki in plodovi, ima prejšnji lastnik pravico 
do odškodnine za posevke oziroma plodove, po odbitku potrebnih stroškov, ki 
bi jih imel do žetve ali spravljanja. 



462 Priloge 

52. člen 

Ce se ustanovi služnost, je odškodnina enaka znesku, za kolikor je zaradi 
služnosti zmanjšana vrednost zemljišča ali stavbe. 

Višina zmanjšanja vrednosti zemljišča ali stavbe se ugotovi po postopku za 
določitev odškodnine, ki je predpisan v tem zakonu. 

Lastnik nima pravice do odškodnine, če zaradi služnosti zemljišče ali 
stavba nista izgubila od svoje vrednosti. 

Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi za določitev odškodnine za usta- 
novitev služnosti na zemljišču v družbeni lastnini in za določitev odškodnine 
za priprave po 11. in 12. členu tega zakona. 

53. člen 

Odškodnina za začasno uporabo zemljišča se določi v višini in na način, 
kakor je to določeno, če se zemljišče vzame v zakup. 

Določba prejšnjega odstavka velja tudi za odškodnino za začasno omejitev 
pravice uporabe na zemljišču v družbeni lastnini. Ce gre za začasno uporabo 
na tem zemljišču, se da odškodnina za dejansko škodo vselej, druga odškodnina 
pa samo, če bi bilo treba po določbah tega člena dati odškodnino za prenos 
pravice uporabe zemljišča ali kakšne druge pravice. 

54. člen 

Ce zavzame razlastitev nepremičnin takšen obseg, da se zaradi tega mora 
izseliti večji del prebivalstva iz kraja, v katerem so nepremičnine, lahko 
predpiše občinska skupščina z odlokom posebne oblike in pogoje za odškodnino, 
ne glede na določbe o odškodnini po tem zakonu. 

IX. Postopek za določitev odškodnine 

55. člen 

Po pravnomočnosti odločbe o razlastitvi mora premoženjskopravni organ 
brez odlašanja razpisati in opraviti ustno obravnavo za sporazumno določitev 
odškodnine za razlaščeno nepremičnino. 

Organ iz prejšnjega odstavka mora pozvati stranki, da dasta pismeni 
ponudbi za določitev odškodnine za razlaščeno nepremičnino. Poleg tega pa 
lahko ta organ sam preskrbi od upravnih in drugih organov in organizacij 
podatke, potrebne za odmero odškodnine. 

Organ si mora prizadevati, da se stranki sporazumeta o odškodnini, in ju 
pri tem opozarjati na njune pravice in obveznosti po določbah tega zakona. 

56. člen 

V sporazumu o odškodnini za razlaščeno nepremičnino morata biti določeni 
zlasti oblika in višina odškodnine ter rok, v katerem je razlastitveni upravi- 
čenec dolžan izpolniti svojo odškodninsko obveznost. 

Sporazum o odškodnini se vpiše v zapisnik, ki mora navajati vse podatke, 
potrebne za izpolnitev obveznosti razlastitvenega upravičenca. 
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Sporazum o odškodnini je sklenjen, ko obe stranki podpišeta zapisnik, v 
katerega je vpisan. 

Zapisnik, v katerega je vpisan sporazum o odškodnini, ima moč izvršilnega 
naslova. 

57. člen 

Ce sporazum o odškodnini ni dosežen v treh mesecih od dneva, ko je 
postala odločba o razlastitvi pravnomočna, pošlje premoženjskopravni organ 
pravnomočno odločbo o razlastitvi s spisi brez odlašanja občinskemu sodišču, 
na katerega območju je razlaščena nepremičnina, da odmeri odškodnino. 

Ce se organ ne ravna po prvem odstavku tega člena, se lahko prejšnji 
lastnik razlaščene nepremičnine obrne za odmero odškodnine naravnost na 
sodišče. 

Občinsko sodišče izda uradno, v nepravdnem postopku, odločbo o odškod- 
nini za razlaščeno nepremičnino; pred tem pa izvede dokaze, ki so potrebni za 
odmero odškodnine, in da strankama možnost, da se na naroku o tem izjavita. 

58. člen 

O odškodnini za razlaščeno nepremičnino razpravlja in odloča občinsko 
sodišče v senatu, ki ga sestavljajo en sodnik kot predsednik in dva sodnika 
porotnika. 

59. člen 

Stroške postopka za sporazumno določitev odškodnine za razlaščeno ne- 
premičnino plača razlastitveni upravičenec. 

Stroške sodnega postopka za določitev odškodnine odmeri sodišče v so- 
razmerju z uspehom strank v tem postopku. 

60. člen 

Postopek za določitev odškodnine za razlaščeno nepremičnino je hiter. 

61. člen 

Razlastitveni upravičenec mora v 15 dneh od vročitve pravnomočne odločbe, 
s katero je bila določena odškodnina, v denarju izplačati to odškodnino prejšnje- 
mu lastniku. 

Ce je bila razlastitvenemu upravičencu izročena razlaščena nepremičnina 
pred pravnomočnostjo odločbe o razlastitvi, mora plačati prejšnjemu lastniku 
na odškodnino 6 °/o letnih obresti od dneva, ko mu je bila izročena nepremičnina, 
do izteka roka iz prvega odstavka tega člena. 

Ce razlastitveni upravičenec ne izplača prejšnjemu lastniku odškodnine 
v roku iz prvega odstavka tega člena, mu mora na neizplačano odškodnino 
plačati 12 "/o letnih obresti od izteka omenjenega roka do dneva izplačila. 

Rok za izpolnitev nedenarnih obveznosti mora biti določen v odločbi o od- 
škodnini. 

62. člen 

Ce je zaradi razlastitve ugasnila hipoteka, pravica užitka ali kakšna druga 
stvarna pravica, ki je pred razlastitvijo obstajala na razlaščeni nepremičnini, 
mora razlastitveni upravičenec položiti odškodninski znesek pri banki na po- 
seben račun. 
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V takem primeru izplača banka lastniku razlaščene nepremičnine odškod- 
nino oziroma imetniku stvarne pravice terjatev samo na podlagi njunega 
pismenega sporazuma, overjenega od pristojnega organa, ali na podlagi sodne 
odločbe. 

63. člen 

Vknjižba lastnine in drugih pravic na razlaščeni nepremičnini se sme 
opraviti le tedaj, če predloži razlastitveni upravičenec sodišču poleg drugih 
potrebnih listin zapisnik o sporazumu ali odločbo o odškodnini in potrdilo 
banke, da je izpolnil svoje obveznosti, kar zadeva poravnavo odškodnine za 
razlaščeno nepremičnino. 

Vknjižba lastnine in drugih pravic na nepremičnini, ki je bila dana kot 
odškodnina prejšnjemu lastniku razlaščene nepremičnine, se opravi na podlagi 
pravnomočnih odločb o razlastitvi in o odškodnini. 

X. Predhodne in končne določbe 

64. člen 

Ce na dan uveljavitve tega zakona ni določena odškodnina za razlaščeno 
nepremičnino s pravnomočno odločbo o odškodnini, se opravi postopek za 
določitev odškodnine in odškodnina določi v skladu z določbami tega zakona. 

65. člen 

Ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
1. zakon o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne pravice uporabe 

zemljišča, razlaščenega za gradnjo (Uradni list SRS, št. 7-22/70); 
2. zakon o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za 

razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča (Uradni list SRS, št. 17-94/71); 
3. zakon o razlastitvi (Uradni list SFRJ, št. 11-136/68), razen določb prvega 

odstavka in 6. alinee tretjega odstavka 1. člena, prvega in drugega odstavka 
12. člena, drugega odstavka 23. člena in tretjega odstavka 30. člena, ki se 
nanašajo na vojaške objekte. 

66. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Nepremičnine, na katerih imajo občani in civilne pravne osebe lastninsko 
pravico, se smejo po določbi 25. člena zvezne ustave proti pravični odškodnini 
razlastiti ali pa ta pravica omejiti, če to terja na podlagi zveznega zakona 
določen splošni interes. Razlastitev je urejal zakon o razlastitvi (prečiščeno 
besedilo Uradni list SFRJ, št. 11-136/68). Določbe zakona o razlastitvi so na 
podlagi 25. točke drugega odstavka 16. člena ustavnega zakona za izvedbo 
ustavnih amandmajev od XX do XLI (Uradni list SFRJ, št. 29-345/71) nehale 
veljati z izjemo določb, ki se nanašajo na vojaške objekte. Po ustavnem zakonu 
za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije se zvezni 
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zakon o razlastitvi v SR Sloveniji uporablja kot republiški predpis, ki pa se 
mora uskladiti z ustavnimi amandmaji najpozneje do 31. 12. 1973. 

Glede na omenjeno pravno stanje ter potrebe urbanizacije in celovitejšega 
pristopa k urejanju zemljiške politike smo izdelali zakonski osnutek, v katerem 
smo povzeli načela zakona o razlastitvi, ki so se v praksi izkazala kot ustrezna, 
obenem pa posamezne določbe uskladili z ustavnimi amandmaji in z izhodišči 
za bodočo ureditev zemljiške politike. 

Osnutek zakona ohranja institut kompleksne razlastitve za stanovanjsko 
graditev, natančneje opredeljuje prednostno pravico gradnje na razlaščenem 
zemljišču, ureja odškodnino za razlaščene nepremičnine ter poenostavlja po- 
stopek pri razlastitvi in pri določanju odškodnine. 

Splošne določbe zakona o razlastitvi so vsebinsko v glavnem nespreme- 
njene, opustilo se je taksativno naštevanje primerov, ko je razlastitev dovoljena. 
Krog razlastitvenih upravičencev se je razširil v tem, da se vanj vključujejo 
krajevne skupnosti, samoupravne interesne skupnosti in družbeni skladi. Va- 
rianta k temu zakonskemu načelu poudarja, da se organizacije združenega dela 
pridržujejo v vsem zakonitostim tržnoblagovnega procesa, zaradi česar ni 
potrebe, da bi bile še posebej družbeno provizirane pri pridobivanju zemljišč 
za svoje gospodarske potrebe prek instituta razlastitve. Nasproti omenjenemu 
zakonskemu načelu in glede na poseben status zemljišča po naši ustavi naj bi 
med razlastitvene upravičence uvrstile le takšne organizacije združenega dela, 
ki opravljajo dejavnost ali zadeve posebnega družbenega pomena, in le takšna 
društva, ki so s splošnim predpisom pooblaščena za opravljanje določenih javnih 
funkcij. Glede te variante se še pojasnjuje, da so razlastitveni upravičenci 
ostali vseskozi od povojnega obdobja dalje nespremenjeni, medtem ko se je 
njihov status in tudi družbena podlaga bistveno spremenila, vključno ves 
sistem delitve dohodka. 

Glede na nov položaj izvršnega sveta skupščine SR Slovenije je bilo treba 
spremeniti tudi pristojnost organov za ugotovitev splošnega interesa. Odločitev 
o graditvi objekta po zasnovah osnutka v bodoče lahko sprejema samo družbeno- 
politična skupnost. Taka ureditev bo imela za posledico solidnejše odločanje 
o splošnem interesu, vrh tega pa bo posredno vplivala tudi na selekcijo pri 
investicijskih vlaganjih. 

Med posebno zahtevne probleme v zvezi z razlastitvijo je treba všteti 
določanje odškodnine za razlaščeno nepremičnino. V sedanjem zveznem zakonu 
o razlastitvi je bila opredelitev (pravične) odškodnine zelo nejasna: odškodnina 
se je opredeljevala glede na objektivne in subjektivne okoliščine prejšnjega 
lastnika nepremičnine. Uveljavljeno je bilo 9 meril, deloma med seboj si 
nasprotujočih, kar je omogočilo povsem subjektivno ocenjevanje odškodnine. 
To je bil tudi razlog, da večina sodišč sploh ni pristopila k določanju odškodnine 
za razlaščene nepremičnine. Da bi bile vsaj objektivne okoliščine bolj konkre- 
tizirane, je skupščina SRS sprejela zakon o nekaterih natančnejših merilih za 
določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča. Kljub temu 
zakonu so ostala odprta vprašanja določanja odškodnine glede na subjektivne 
okoliščine razlaščenega lastnika. 

Opisano stanje je narekovalo, da so bila v osnutku zakona sprejeta nova 
izhodišča za določanje odškodnine, in sicer: 

1. odškodnina je pravična, če lastnik z denarno odmero (naturalno dajatvijo 
ah zamenjavo) lahko nadomesti razlaščeno nepremičnino; 
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2. zemljiška renta, ki ni odraz lastnikovega osebnega dela in lastnih 
vlaganj, pripada družbi in se lastniku ne prizna; 

3. osnove za določitev odškodnine morajo biti objektivne narave. Socialne 
in druge razmere prejšnjega lastnika (subjektivne okoliščine) se pri določanju 
odškodnine ne upoštevajo. Izjema naj pri tem velja samo za primer, če je 
zaradi razlastitve bistveno ogrožen življenjski obstoj lastnika; 

4. osnova za določitev odškodnine za kmetijsko zemljišče je tržna cena 
zemljišča, osnova za stavbno zemljišče pa dohodek od stavbnega zemljišča, 
modificiran po določeni metodi. Osnova za določitev odškodnine za razlaščeno 
stanovanjsko hišo ali stanovanje je dejanska vrednost hiše, upoštevajoč njeno 
amortizacijo. 

Skladno s temi izhodišči določa osnutek zakona pravično odškodnino za 
posamezne nepremičnine takole: 

—i v osnutku zakona o razpolaganju občine z nezazidanim stavbnim 
zemljiščem je sprejeto načelo, da lahko pridobiva kmetijsko zemljišče s prav- 
nimi posli med živimi samo tisti, ki mu to služi za osebno delo. Iz tega načela 
izhaja, da meščan in nekmet ne bo več mogel pridobivati kmetijskega zemljišča 
in da bo pravni promet s kmetijskim zemljiščem lahko prost le med kmeti ter 
kmeti in kmetijskimi organizacijami. To načelo bo pozitivno vplivalo na pre- 
prečevanje nadaljnjega razkosavanja kmečkih posestev (če se bo eno zmanj- 
šalo zaradi prodaje, se bo drugo kmečko posestvo povečalo zaradi nakupa), prav 
tako pa tudi na preprečevanje špekulacij, ker nekmet kupuje kmetijsko zem- 
ljišče predvsem z namenom gradnje na njem ali pa z namenom njegove 
preprodaje. Izhajajoč iz načela prostega prometa kmetijskega zemljišča med 
kmeti je treba tudi odškodnino za kmetijsko zemljišče podvreči temu načelu, 
tako da bo kmet za razlaščeno kmetijsko zemljišče lahko pridobil novo kmetijsko 
zemljišče. Novo kmetijsko zemljišče lahko pridobi v svoji bližnji okolici (od- 
daljenost zemljišča je vselej pogojena na racionalnost obdelovanja glede na 
transport) po ceni, ki jo narekuje trg s kmetijskim zemljiščem, torej po tržni 
ceni. Vsakršno drugačno rezoniranje glede pravične odškodnine bi oškodovalo 
osebe, ki jim kmetijsko zemljišče služi za osebno delo, in ne bi bilo v skladu 
z ustavnimi načelom o pravični odškodnini. 

Pri tem je treba opozoriti, da se od tržne cene odbija sorazmeren del, ki 
ustreza zemljiški renti glede na posebne okoliščine, ki vplivajo na porast tržne 
cene. V vsakem primeru pa se lastna vlaganja priznajo lastniku v celoti, vendar 
po odbitku njihovega amortiziranega dela. 

S tem odpade v celoti katastrski dohodek kot osnova za določanje odškod- 
nine za kmetijsko zemljišče. 

— Kar zadeva določanje odškodnine za stavbno zemljišče, sprejema osnutek 
zakona kot osnovo dohodek od stavbnega zemljišča, kot je to določeno v repu- 
bliškem zakonu o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za 
razlaščeno kmetijsko in stavbno zemljišče. Osnove v omenjenem zakonu so 
objektivne narave in torej v vsem ustrezajo obrazloženim izhodiščem. Načelo 
priznavanja lastnih vlaganj in odvzemanja zemljiške rente velja tudi za od- 
škodnino za stavbna zemljišča. V osnutku zakona je nasproti sedanji ureditvi 
določena sprememba, ki je v temle: če se razlaščencu odvzame dvoje ali več 
stavbnih zemljišč, se mu prizna odškodnina za stavbno zemljišče le do velikosti 
1000 m2, za preostali del stavbnega zemljišča, ki presega to površino, pa se 
odškodnina določi po načelih, ki veljajo za kmetijsko zemljišče. Ta sprememba 
pa je vnesena v zakonski osnutek kot varianta. 
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— Za določanje odškodnine za razlaščeno stanovanjsko hišo ali stanovanje 
veljajo določbe republiškega zakona o prodaji stanovanj in stanovanjskih hiš 
v družbeni lastnini. S tem odpravljamo očitke občanov, da družba prodaja 
stanovanja in stanovanjske hiše po prometni vrednosti, kupuje pa jih oziroma 
pridobiva z razlastitvijo po pravični odškodnini, ki je v bistvu administrativno 
določena. Ko sprejemamo v osnutku zakona načela, ki veljajo za določitev 
prodajne cene in za odškodnino za razlaščeno stanovanje in stanovanjsko hišo, 
upoštevamo razliko le pri zemljišču kot elementu prodajne cene oziroma od- 
škodnine. 

Pri razlastitvi se prejšnjemu lastniku ne priznava tržna cena, ker vsebuje 
zemljiško rento, temveč odškodnina, ki velja za prazno nepozidano stavbno 
zemljišče. Ko družba prodaja taka stanovanja in stanovanjske hiše, pa je upra- 
vičena do prometne oziroma tržne cene za zemljišče, ker je s svojimi vlaganji 
prispevala k povečanju cene; zaradi tega je tudi samo ona upravičena do rente. 

— Za druge oblike odškodnine se v osnutku zakona povzamejo že pre- 
izkušene določbe zveznega zakona o razlastitvi. 

Temeljito je bil proučen tudi postopek za določanje odškodnine. Izdelana 
je bila varianta, po kateri določa odškodnino upravni organ, poleg te pa 
varianta, po kateri določa odškodnino sodišče splošne pristojnosti, upravni 
organ pa opravi le spravni poskus med strankami. Sprejeta varianta se je v 
praksi obnesla in zagotavlja občanom večjo pravno varnost v celotnem raz- 
lastitvenem postopku, katerega del že tako opravlja upravni organ. 

Zakonski osnutek ohranja t. i. institut kompleksne razlastitve, pri čemer je 
razlastitev takega kompleksa mogoča edino za stanovanjsko gradnjo. Pri kom- 
pleksni razlastitvi nastopa kot razlastitveni upravičenec edino občina, ki po 
intenciji nove zemljiške politike uživa poseben položaj glede pridobivanja, 
urejanja in oddajanja stavbnih zemljišč. 

Institut kompleksne razlastitve predstavlja pomemben in permanenten 
inštitut pridobivanja potencialnih stavbnih zemljišč v družbeno lastnino, in 
sicer na solidni strokovni podlagi. Prvi pogoj za kompleksno razlastitev je 
namreč zazidalni načrt, ki kot konkreten urbanistični dokument tehtno odloča 
o uporabi stavbnih površin. V zadnjem času so se v SR Sloveniji zemljišča 
pridobivala predvsem z uporabo omenjenega instituta. 

Predloženi zakonski osnutek na novo ureja celotno usodo zemljiškega 
kompleksa, tako da z razlastitvijo zemljiškega kompleksa preidejo v družbeno 
lastnino vsa zemljišča, ki so v njegovem sestavu, torej tudi taka zemljišča, ki 
predstavljajo funkcionalno zemljišče stavb v zasebni lastnini, ki po zazidalnem 
načrtu ostajajo in se ne razlaščajo. Zakonski osnutek določa tudi o tako imeno- 
vani prednostni pravici uporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo, ki jo je 
doslej urejal republiški zakon o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne 
pravice uporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo (Uradni list SRS, št. 7-22/70). 
Osnutek sicer povzema določila navedenega republiškega zakona, vendar na 
novo določa pogoje za pridobitev omenjene prednostne pravice. Za prejšnjega 
lastnika šteje le tisto osebo, ki je najmanj šest mesecev pred objavo sklepa 
občinske skupščine o izdelavi zazidalnega načrta predložila pogodbo o pridobitvi 
zemljišča pristojni upravi za dohodke zaradi odmere prometnega davka od 
nepremičnin in pravic. Taka določba bo v veliki meri zmanjšala špekulativen 
promet z zemljišči, ki se v največji meri opravlja prav v času od sprejema 
zazidalnega načrta do razlastitve zemljiškega kompleksa in v katerem prometu 
se oblikujejo neadekvatne cene zemljiščem. S tako določbo se bo omejilo število 

30» 
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»prejšnjih« lastnikov, ki so zemljiške površine pridobivali v omenjenem času. 
Omenjeni škodljivi promet z zemljišči — zlasti s potencialnimi stavbnimi zem- 
ljišči — pa se bo omejil tudi s prepovedjo prometa, ki jo bo lahko predpisala 
občinska skupščina, kar je urejeno z zakonom o spremembah in dopolnitvah 
zakona o urbanističnem planiranju. 

Prisilni prenos pravice uporabe (doslej imenovan »upravni prenos«) ohranja 
zakon še vnaprej, prav tako pa predpisuje omejitve pravice uporabe na zem- 
ljišču v družbeni lastnim. Čeprav prisilni prenos pravice uporabe oziroma 
omejitve pravice uporabe na zemljišču v družbeni lastnini ne predstavljata 
klasičnega prehoda lastninske pravice v družbeno lastnino, ju je vendar šteti 
za tak restriktivni ukrep, ki je najbližji zakonu o razlastitvi, zaradi česar ga 
ureja ta zakonski osnutek. 

Pri tem opozarjamo, da prisilni prenos pravice uporabe ni istoveten s pre- 
nosom pravice uporabe na nezazidanem stavbnem zemljišču, ki ga uvaja osnutek 
zakona o razpolaganju občine z nezazidanim stavbnim zemljiščem. Po tem 
osnutku se pravica uporabe na nezazidanem stavbnem zemljišču trajno prenaša 
na občino, če delovna organizacija takega zemljišča ne uporablja za opravljanje 
svoje dejavnosti. Pri prisilnem prenosu pravice uporabe pa gre za številne 
primere, ko je treba pravico uporabe prenesti ali omejiti na nepremičnini v 
družbeni lastnini, če tako narekujejo različni splošni interesi. Pri prisilnem 
prenosu pravice uporabe na zemljišču v družbeni lastnini imetniku te pravice 
vselej pripada ustrezna odškodnina v smislu drugega odstavka 15. člena zvezne 
ustave. 

Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati ustrezni republiški zakoni, ki 
so deloma urejali materijo tega zakona in zvezni zakon o razlastitvi, ki se sedaj 
uporablja kot republiški zakon v nespremenjeni obliki z izjemo določb, ki 
veljajo za vojaške objekte, prav tako pa tudi zvezni zakon o določanju stavbnega 
zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja. 

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBClN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnega delegata občine Lenart, 
in delegat mesta Ljubljane so na svojem 21. zasedanju dne 4. maja 1972 obrav- 
navali osnutek zakona o razlastitvi. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Celje, Domžale, Kranj, Maribor, 
Ptuj, Trbovlje, Trebnje in delegat mesta Ljubljane, ki je govoril v imenu 
ljubljanskih občin. 

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 zase- 
danju, ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru skupščine SR Slovenije, 
da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojna zbora 
obravnavata in zavzameta do njih svoje stališče. 

V splošni razpravi je bilo omenjeno, da kljub drugačni trditvi 
v obrazložitvi osnutek zakona premalo poenostavlja postopek razlastitve in 
določanja odškodnine. (Delegat občine Kranj.) 
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Pripombe k posameznim členom: 
2. člen: Predlagano je bilo, naj bi zakon v drugem odstavku določil 

možnost razlastitve tudi, če je to potrebno zaradi spremembe namembnosti 
nepremičnine, če gre npr. za ohranitev in zaščito kulturnega ali zgodovinskega 
spomenika, ki je v zasebni lasti. (Celje, Trebnje.) 

7. člen: Predlagano je bilo, da se varianta k temu členu črta, ker je 
v 8. členu zagotovilo, da bo razlaščeno zemljišče uporabljeno namensko. Ob tem 
je bilo postavljeno vprašanje, zakaj niso v tem členu omenjeni družbeni skladi 
in stanovanjske zadruge. (Kranj, Ljubljana, Trebnje.) 

Delegat občine Maribor pa se je zavzel za variante k temu členu. 
10. člen : Glede na to, da je v prvem odstavku omenjena pravična od- 

škodnina, v drugem odstavku pa ustrezna odškodnina, je vprašanje, kaj je treba 
v načelu razumeti za pravično odškodnino. (Ljubljana.) 

15. člen: V zvezi s prvim odstavkom je bilo izraženo mnenje, da ni jasno, 
kdo sprejme odločitev o splošnem interesu za določen objekt, če gre npr. za 
društvo. (Ljubljana.) 

Predlagano je bilo, da se drugi odstavek tega člena v celoti črta, ker je 
odveč zahtevati mnenje ustrezne strokovne organizacije, saj je jasno, da je 
morala projekt za proizvod ah kakšen drug investicijski objekt izdelati ustrezna 
strokovna organizacija. Odveč se zdi tudi zaslišanje tako razlastitvenega upra- 
vičenca kakor tudi lastnika razlaščene nepremičnine oziroma imetnika pravice 
uporabe. Razlastitveni upravičenec je tako dolžan predlog za razlastitev pri- 
merno utemeljiti in zato verjetno pri zaslišanju ne more dodati nič bistveno 
novega, prav tako pa ne more s svojimi pripombami bistveno vplivati na potek 
razlastitvenega postopka lastnik razlaščene nepremičnine. Slednji ima možnost 
svoje pravice zagovarjati in varovati na zashšanju pred izdajo odločbe o raz- 
lastitvi. (Ptuj.) 

Glede možnosti sprožitve upravnega spora je bilo izraženo mnenje, naj bi 
o pritožbi zoper odločitve skupščine o tem, da je kaka gradnja v javnem interesu, 
odločal širši organ, bodisi republiški izvršni svet ah posebna republiška skup- 
ščinska komisija. Nji namreč nobene logike, da na primer odločitev o kaki 
gradnji, ki mora biti v skladu s prostorskimi načrti, ki jih predhodno sprejme 
občinska skupščina, sprejme delavski svet, nato ta investicijski program z od- 
ločbo o ugotovitvi splošnega interesa potrdi še skupščina, po vsem tem pa 
5-članski senat v pravnem sporu odloči, da gradnja ni v javnem interesu. (Celje.) 

19. člen : Predlagano je bilo, da se druga in tretja točka črtata, ker 
rešujeta že vprašanje odškodnine, v ničemer pa ne prispevata k utemeljenosti 
predloga za razlastitev, temveč le otežujeta postopek. (Trebnje.) 

V zvezi s 3. točko je bilo opozorjeno, da je v zakonu predvideno tudi, da 
skupščina z odlokom sprejme 5-letni odplačilni rok; v takem primeru verjetno 
upravičenec razlastitve ne bo imel že ob razlastitvi zagotovljenih vseh sredstev 
za plačilo razlaščene zemlje. (Domžale.) 

Predlagano je bilo, da se 3. točka dopolni z besedilom: »razen za zemljišča, 
navedena v sedmem poglavju tega zakona« (Ljubljana) oziroma da se sedanjemu 
besedilu doda stavek: 

»Šteje se, da so sredstva zagotovljena, če so izločena na posebnem računu 
ali če je priložena garancija banke«. Ta navedba je potrebna zaradi tega, ker bi 
se sicer lahko razumelo, da se zahteva samo izločitev sredstev. (Kranj.) 

V 4. točki tega člena naj bi zakon upošteval urbanistični ali drugi dokument 
občinske skupščine. (Ljubljana.) 
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V 5. točki pa naj se beseda »-odločba« nadomesti z besedo »sklep-«. 
(Ljubljana.) 

Dan je bil tudi predlog, da se sedanje točke dopolnijo z novima dvema: 
— mnenja ustrezne občinske strokovne službe, da zagotovljena sredstva 

zadostujejo za plačilo razlaščenih nepremičnin; 
— mapno kopijo s prikazom meje zemljišč, predlaganih za razlastitev (na- 

mejsto zasedanje 4. točke). (Ptuj.) 
25. člen: V tem in v členih 30 ter 39 je naveden le premoženjskopravni 

organ, zato bi bilo treba natančneje opredeliti, da gre za premoženjskopravni 
organ občine. (Ljubljana.) 

32. člen : K temu in naslednjim členom je bilo izraženo načelno mnenje, 
da bi bilo treba celotno poglavje o razlastitvi zemljiškega kompleksa za stano- 
vanjsko graditev formulirati kot razlastitev zemljiškega kompleksa za stano- 
vanjsko in komunalno graditev, kot je določeno v temeljnem zakonu o raz- 
lastitvi (v prečiščenem besedilu iz leta 1968). (Ljubljana.) 

36. člen : Izražena je bila pripomba, da je ta člen v nasprotju z zakonom 
o urbanističnem planiranju, ker ta ne pozna instituta objave sklepa o izdelavi 
zazidalnega načrta. 

V tem členu je predvidena prednostna pravica prejšnjega lastnika glede 
uporabe parcele za gradnjo stanovanjske hiše ali poslovne stavbe v skladu 
z zazidalnim načrtom. Predvsem s stališča uspešnejšega in hitrejšega komu- 
nalnega urejanja nekega kompleksa bi bil-o ustrezneje in tudi bolj praktično, 
da bi imel prejšnji lastnik nekako predkupno pravico v postopku oddaje pred- 
metnega zemljišča na javni licitaciji, in sicer tedaj, če bi ponudil najmanj 
izklicno ceno za to zemljišče. Gre namreč za to, da bi z uveljavljanjem pred- 
nostnih pravic po sedaj predlaganem tekstu ponekod praktično onemogočali 
komunalno pripravo kakega zemljiškega kompleksa ali pa jo vsaj zelo otežili, 
posebno tam, kjer gre za več solastnikov. (Celje.) 

Predlagano je bilo, naj se drugi odstavek preformulira tako, da se v prvi 
vrsti izpusti beseda »tudi«, v drugi vrsti pa se naj namesto »šest« vstavi beseda 
»dvanajst«. (Ljubljana, Ptuj.) 

Dan je bil tudi predlog za nov drugi odstavek tega člena: 
»Prejšnji lastnik parcele izkoristi prednostno pravico tako, da na raz- 

laščenem kompleksu dobi parcelo, katero plača po izklicni ceni, določeni za 
kompleks, v katerem se nahaja parcela, katere lastnik je bil«. Pri tem se seveda 
računa, da vrednost zemljišča izključuje odškodnino za zemljišče. (Kranj.) 

39. člen: Zaradi nejasnosti in dvoumnosti bi bilo potrebno člen dopolniti 
tako, da so tudi solastniki iz drugega in tretjega odstavka 38. člena dolžni 
v istem roku, to je v 60 dneh, predložiti premoženjskopravnemu organu spo- 
razum o tem, kako so si razdelili prednostno pravico. (Ljubljana.) 

42. člen : V drugem odstavku bi bilo primerno zaradi jasnosti dodati, da 
tudi za dediče velja triletni rok, ki prav tako teče od dneva vročitve odločbe. 
(Ljubljana.) 

43. in 44. člen : Predlagano je bilo, da se za 43. členom doda nov člen 
z ustreznejšo definicijo stavbnega zemljišča: 

»Stavbno zemljišče je zemljišče, na katerem že stoji stavba, ali služi stavbi 
in njenim uporabnikom kot funkcionalno zemljišče, ter zemljišče, za katero je 
izdano gradbeno dovoljenje.« (Trebnje.) 

Ce pa bi bila taka opredelitev nesprejemljiva, je bilo predlagano, da se 
v tretjem odstavku 44. člena beseda »ugotavlja« nadomesti z besedo »določi« 
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ter da se osvoji varianta k drugemu odstavku, ki pa naj se dopolni tako, da bo 
usklajena z lastninskim limitom stanovanjskih površin. (K>ranj, Ljubljana, 
Maribor, Trbovlje, Trebnje.) 

Pri tem bi bilo treba enotno urediti kriterije za cenitev objektov, nasadov 
in posevkov. (Maribor, Trbovlje.) 

V razpravi so bili izraženi resni pomisleki zoper besedilo 44. člena. Izraženo 
je bilo mnenje, da je treba vsako zemljo obravnavati kot kmetijsko zemljišče, ne 
glede na to, kje je zemljišče. Nevzdržno je to, da priznavamo razlaščencu 
fiktivni bodoči dohodek, ki bi ga lahko imel od stavbe, če bi jo gradil, ne glede 
na to, če je nekdo že dosegel maksimum po zakonu o nacionalizaciji zgradb in 
gradbenih zemljišč in torej nikakor ne more graditi stavbe; zakon pa mu pri- 
znava fiktivni dohodek od stavbe. (Celje.) 

Hkrati je bilo predlagano, da naj bi določili maksimalno odškodnino za 
razlaščena stavbna zemljišča, tako da bi upoštevali 40-letni hektarski donos, 
preračunan na kvadratni meter površine. (Celje.) 

Predlagano je bilo tudi novo besedilo za 44. olen: 
»Odškodnina za razlaščeno stavbno zemljišče se določi po tržni ceni stavb- 

nega zemljišča, če gre za razlastitev gradbenega zemljišča lastnika ali so- 
lastnikov ene same stavbne parcele, oziroma največ do površine 1000 m2. 
Za presežek stavbnega zemljišča nad 1000 m2 pa se prejšnjemu lastniku oziroma 
solastnikom določi odškodnina kot za kmetijsko zemljišče.« (Ptuj.) 

46. člen: Predlagano je bilo, da se besedilo dopolni tako, da se te okolišči- 
ne obvezno upoštevajo. (Domžale, Ptuj.) 

Po drugem mnenju naj bi razmislili tudi o možnosti, da se kmetu,' ki ga 
prizadene kompleksna razlastitev, da možnost, da kupi službena leta oziroma 
da na ustrezen način nadomesti izgubljeno možnost dela in dohodka. (Celje.) 

50. člen: Predlagano je bilo, da se besedilo dopolni tako, da se razlaščencu 
zagotovi ustrezno najemno stanovanje, ki bi ga pa seveda moral izprazniti, 
če si s sredstvi za razlaščeno stavbo pridobi drugo stanovanje. (Kranj.) 

55. člen: Predlagano je bilo, da se drugi odstavek tega člena v celoti 
črta, ker so določila tega odstavka odveč glede na to, da je po dosedanji praksi 
veljalo pravilo, da je na ustni obravnavi izvedenec ali vodja postopka predlagal 
višino odškodnine za razlaščene nepremičnine, nakar sta se zastopnik razlastit- 
venega upravičenca in prejšnji lastnik razlaščene nepremičnine sporazumela 
glede oblike in višine odškodnine. Predlagana rešitev v osnutku pa bi po 
nepotrebnem obremenjevala in zavlekla postopek. (Ptuj.) 

61. člen : Rok 15 dni naj bi se povečal na 30 dni, prvi odstavek pa naj se 
dopolni z besedilom »razen v primerih, določenih v 35., 38. in 61. členu tega 
zakona«. (Ljubljana.) 

Št.: 464-2/72 

Ljubljana, 10. 5. 1972 

POROČILA 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republi- 
škega zbora skupščine SR Slovenije je na seji dne 24. 4. 1972 razpravljal o 
osnutku zakona o razlastitvi ter o predlogu izhodišč za ureditev prometa z zem- 
ljišči, ki ju je v obravnavo skupščini SR Slovenije poslal izvršni svet. 
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Predlog izhodišč za ureditev prometa z zemljišči ocenjuje odbor pozitivno 
in se z njimi strinja, prav tako se načelno strinja z osnutkom zakona o razlastitvi. 
Odbor je razpravljal tudi o možnosti nacionalizacije nezazidanih stavbnih 
zemljišč, vendar meni, da glede na statičnost in nekatere druge negativne 
posledice sprejem take metode ni utemeljen. 

Odbor ocenjuje razlastitev kot primerno metodo pridobivanja zemljišč 
ter kot instrument, s katerim bomo v veliki meri posameznikom onemogočali 
pridobivanje zemljiške rente, ki ni odraz lastnikovega osebnega dela in zato 
pripada družbeni skupnosti, kar je v zakonu o razlastitvi dosledno izvedeno. 

V podrobni razpravi so bile predlagane naslednje pripombe : 
k 7. členu : Odbor predlaga, da se črta varianta, predlagano besedilo 

pa dopolni tako, da je organizacija združenega dela lahko razlastitveni upra- 
vičenec, če je v urbanističnem dokumentu določeno zemljišče rezervat za širjenje 
dejavnosti organizacije združenega dela. 

k 14. č 1 e n u : V tretjem odstavku se črta varianta. Poslanci menijo, da je 
republiški sekretariat za narodno obrambo strokovni organ in da naj ugotavlja 
splošni interes za zgraditev objektov narodne obrambe. 

k 15. č 1 e n u : Ker v drugem odstavku ni določeno, katere bi bile v 
posameznih primerih ustrezne strokovne organizacije, ki bi dajale mnenje o 
smotrnosti gradnje kakega objekta, predlaga odbor, da se to v besedilu črta 
ter tako preprečijo nepotrebni spori. 

k 19. členu: Da bi poenostavili postopek pri razlastitvi in olajšali delo 
občinam, predlaga odbor, da se v tem členu črtata točki 2 in 3. Z določbami 
v teh točkah se .pravzaprav že v predlogu za razlastitev začne reševati vprašanje 
odškodnine, ki pa naj se kompleksno uredi v poglavju o odškodninah. 

k 35. č 1 e n u : Odbor predlaga, da se besedilo drugega odstavka spremeni 
tako, da pripadajo prejšnjemu lastniku, v primeru, če se odškodnina plačuje v 
daljšem roku, kot je določen z zakonom, vse tiste pravice, ki bi mu šle, če bi 
imel denar vložen v poslovni banki kot vezano hranilno vlogo. Poslanci menijo, 
da je prejšnjemu lastniku treba zagotoviti poleg obresti tudi druge dohodke, ki 
jih sicer banke priznavajo varčevalcem (revalvacija hranilnih vlog ob de- 
valvaciji). 

k 43. členu : Poglavje o odškodnini je nerazumljivo, ker ni nikjer de- 
finirano, kdaj se odškodnina za neko zemljišče določa kot za kmetijsko in kdaj 
kot za stavbno zemljišče. Zato predlaga odbor, da se v novem 42. a členu to 
natančno definira. 

k 44. členu : Odbor se je opredelil za varianto, vendar je predstavnik 
predlagatelja pojasnil, da so v tem členu, ki je povzet iz zakona o natančnejših 
merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča, 
možne spremembe, ker je bil glede teh določb sprožen upravni spor. 

k 51. členu : Odbor predlaga, da se črta zadnji del drugega stavka, ki 
se glasi: »Po odbitku potrebnih stroškov, ki jih je imiel do žetve in spravljanja.« 
Odbor meni, da je te stroške zelo težko ocenjevati. 

k 60. členu : Da bi poudarili nujnost, da je postopek pri določanju od- 
škodnine hiter, naj postane ta člen prvi v IX. poglavju. 

k 61. členu: V drugem odstavku naj se namesto 6'% obresti določi, da 
prejšnjemu lastniku pripadajo na odškodnino v takem primeru enake obresti, 
kot veljajo v bankah za hranilne vloge na vpogled. 
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Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predloženi osnutek zakona 
skupaj s predloženimi pripombami. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec Ivan 
Ahlin. 

St.: 464-2/72 

Ljubljana, 26. 4. 1972 

Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose je na seji dne 
4. maja 1972 obravnaval osnutek zakona o razlastitvi in predlog izhodišč za 
ureditev prometa z zemljišči, ki ju je skupščini SR Slovenije predložil izvršni 
svet. 

V načelni razpravi se je odbor strinjal z osnutkom zakona o razlastitvi. 
Ko je odbor obravnaval celoten kompleks zemljiške politike, je ugotovil, da 
bodo predloženi zakoni omejili špekulacije in neopravičeno bogatenje z zem- 
ljišči; zemljiško rento pa bo realizirala družba. Pravica uporabe vseh poten- 
cialnih stavbnih zemljišč, namenjenih za stanovanjsko in komunalno gradnjo, 
bo prešla na občine, ki bodo postale vodilni dejavnik na področju zemljiške in 
urbanistične politike. 

Predloženi osnutki zakonov pa predstavljajo le del pravne ureditve pred- 
videne zemljiške politike. Celovitost bodoče zemljiške politike bo vidna šele, 
ko bodo pripravljeni še drugi predpisi (obdavčitev prometa z zemljišči, prispevek 
za uporabo mestnega zemljišča, urejanje stavbnega zemljišča ipd.). 

V nadaljevanju razprave je bilo poudarjeno, da se je težko opredeljevati 
o posledicah, ki jih bo povzročilo izvajanje posameznih zakonov, posebno zakona 
o razlastitvi, če še nitso znane, vsaj v grobem, določbe zakona o varstvu kmetij- 
skih zemljišč. Tako se v obrazložitvi k osnutku zakona o razlastitvi poudarja 
potreba po zaščiti kmetijskih zemljišč, ki pa ni realizirana v samem zakonu, 
saj občinske skupščine niso dolžne vlagati del sredstev zemljiške rente v ure- 
janje in obnovo teh zemljišč. 

Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona so bile dane naslednje 
pripombe: 

k 2. č 1 e n u : Besedilo .prvega odstavka naj se dopolni s tem, da se sme 
nepremičnina razlastiti tudi za zgraditev »telesnovzgojnih« objektov. Po mnenju 
odbora je tudi gradnja telesnovzgojnih objektov splošnega interesa in zato 
naj bi že z zakonom omogočili, da se sme nepremičnina razlastiti tudi za njihovo 
zgraditev. 

k 7. členu : Odbor predlaga, da se varianta črta, saj je že tako treba 
še posebej ugotoviti splošni interes za zgraditev objektov. To pa je navedeno 
v 13. do 16. členu osnutka. Postavlja pa se vprašanje, zakaj niso v tem členu 
navedeni tudi družbeni skladi, ki so sicer omenjeni v drugem odstavku 3. 
člena. 

k 10. členu : Po mnenju odbora ni utemeljena delitev odškodnine na 
pravično in ustrezno odškodnino, čeprav določa 25. člen ustave SFRJ, da se 
smejo nepremičnine, na katerih imajo občani in pravne osebe lastninsko pravico, 
razlastiti proti pravični odškodnini. Zato bi bilo treba pri določanju odškodnine 
izhajati iz enakopravnega ekonomskega položaja občanov in pravnih oseb 
na eni strani ter organizacij združenega dela na drugi. Ce ni mogoče določiti 
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enotne odškodnine, naj se že v zakonu opredeli, kaj je ustrezna odškodnina, 
in se zanjo določijo ustrezna merila oziroma kriteriji. 

k 14. členu : Tretji odstavek naj se dopolni tako, da se glasi: »Splošni 
interes za zgraditev objektov narodne obrambe in splošnega ljudskega odpora 
ugotavlja svet za narodno obrambo SR Slovenije.« 

Po mnenju odbora naj se splošni interes ugotavlja tudi za zgraditev ob- 
jektov splošnega ljudskega odpora in ne le narodne obrambe; ugotavlja pa 
naj ga svet za narodno obrambo, ker gre za politične odločitve. 

k 15. členu: V zvezi z rešitvijo v drugem odstavku je bilo postavljeno 
vprašanje, katera je tista »ustrezna strokovna organizacija«, ki da mnenje 
premoženjskopravnemu organu o smotrnosti gradnje nekega objekta, preden 
ta organ sprejme odločbo o splošnem interesu. 

Po mnenju odbora si mora premoženjskopravni organ preskrbeti strokovno 
mnenje pred sprejemom odločbe, vendar naj bi se občinskim skupščinam pre- 
pustilo, da same izberejo strokovnjaka ali strokovno organizacijo, ki bo to 
mnenje dala. 

Zato odbor predlaga, da se zaradi večje jasnosti spremeni začetek besedila 
tega odstavka tako, da se glasi: 

»Pred sprejetjem odločbe o splošnem interesu mora premoženjskopravni 
organ preskrbeti strokovno mnenje o smotrnosti gradnje takega objekta...«. 

k 36. členu: Po mnenju odbora naj se v drugi vrsti drugega odstavka 
beseda »šest« nadomesti z besedo »dvanajst«. 

Na ta način bi omejili možnosti špekulacije s prometom z zemljišči in 
neopravičenega pridobivanja zemljiške rente. 

k 42. č 1 e n u : V peti vrsti prvega odstavka naj se med besedi »del« in »za« 
doda besedilo »do tretje gradbene faze«. 

Gre le za uskladitev besedila s 40. členom predloženega osnutka, 
k 43. členu : V četrti vrsti četrtega odstavka naj se med besedi »za« in 

»trajnejšo« doda beseda »rabo,«. 
S to dopolnitvijo naj bi se zagotovilo, da se ne bi zmanjševala poslovnost 

na kmetijskih zemljiščih. 
k 44. členu : Odbor se je opredelil za besedilo tega člena s tem, da se 

varianta črta. 
k 57. č 1 e n u : V prvi vrsti prvega odstavka naj se med besedi »dosežen« 

in »v« doda beseda »najkasneje«. 
Po tem dopolnilu naj bi bil sporazum o odškodnini dosežen prej kakor 

v treh mesecih, ko je postala odločba o razlastitvi pravnomočna. 
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predloženi osnutek zakona 

skupaj s predlaganimi pripombami. 
Za poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca Fran- 

cija Gerbca. 

St.: 464-2/72 

Ljubljana, 8. 5. 1972 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne 
25. aprila 1972 obravnaval osnutek zakona o razlastitvi, ki ga je skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 
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Glede na to, da je odbor združil načelno razpravo o osnutku tega zakona 
z razpravo predloga izhodišč, ki urejajo aktualna vprašanja zemljiške politike 
in ki so predmet več zakonskih aktov, odbor predloženega osnutka zakona v 
načelu ni obravnaval ločeno. Načelna razprava je razvidna iz poročila odbora k 
predlogu izhodišč za ureditev prometa z zemljišči. 

V obravnavi zakonskega osnutka v podrobnostih je imel odbor k posamez- 
nim členom naslednja mnenja in pripombe: 

k 7. členu : Odbor se strinja z variantnim predlogom, s tem, da se ta 
dopolni in razširi tako, da sta razlastitev ali prenos pravice uporabe dovoljena, 
če nepremičnino potrebuje, razen naštetih, tudi organizacija združenega dela, 
in sicer za zemljišče, ki je v urbanističnem dokumentu označeno kot rezervat. 
Odbor meni, da je takšna dopolnitev potrebna in nujna. 

k 19. č 1 e n u : Druga in tretja točka tega člena se črtata, ostale točke pa 
preštevilčijo. 

Odbor meni, da že ob predlogu za razlastitev nepremičnin ni potrebno 
predlagati zapisnika o cenitvi nepremičnine ter dokazila, da ima predlagatelj 
razlastitve zagotovljena sredstva za plačilo odškodnine za razlaščeno nepre- 
mičnino, saj v zvezi s 35. členom tega zakona občinska skupščina lahko določi, 
da se odškodnina za zemljišča, razlaščena za stanovanjsko graditev, lahko od- 
plačuje v daljšem roku. vendar ne daljšem kot 5 let. 

k VIII. poglavju : Odbor meni, da je v tem poglavju potrebno dodati 
nov člen, ki bo definiral stavbno in kmetijsko zemljišče s stališča odškodnine 
in ne le namembe. Opredelitev pojma zemljišča glede na odškodnino je nujna, 
saj so v praksi v zvezi s tem pogoste težave in špekulacije. 

k 44. č 1 e n u : Odbor se strinja z variantnim predlogom, saj nejasnosti v 
praksi povzročajo nekaterim sodiščem težave, predloženi variantni predlog 
pa jih s preciznim besedilom izloča. 

k 51. členu : Odbor predlaga, da se v predzadnji vrsti drugega odstavka 
za besedo »plodove« postavi pika, preostalo besedilo pa črta. 

k 61.členu: V drugem odstavku tega člena naj se določilo o plačilu 
6*Vo letnih obresti nadomesti tako, da se prejšnjemu lastniku plačujejo obresti, 
ki veljajo za vloge na vpogled. Takšno določilo bi bilo primernejše, saj se 
višina obresti časovno spreminja. 

Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga gospodarskemu zboru skup- 
ščine SR Slovenije, da sprejme osnutek zakona o razlastitvi skupaj z mnenji 
in predlogi odbora k posameznim členom ter skupaj z načelnimi stališči, ki so 
razvidna iz poročila odbora k predlogu izhodišč za ureditev prometa z zem- 
ljišči. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Jožka Rozmana. 

St.: 464-2/72 

Ljubljana, 26. 4. 1972 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na svoji seji 
dne 25. aprila 1972 obravnaval predlog izhodišč za ureditev prometa z zem- 
ljišči, ki jih je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Glede na to, da se v okviru predloženih izhodišč rešujejo aktualna vprašanja 
zemljiške politike kot dela splošne politike gospodarjenja s prostorom ter da 
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so v tem okviru zajeta tudi načelna izhodišča predloženih osnutkov zakonov 
o razlastitvi, o razpolaganju občine z nezazidanim stavbnim zemljiščem ter 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju, je 
odbor sklenil, da načelno razpravo o predloženih zakonskih osnutkih združi 
z razpravo izhodišč, ki bodo v posebnih zakonskih aktih dopolnili predvideno 
zemljiško politiko in ki bodo skupščini SR Slovenije šele predloženi. 

Predstavnik predlagatelja je v uvodni obravnavi stališč poudaril, da je 
v osnovi predlagane politike skrb za racionalno gospodarjenje s prostorom 
in. ne preganjanje špekulacije z zemljišči. Pri tem je bilo opozorjeno, da v 
SR Sloveniji zaradi urbanizacije in drugih posegov v prostor letno izgubljamo 
okrog 2000 do 3000 ha najboljših površin, ki jih adekvatno ne nadomeščajo 
z melioracijami ali drugimi ukrepi. Gradnja avtocest pomeni največji poseg 
v prostor od gradnje južne železnice do danes, stanovanjska gradnja pa je širša 
in večja kot kdajkoli prej. Iz teh razlogov — kljub temu, da bodo s predloženimi 
rešitvami bistveno zmanjšane možnosti za špekulacijo z zemljišči kakor tudi 
nezakonit pravni promet z zemljišči in s tem v zvezi prisvajanje zemljiške 
rente in neupravičeno bogatenje — je potrebno osnovni smoter predložene 
politike iskati v racionalnem gospodarjenju s prostorom in organiziranem pri- 
dobivanju potrebnega fonda stavbnega zemljišča. V okviru takšne politike bodo 
še do konca letošnjega leta predloženi skupščini v obravnavo še naslednji zakoni: 
zakon o kmetijskem zemljišču, zakon o prometu z nepremičninami, zakon o 
urejanju in oddajanju gradbenega zemljišča ter zakon o dedovanju kmetijskih 
zemljišč. 

Potem ko je odbor v načelu soglašal s predloženo usmeritvijo, se je 
najprej zadržal na vprašanju poti, po kateri naj družba pride do potrebnega 
fonda stavbnega zemljišča. Pri vprašanju, ali naj se to doseže z nacionalizacijo 
ali z institutom kompleksne razlastitve, je odbor podprl stališče predlagatelja, 
po katerem bi bilo bolj smotrno in našim pogojem bolj primerno1, da se to 
doseže z razlastitvijo. V razpravi je bilo opozorjeno, da nacionalizacija nasploh 
predstavlja enega od najbolj radikalnih ukrepov, usmerjenega predvsem proti 
razrednemu sovražniku. Čeprav je nacionalizacija gradbenih zemljišč v letu 
1958 pri nas izvedena z drugačnim namenom in je imela drugačen značaj, je 
kljub temu obdržala nekatere elemente klasične nacionalizacije. Zato bi v 
pogojih samoupravnega socializma po mnenju odbora morali ubrati pot kom- 
pleksne razlastitve, ki nam v bistvu daje enake oziroma celo boljše učinke. 
S tem v zvezi je bilo tudi opozorjeno, da z nacionalizacijo zemljišč ni bila zatrta 
špekulacija v prometu z zemljišči, niti ni bila preprečena nenačrtna gradnja, 
čeprav se je ob nacionalizaciji to pričakovalo. 

Odbor je podprl stališče predlagatelja, po katerem je vprašanje pridobi- 
vanja stavbnih zemljišč za smotrno stanovanjsko in komunalno gradnjo možno 
doseči s prožnejšim družbenim ukrepom, to je na podlagi kompleksne iri indivi- 
dualne razlastitve zemljišč. Takšne razlastitve bi nadomestile zakone o etapni 
nacionalizaciji in ob izpolnitvi določb zakona o razlastitvi dosegle bolj smotrno 
pridobivanje gradbenih zemljišč. Pravica razpolaganja z vsemi potencialnimi 
stavbnimi in za komunalno gradnjo potrebnimi zemljišči naj bi prišla na 
občino, ki v skladu z ustavnimi amandmaji in' s sprejetimi zakoni že ima pre- 
vladujočo vlogo in odgovornost pri stanovanjski, komunalni in urbanistični 
politiki, kakor tudi pri varstvu okolja in socialne politike. Novi republiški zakon 
o razlastitvi naj bi vseboval tudi institut kompleksne razlastitve, ki bi slonel 
na načelih, da se razlastitev lahko opravi le za stanovanjsko in komunalno 
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gradnjo, da se splošni interes ugotavlja s sprejetjem zazidalnega načrta, da 
razlastitev gre izključno v korist občine ali krajevne skupnosti, da ima prejš- 
nji lastnik zemljišča ob posebnih pogojih prednostno pravico uporabe ter da 
se uvede začasna prepoved prometa z zemljišči. 

V zvezi z zakonom o razpolaganju občine z nezazidanim stavbnim zem- 
ljiščem je bilo v odboru zlasti podčrtano1, da zemljiške rente ne uživa le zasebni 
lastnik, temveč tudi organizacija združenega dela in druge pravne osebe. Te 
organizacije so pridobile zemljišča neodplačno ah po izredno nizki odškodnini 
iz naslova zaplembe, nacionalizacije in podobno, vendar teh zemljišč ne potre- 
bujejo za svojo redno dejavnost, temveč jih odstopajo drugim organizacijam po 
izredno visoki ceni, s čimer si prisvajajo zemljiško rento, ne da bi k temu 
karkoli prispevale. Odbor je zavzel stališče, da takšne organizacije združenega 
dela in druge pravne osebe v bodoče ne bi smele prisvajati zemljiške rente, 
kar naj bi se doseglo s tem, da razpolagalna pravica nezazidanih stavbnih 
zemljišč v družbeni lastnini, ki jih organizacije združenega dela ne uporabljajo 
za svojo redno dejavnost, preide s teh organizacij na občino. Odbor je soglašal 
tudi s stališči predlagatelja glede prednostnega nakupa nezazidanega stavbnega 
zemljišča s strani občine. 

Glede obdavčitve prometa z zemljišči v zvezi z bodočim zakonom o prometu 
z zemljišči, ki se pripravlja, se je odbor strinjal s potrebo, da se celotna snov 
uredi z novim republiškim zakonom in z občinskimi odloki. Zakon naj bi dal 
polno samostojnost občinam pri določanju višine davčnih stopenj, kakor tudi 
možnost, da se sredstva tega davka uporabljajo namensko za nakup stavbnega 
zemljišča, za delno nadomestitev kmetijskega zemljišča ter za subvencioniranje 
cene stavbnega zemljišča, če gre za gradnjo stanovanj za socialne kategorije 
občanov. 

V zvezi z obdavčitvijo prometa z zemljišči se je odbor zavzel za to, da se 
v okviru bodočega zakona o prometu z zemljišči uredi tudi vprašanje delnega 
nadomeščanja izgube kmetijskih zemljišč in da se reševanje tega vprašanja ne 
prepusti le zakonu o kmetijskih zemljiščih. Izraženo je bilo mnenje, da bi rešitev 
kazalo iskati v tej smeri, da bi del tega davka usmerili namensko za vlaganje 
v melioracije in pridobivanje novih kmetijskih površin. 

V skladu z izraženimi stališči glede ukrepov na področju zemljiške politike 
se je odbor strinjal tudi s predlaganimi spremembami zakona o urbanističnem 
planiranju. Predlagane spremembe se predvsem nanašajo na splošno prepoved 
prometa z zemljišči s strani občine, dokler ne postane odločba o razlastitvi 
pravnomočna, na učinkovitejše ukrepe, ki jih lahko uporabi že urbanistična 
inšpekcija, to je upravni organ, če gre za gradnjo brez lokacijskega dovoljenja 
na območjih, ki so razglašena za zavarovano zemljišče, naravno znamenitost ali 
za območje, za katero je bila razglašena splošna prepoved prometa z zemljišči, 
ter na prepoved priključitev na javne komunalne naprave. V razpravi je bilo 
izraženo mnenje, da so predloženi ukrepi kljub ostrini še vedno milejši kot v 
večini drugih držav. S tem v zvezi bi po mnenju odbora bilo potrebno ponovno 
proučiti vprašanje učinkovitosti predvidenih denarnih kazni, ki so v nekaterih 
primerih prenizke. 

Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanca Jožka Rozmana. 

Št.: 465-3/72 

Ljubljana, 26. 4. 1972 
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
25. aprila 1972 obravnavala osnutek zakona o razlastitvi, ki ga je skupščini 
predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi je komisija ugotovila, da je doslej razlastitev urejal 
zvezni zakon o razlastitvi, ki se po ustavnem zakonu za izvedbo ustavnih amand- 
majev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije uporablja kot republiški predpis', ki 
pa se mora uskladiti z ustavnimi amandmaji najpozneje do 31. 12. 1973. Pred- 
loženi osnutek zakona pomeni uskladitev sedaj veljavnega zakona z ustavnimi 
amandmaji in realizacijo nekaterih izhodišč za bodoičo ureditev zemljiške po- 
litike. Predstavnik predlagatelja je pojasnil, da pri izdelavi osnutka zakona niso 
bila upoštevana nekatera izhodišča, ki jih vsebuje »predlog izhodišč za ureditev 
prometa z zemljišči«, ker je na podlagi dosedanjih razprav predlagatelj ocenil, 
da so primernejše rešitve, kot jih predlaga v osnutku zakona. Komisija se je 
strinjala s stališčem predlagatelja, da je kompleksna razlastitev v danih pogojih 
primernejši ukrep kot pa nacionalizacija, ki pomeni nesistemski ukrep in bi 
ga morali čez nekaj let ponovno sprejeti. Kar zadeva odškodnino, je treba tudi 
pri razlastitvi prav tako. kot pri nacionalizaciji zagotoviti pravično odškodnino 
in v tem pogledu med enim in drugim ukrepom ni razlike. 

Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona Iso bile dane naslednje 
pripombe: 

k naslovu: Naslov zakona naj bi se glasil: »Zakon o razlastitvi in. 
o prenosu pravice uporabe«. 

Osnutek zakona obravnava dva povsem različna pravna instituta in sicer 
razlastitev nepremičnine, na kateri je lastninska pravica, in prenos pravice 
uporabe na nepremičnini v družbeni lastnini. To' se mora jasno povedati že v 
naslovu zakona. 

k 1.členu: V drugem odstavku naj se v tretji vrsti beseda »upravičenca« 
nadomesti z besedo »uporabnika«, ker je ta izraz primernejši. 

k 2. členu : V prvem odstavku naj se v drugi oziroma tretji vrsti beseda 
»znanstvenih« nadomesti z besedo »zdravstvenih«. Po sedaj veljavni določbi 
zakona se nepremičnina lahko razlasti, če je to potrebno tudi za zgraditev 
zdravstvenih objektov. Gre očitno za tiskovno napako. 

V tretji vrsti prvega odstavka naj se beseda »in« nadomesti z besedo »ali«. 
Pripomba je redakcijskega značaja. 

k 3. členu: Ker sedaj veljavni predpisi omogočajo, da imajo tudi 
družbenopolitične organizacije lahko v lastnini nepremičnino (državljanska 
lastnina), je komisija poudarila, da bi morali v prihodnje družbenopolitične 
organizacije glede prometa z nepremičninami enako obravnavati kot organi- 
zacije združenega dela. Po mnenju večine članov komisije je nesprejemljivo, 
da le družbenopolitične organizacije glede pridobitve lastninske pravice na ne- 
premičninah enako obravnavamo kot občane, civilnopravne osebe in društva. 

V zvezi z rešitvijo v drugem odstavku je bilo opozorjeno, da predmet pre- 
nosa pravice uporabe ni nepremičnina v družbeni lastnim, temveč pravica 
uporabe na nepremičnini. Zato naj predlagatelj ustrezno preformulira drugi 
odstavek. 

k 6. členu : V drugi vrsti naj se zaradi večje jasnosti za besedo »upra- 
vičenca« vstavi beseda »šele«. 

k 7. č 1 e n u : Po mnenju vseh članov komisije je sprejemljiv predlog, da se 
v krog upravičencev vključijo tudi krajevne skupnosti in samoupravne inte- 
resne skupnosti. Večina se je strinjala z varianto, po kateri bi le nekatere orga- 
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nizacije združenega dela bile razlastitveni upravičenci, vendar je menila, da 
je treba, razen organizacijam združenega dela, ki opravljajo dejavnost ali zadeve 
posebnega družbenega pomena, tudi drugim organizacijam združenega dela 
omogočiti, da so razlastitveni upravičenci v primeru, če je z urbanističnim 
načrtom za njene potrebe predviden rezervat. 

Izraženo je bilo ločeno mnenje, da je sprejemljiva le rešitev, kot jo pred- 
videva prvi odstavek tega člena, to je, da so lahko vse organizacije združenega 
dela razlastitveni upravičenci. 

k 10. členu : Po mnenju večine članov komisije ni utemeljena delitev 
odškodnine na pravično (prvi odstavek) in na ustrezno (drugi odstavek). Taka 
delitev odškodnine je že v nasprotju s samim pojmom odškodnina. Zato naj 
zakon govori le o odškodnini in naj se združita prvi in drugi odstavek. Odškod- 
nina je obravnavana v okviru posebnega poglavja, iz katerega pa ne izhaja tako 
ločevanje odškodnine. 

k 14. členu : V zvezi z rešitvijo v prvem odstavku je bilo postavljeno 
vprašanje, ali je potrebna še posebna odločba o splošnem interesu, saj je po 
sedanji ureditvi splošni interes ugotovljen že s samim sprejetjem urbanističnega 
dokumenta (urbanistični program, urbanistični načrt, zazidalni načrt in urba- 
nistični red). Nadalje bi bilo treba precizirati pojem »urbanistični dokument«. 

V četrtem odstavku naj se v drugi in tretji vrsti besedilo »stavbo v držav- 
ljanski lastnini, ki stoji« nadomesti z besedilom »stavbo, na kateri je lastninska 
pravica in stoji«. 

Sprememba je utemeljena, ker ustava in ustavni amandmaji ne upo- 
rabljajo terminologije »državljanska lastnina«, temveč pojem »družbena last- 
nina« in »lastninska pravica«. 

k 15. členu : Zaradi večje jasnosti naj se besedilo tega člena spremeni 
tako, da se glasi: 

»Ce je organizacija združenega dela, samoupravna interesna skupnost in 
druga družbenopravna oseba odločila, da zgradi proizvodni ali drugi objekt, 
potreben za opravljanje njene osnovne dejavnosti na zemljišču, za katero se 
namerava predlagati razlastitev, sprejme odločbo o tem, da je zgraditev takega 
objekta v splošnem družbenem interesu, skupščina občine na seji.« 

k 35. členu: V drugem odstavku naj se besedilo »kot je določen v tem 
zakonu« nadomesti z besedilom »od enega leta«. Sprememba je potrebna, 
ker že po samem zakonu ni mogoč daljši rok od 5 let. Le v primeru, če se 
uveljavi plačilo odškodnine v daljšem roku kot v enem letu, naj prejšnjemu 
lastniku pripadajo obresti, ki veljajo za vezane hranilne vloge pri poslovnih 
bankah. 

k 36. členu : Po mnenju večine članov komisije je utemeljen institut 
prednostne pravice uporabe razlaščenega zemljišča. Prav tako je utemeljena 
zožitev kroga oseb, ki se jim prizna prednostna pravica. Izraženo pa je bilo 
ločeno mnenje, da predlagana rešitev ni sprejemljiva, ker te pravice ne bi 
mogli uveljaviti tisti občani, ki jim je bilo razlaščeno zemljišče, namenjeno po 
urbanistični dokumentaciji za gradnjo blokov, cest itd., ne pa za individualno 
stanovanjsko gradnjo. Kolikor bi to institucijo uzakonili, potem naj ima pred- 
nostno pravico le zemljiškoknjižni lastnik parcele, me pa tudi oseba, ki je 
najmanj 6 mesecev pred objavo sklepa občinske skupščine o izdelavi zazidalnega 
načrta predložila pogodbo o pridobitvi tega zemljišča pristojni upravi za do- 
hodke, zaradi odmere prometnega davka od nepremičnin in pravic (drugi 
odstavek). 
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k 40. členu : Po mnenju večine članov komisije bi bilo treba predvideno 
rešitev omiliti v tem smislu, da v upravičenih primerih prejšnji lastnik ne bi 
izgubil prednostne pravice uporabe, če stavbe v treh letih ne bi dovršil do 
tretje gradbene faze. Zato naj se v tretji vrsti za besedo »sicer« doda beseda 
»•lahko«. 

k 41. členu: Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Zahteve iz 40. člena zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih 
zemljišč (Ur. 1. FLRJ, št. 52/58) se smiselno uporabljajo in rešujejo po določbah 
tega zakona.« 

Pripomba je redakcijskega značaja. 
k 43. členu : Večina članov komisije je menila, da v tretjem odstavku 

predvidena rešitev ni sprejemljiva, ker v tem; primeru ne moremo govoriti o 
zemljiški renti. 

k 44. členu : Večina članov komisije se je strinjala s predlaganimi krite- 
riji za določitev odškodnine za razlaščeno stavbno zemljišče in je bila proti 
varianti k drugemu odstavku iz razlogov, ki jih je navedla že ob obravnavi 
zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za raz- 
laščena kmetijska in stavbna zemljišča, ki je bil sprejet lani. Po ločenem 
mnenju člana komisije pa predlagana rešitev ni sprejemljiva in bi odškodnino 
za stavbno zemljišče morali poravnati po istih kriterijih kot za kmetijsko 
zemljišče. 

k 45. členu : Zaradi večje jasnosti je treba citirati ustrezne člene zakona 
o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini. Nadalje 
je treba rešiti vprašanje plačila odškodnine za zemljišče, za katero je bila po 
citiranem zakonu plačana prometna vrednost. V teh primerih ne bi bilo prav, 
da se namesto prometne vrednosti zemljišča upošteva vrednost zemljišča, 
določena po 44. členu tega zakona. 

k 46. členu : Po mnenju komisije je v primeru, če je zaradi razlastitve 
bistveno ogrožen življenjski obstoj razlaščenca, treba pri določanju odškodnine 
upoštevati njegove socialne razmere. Zato naj se v drugi vrsti izpusti beseda 
»lahko«. 

k 47. členu : N:i sprejemljiva predlagana rešitev, da se upoštevajo de- 
janske okoliščine ob času izdaje odločbe o razlastitvi, temveč sedaj veljavna 
rešitev, po kateri se odškodnina za razlaščeno nepremičnino odmerja po okoli- 
ščinah v času, ko je izdana o njej odločba na prvi stopnji. 

k 50. členu : V tretji vrsti naj se za besedo »podre« doda besedilo »ali 
jo uporabi za druge namene«. 

Dopolnitev je .potrebna, ker v vseh primerih razlaščene stavbe ne bo 
potrebno podreti, temveč jo bo razlastitveni upravičenec lahko uporabil za 
druge namene, kot je sedaj služila. 

k 57. č 1 e n u : V prvem odstavku naj se za besedo »odškodnino« doda 
besedilo »v nepravdnem postopku«, tretji odstavek pa naj se črta. Zadošča, 
da v zakonu določimo, da sodišče odmeri odškodnino v nepravdnem postopku. 

k 58. in 59. členu : Ta člena naj se kot nepotrebna črtata. 
k 62. členu : V drugem odstavku naj se jasneje določi, da gre za pismen 

sporazum med lastnikom razlaščene nepremičnine in imetnikom stvarne pravice. 
k 63. č 1 e n u : V prvem odstavku naj se v prvi vrsti beseda »lastnine« na- 

domesti z besedama »lastninske pravice«. 
Pripomba je redakcijskega značaja. 
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k 65. členu : Ta člen. naj se spremeni tako, da v prvem odstavku dolo- 
čimo, da ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati zakona, navedena v 1. 
in 2. točki. V drugem odstavku naj se določi, da na podlagi prvega odstavka 
14. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil 
k ustavi SR Slovenije preneha veljati na območju SR Slovenije zakon, naveden 
v točki 3, razen določb, ki se nanašajo na vojaške objekte. 

St.: 464-2/72 

Ljubljana, 26. 4. 1972 

OSNUTEK ZAKONA 

o razpolaganju občine z nezazidanim stavbnim zemljiščem 

I. Splošne določbe 

. 1. člen 

Da se zagotovijo za organizirano graditev stanovanj in za drugo komu- 
nalno graditev potrebna stavbna zemljišča in s tem ustvarijo pogoji za smotrni 
razvoj mest in naselij ter obvaruje kmetijsko zemljišče, se s tem zakonom 
določajo način in pogoji za prenos pravj.ce uporabe na nezazidanem stavbnem 
zemljišču v družbeni lastnini na občino in pravica občine do prednostnega 
nakupa nezazidanega stavbnega zemljišča. 

2. člen 

Nezazidana stavbna zemljišča po tem zakonu so zemljišča, ki so po urba- 
nističnem ali zazidalnem načrtu namenjena za graditev, pa na njih ni zgrajen 
noben objekt ali pa je zgrajen pomožni objekt oziroma so na njem izvršena 
gradbena dela, ki niso dosegla tretje gradbene faze, ter tudi tista zemljišča, 
ki presegajo zemljišče, namenjeno za normalno uporabo že zgrajenega objekta. 

Kateri objekti se štejejo za pomožne objekte ter merila, po katerih se določi 
zemljišče, namenjeno za normalno uporabo že zgrajenega objekta, določi 
skupščina z odlokom najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

II. Prenos pravice uporabe na nezazidanem stavbnem zemljišču 
v družbeni lastnini na občino 

3. člen 

Pravica uporabe, ki jo imajo na nezazidanem stavbnem zemljišču organi- 
zacije združenega dela in druge družbene pravne osebe, se prenese z dnem uve- 
ljavitve tega zakona na občino, v kateri je tako zemljišče: 

— če takega zemljišča ne uporabljajo za izvrševanje svoje dovoljene 
dejavnosti in 

— če niso izvršile gradbenih del na takem zemljišču do tretje gradbene 
faze v treh letih od vročitve odločbe, s katero jim je bilo zemljišče dano v upo- 
rabo, oziroma od dneva sklenitve ustrezne pogodbe. 

31 
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Občina ima že po samem zakonu pravico uporabe na nezazidanem stavbnem 
zemljišču, če dejanski uporabnik zemljišče uporablja brez pravnega naslova. 

4. člen 

Ne glede na določbe prejšnjega člena se pravice uporabe na zemljišču ne 
prenese, če je nezazidano stavbno zemljišče: 

— določeno z urbanističnim dokumentom za perspektivni razvoj organi- 
zacije združenega dela ali druge družbeno pravne osebe, ki ima pravico upo- 
rabe na takem zemljišču (rezervat); 

— določeno z urbanističnim dokumentom za stanovanjsko graditev ter ga 
je organizacija združenega dela ali druga družbenopravna oseba, ki ima pra- 
vico uporabe na takem zemljišču, namenila s programom za reševanje stano- 
vanjskih potreb svojih delavcev za gradnjo stanovanj; 

— predvideno za vojaške ah druge namene v zvezi s pripravami za narodno 
obrambo, ki so določene v zakonu o narodni obrambi. 

Varianta: Druga alinea se črta. 

5. člen 

Odškodnina za prenos pravice uporabe in neamortizirane naložbe v zem- 
ljišče se plača v nominalni vrednosti, ki jo je imetnik pravice uporabe plačal 
po pogodbi ali po drugem pravnem naslovu, s tem da se ta valorizira po stanju 
na dan uveljavitve tega zakona. 

V primeru iz drugega odstavka 3. člena tega zakona dejanskemu uporab- 
niku ne pripada odškodnina. Pravica do morebitne povrnitve neamortiziranih 
naložb v tako zemljišče se obravnava po pravnih pravilih civilnega prava. 

Republiški sekretar za finance izda v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona 
navodilo o valorizaciji po prvem odstavku. 

6. člen 

Odškodnino za prenos pravice uporabe na nezazidanem stavbnem zemlji- 
šču na občino in povrnitev neamortiziranih naložb v zemljišče je dolžna plačati 
občina v šestih mesecih po pravnomočnosti odločbe iz 10. člena tega zakona, če 
se prizadeti imetnik pravice uporabe in pristojna občina ne dogovorita drugače. 

7. člen 

Imetniki pravice uporabe na zemljišču iz 3. člena tega zakona so dolžni v 
treh mesecih po uveljavitvi tega zakona oziroma po izdaji predpisa iz drugega 
odstavka 2. člena tega zakona, če je na takem; zemljišču pomožni objekt, pri- 
glasiti zemljišče upravnemu organu skupščine občine, pristojnemu za premo- 
ženjskopravne zadeve, na katere območju je zemljišče. V priglasitvi navedejo 
imetniki pravice uporabe tudi zemljiškoknjižne in katastrske podatke za pri- 
glašeno zemljišče, vrsto in velikost pomožnega objekta oziroma izvršenih grad- 
benih del na zemljišču in morebitne druge neamortizirane naložbe na zemljišču. 

8. člen 

Odločbo, s katero se ugotovi prenos pravice uporabe na nezazidanem 
stavbnem zemljišču na občino, izda upravni organ skupščine občine, pristojen 
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za premoženjskopravne zadeve, na katere območju je nezazidano stavbno zem- 
ljišče. Pred izdajo odločbe mora biti zaslišan imetnik pravice uporabe na 
zemljišču. 

Ce se na zemljišču nahaja pomožni objekt ali če so se na njem pričela 
gradbena dela, mora upravni organ iz prejšnjega odstavka opraviti zavarovanje 
dokazov. 

Zoper odločbo iz prvega odstavka ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. 

9. člen 

Odločba o prenosu pravice uporabe mora vsebovati: 
1. naziv imetnika pravice uporabe in njegov sedež; 
2. označbo nezazidanega stavbnega zemljišča, za katero je ugotovljen pre- 

nos pravice uporabe, z navedbo zemljiškoknjižnih in katastrskih podatkov ter 
navedbo velikosti pomožnega objekta oziroma izvršenih gradbenih del na 
zemljišču. 

10. člen 

Odločbo o prenosu pravice uporabe pošlje upravni organ skupščine občine, 
pristojen za premoženjskopravne zadeve, s spisi brez odlašanja občinskemu 
sodišču, na katerega območju je nezazidano stavbno zemljišče, zaradi določitve 
odškodnine. 

Ce organ iz prejšnjega odstavka ne pošlje sodišču odločbe in spisov v 60 
dneh po izdaji odločbe, se lahko imetnik pravice uporabe obrne za določitev od- 
škodnine naravnost na pristojno občinsko sodišče. 

Občinsko sodišče določi odškodnino v nepravdnem postopku. 

11. člen 

Vknjižba prenosa pravice Uporabe na stavbnem zemljišču se opravi na 
predlog občine po predpisih o vknjižbi nepremičnin v družbeni lastnini. 

III. Prednostni nakup nezazidanega stavbnega zemljišča 

12. člen 

Tisti, ki namerava prodati nezazidano stavbno zemljišče, na katerem ima 
lastninsko pravico, je dolžan ponuditi to zemljišče v nakup občini, na katere 
območju je to zemljišče. Ponudba mora vsebovati ceno zemljišča in druge po- 
goje za prodajo zemljišča. 

Ponudbo je treba sporočiti občini prek občinskega sodišča, na katerega 
območju je zemljišče. 

Ce občina v 30 dneh od dneva, ko ji je bila vročena ponudba, ponudbe ne 
sprejme, lahko lastnik proda zemljišče drugemu, vendar le ob istih ali za pro- 
dajalca ugodnejših pogojih. Lastnik mora ponudbo ponoviti, če ponudenega 
zemljišča ne proda v enem letu od dneva, ko je občina ponudbo odklonila. 

Ponudbo sprejme občina s pismeno izjavo prek občinskega sodišča, ki ji je 
ponudbo posredovalo. 

31» 
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13. člen 

Ce lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča ni ponudil občini zemljišča 
po prvem in drugem odstavku prejšnjega člena, lahko občina s tožbo izpodbija 
sklenjeno pogodbo o prodaji nezazidanega stavbnega zemljišča v roku treh 
mesecev od dneva, ko je bil izvršen zemljiškoknjižni prenos. 

Občina lahko vloži tožbo na razveljavitev pogodbe o prodaji zemljišča tudi 
v primeru, če ji je zemljišče bilo ponuđeno po višji ceni ali ob drugih slabših 
pogojih, po katerih je bila prodaja zemljišča opravljena, ali če je z zamenjavo, 
darilom ali na drugačen način prikrita prodaja. Tožba se lahko vloži v roku 
enega leta od dneva, ko je bil izvršen zemljiškoknjižni prenos. 

Tožbe iz prejšnjih odstavkov ne more vložiti občina, če ne namerava skle- 
niti pogodbe. 

14. člen 

Brez dokaza o ponudbi zemljišča občini v nakup po določbah 12. člena tega 
zakona ni mogoče overiti podpisov na pogodbi o prenosu zemljišča niti ni 
mogoč zemljiškoknjižni prenos tega zemljišča. 

Izvod zemljiškoknjižnega sklepa, na podlagi katerega se prenese lastnina 
na zemljišče po 12. členu tega zakona, mora sodišče vročiti pristojnemu ob- 
činskemu javnemu pravobranilstvu. 

, IV. Evidenca stavbnega zemljišča 

15. člen 

Za nezazidano stavbno zemljišče, na katerem ima občina pravico uporabe, 
se uvede evidenca nezazidanega stavbnega zemljišča. 

Evidenco stavbnega zemljišča vzpostavi pristojni občinski upravni organ 
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

Republiški sekretar za urbanizem izda v roku treh mesecev po uveljavitvi 
tega zakona navodilo o tem, kaj obsega evidenca stavbnega zemljišča ter kako 
se vodi in vzdržuje. 

V. Kazenske določbe 

16. člen 

Z denarno kaznijo do 50 000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija 
združenega dela ali druga družbenopravna oseba, ki ne priglasi zemljišče iz 
3. člena tega zakona upravnemu organu skupščine občine pristojnemu za pre- 
moženjsko pravne zadeve na način in v rokih, kot je to določeno v 7. členu 
tega zakona. 

Odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge družbeno pravne 
osebe se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka z denarno kaznijo do 
1000 dinarjev. 

17. člen 

Občan, civilno pravna oseba, družbenopolitična organizacija in društvo, 
ki sklene pogodbo o prenosu zemljišča v nasprotju z določbami 12., 18. in 19. 
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člena tega zakona, se kaznujejo za prekršek z denarno kaznijo od 500 do 5000 
dinarjev. 

Odgovorna oseba civilno pravne osebe, družbenopolitične organizacije ali 
društva se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka z denarno kaznijo do 
500 dinarjev. 

VI. Prehodne in končne določbe 

18. člen 

Do izida predpisov o prometu z zemljišči ima: 
1. lastnik stavbe, zgrajene na zemljišču v družbeni lastnini, pravico upo- 

rabljati zemljišče, ki je pod stavbo, in zemljišče, ki je potrebno za njeno nor- 
malno rabo. 

Pravica uporabe zemljišča iz prvega odstavka te točke traja, dokler stoji 
na njem stavba. Te pravice ni mogoče prenašati same zase. 

Ob prenosu lastninske pravice na stavbi, ki je na zemljišču, na katerem 
je pravica uporabe, preide na pridobitelja stavbe tudi ta pravica; 

2. prejšnji lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je prešlo v družbeno 
lastnino po zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč 
(Uradni list FLRJ, št. 52-890/58) še nadalje pravico uporabljati to zemljišče 
do dneva, ko ga mora po določbi pristojnega organa izročiti uporabniku. 

Prejšnji lastnik lahko izroči tako zemljišče že pred dnem iz prejšnjega od- 
stavka in je občina dolžna zemljišče od njega prevzeti in plačati odškodnino po 
določbah zakona o razlastitvi; 

3. prejšnji lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča svojo pravico iz 2. 
točke lahko prenese s pravnim poslom le na zakonca, potomce, posvojence, starše 
in posvojitelje, kateri pa te pravice ne morejo s pravnim poslom prenesti na 
drugega. 

Pravico iz prejšnjega odstavka lahko podedujejo zakoniti dediči prejšnjega 
lastnika in zakoniti dediči zakonca, potomcev, posvojencev, staršev in posvo- 
jiteljev, na katere je prejšnji lastnik prenesel to pravico. 

19. člen 

Do izida predpisov o prometu z zemljišči lahko pridobiva kmetijsko zem- 
ljišče s pravnimi posli samo tisti, ki mu to služi za osebno delo, in kmetijska 
organizacija združenega dela. 

Za kmetijsko zemljišče po prvem odstavku se šteje vsa obdelovalna, ne- 
obdelo valna (neplodna) in gozdna zemljišča ter gozdovi, ki služijo kmetijski 
ali gozdni proizvodnji. 

Niso kmetijska zemljišča po tem zakonu tista zemljišča iz prejšnjega od- 
stavka, ki ležijo v mejah zajetih z urbanističnim ali zazidalnim načrtom, razen 
če niso po teh načrtih določena za kmetijsko oziroma gozdno dejavnost. 

20. člen 

Pogodbe iz 18. in 19. člena tega zakona je treba predložiti najpozneje v 
30 dneh po sklenitvi pristojnemu občinskemu javnemu pravobranilstvu. Po- 
godbe sklenjene v nasprotju z določbami tega zakona izpodbija javno pravobra- 
nilstvo najkasneje v treh mesecih od sprejema pogodbe. 
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21. člen 

Brez potrdila javnega pravobranilstva o prejemu pogodbe ne sme zemljiško- 
knjižno sodišče izvesti zemljiškoknjižnega prenosa. 

22. člen 

Imetnikom pravice uporabe na nezazidanem stavbnem zemljišču, na ka- 
terem niso izvršili gradbenih del do tretje gradbene faze v treh letih od dneva 
vročitve odločbe, s katero jim je bilo zemljišče dano v uporabo oziroma od 
dneva sklenitve ustrezne pogodbe (druga alinea prvega odstavka 3. člena tega 
zakona) se podaljša rok zgraditve do zaključne tretje faze še za naslednji dve 
leti po uveljavitvi tega zakona. 

23. člen 

Za pogodbe, ki so bile predložene davčnim upravam zaradi odmere pro- 
metnega davka, ne veljajo določbe 14. člena tega zakona. Določbe 14. člena tega 
zakona ne veljajo tudi za pridobitev zemljišča po graditelju, kateremu je bil 
zgrajen objekt na podlagi lokacijskega in gradbenega dovoljenja brez sklenjene 
pogodbe o pridobitvi zemljišča. 

24. člen 

Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o začasni prepovedi 
prometa z zemljišči (Uradni list SRS, št. 49-283/71) in zakon o določanju stavb- 
nega zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja (Uradni list SFRJ, št, 
5-51/68). 

25. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Osnutek zakona o razpolaganju občine z nezazidanim stavbnim zemljiščem 
se opira na izhodišča za ureditev bodoče zemljiške politike, ki so bila sprejeta 
v zvezi z uveljavitvijo zakona o začasni prepovedi prometa z zemljišči (Uradni 
list SRS, št. 49/71). 

Osnutek zakona ureja: 
— prenos pravice uporabe na nezazidanem stavbnem zemljišču v družbeni 

lastnini na občino; 
— prednostni nakup občine na nezazidanem stavbnem zemljišču; 
— evidenco nezazidanega stavbnega zemljišča; 
— prepoved pravnega prometa s kmetijskimi zemljišči za osebe, ki jim to 

zemljišče ne služi za osebno delo, in 
— začasno promet s pravicami na nezazidanem stavbnem zemljišču. 
Velik primanjkljaj stavbnega zemljišča v mestih in naseljih ima za po- 

sledico neorganizirano gradnjo zlasti družinskih stanovanjskih hiš ter je splošna 
ovira za racionalnejšo gradnjo mest in naselij. Gospodarski razvoj in povečanje 
števila delovnih mest obenem nakazuje potrebo po hitrejši graditvi potrebnih 
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stanovanj, čemur je ovira med drugim tudi pomanjkanje stavbnega zemljišča. 
Vse to tudi onemogoča občinam, da bi lahko vodile ustrezno politiko na področju 
stanovanjskega in komunalnega gospodarstva ter zemljiške politike. Ob opi- 
sanem dejanskem stanju pa nasproti temu imajo številne organizacije zdru- 
ženega dela in druge družbenopravne osebe velike površine nezazidanega 
stavbnega zemljišča kot formalni uporabniki takih zemljišč, ki pa jih dejansko 
ne potrebujejo kot produkcijsko sredstvo oziroma za izvrševanje svoje dovo- 
ljene dejavnosti. Tako ostajajo ta zemljišča, čeprav so večinoma zrela za 
gradnjo, neizkoriščena kljub velikemu deficitu fonda stavbnega zemljišča v 
mestih in naseljih. Tako je ovirana smotrna urbanizacija in gradnja komunal- 
nih naprav ter urejanje stavbnih zemljišč nasploh. Poleg tega je praksa po- 
kazala, da številne organizacije združenega dela s takimi zemljišči neracionalno 
gospodarijo in da jih tudi preprodajajo, izkoriščajoč izjemno konjunkturo 
stanovanjske in druge graditve ter izjemen položaj neurejenega trga z zemljišči, 
kar ni v skladu z načelom, naj nihče za sebe iz prometa z zemljo ne ustvarja 
neposredne koristi. 

Opisane okoliščine narekujejo zakonsko intervencijo pri razpolaganju z 
nezazidanimi stavbnimi zemljišči v družbeni lastnini v tem smislu, da se izvrši 
ex lege prenos pravice uporabe takih zemljišč na občino. Pil tem ne zasle- 
dujemo samo enostavne transformacije lastnine, ampak želimo spremeniti 
družbeno vlogo zemljišču in tako omogočati, da se iz spremenjenega položaja 
reproduciraj© novi drugačni družbeni odnosi na tem področju. Izjema od tega 
načela velja za določena zemljišča, ki glede na svojo namembnost ne morejo 
biti predmet pravnega prometa z zemljišči: pravico uporabe na takih zemljiščih 
obdržijo še nadalje njihovi imetniki te pravice. Med te primere štejemo tudi 
nezazidana stavbna zemljišča, ki jih organizacije združenega dela namenjajo 
za gradnjo stanovanj za svoje delavce (2. alinea 4. člena osnutka zakona). Po 
variantnem predlogu naj se ta alinea črta, ker že iz sotioloiških razlogov ni pri- 
merno, da delavci, potem ko dokončajo svoje delo, ne spreminjajo ambienta 
in preživijo svoj prosti čas v enakem okolju. Na ta način tudi nastaja v na- 
seljih določena oblika degregacije prebivalstva, kar v našem družbenem raz- 
voju ni sprejemljivo. 

Prenos pravice uporabe na nezazidanem (stavbnem zemljišču v družbeni 
lastnini na občino se uveljavi po sameml zakonu. Prenos te pravice se izvede 
na ta način, da se pravica uporabe, ki jo imajo na nezazidanem stavbnem 
zemljišču organizacije združenega dela in druge družbenopravne osebe, prenese, 
če so izpolnjeni tile zakoniti pogoji: 

1. če takega zemljišča ne uporabljajo za izvrševanje svoje dovoljene dejav- 
nosti, ali 

2. če jim je bilo zemljišče dano v uporabo z namenom gradnje, pa niso 
izvršile gradbenih del na takem zemljišču do tretje gradbene faze v treh letih 
od vročitve odločbe, s katero jim je bilo zemljišče dano v uporabo, ali 

3. če uporabljajo zemljišče brez pravnega naslova. 
Pogoji za prenos pravice uporabe se ugotovijo v upravnem postopku, ki se 

konča z odločbo za premoženjske zadeve pristojnega organa občinske skupščine, 
da so zakoniti pogoji izpolnjeni in ugotovljeni. Glede tega osnutek zakona 
ureja le nujno potrebne specifične elemente, medtem ko glede vsega ostalega 
veljajo pravila upravnega postopka. 

Po osnutku zakona se prenos pravice uporabe na nezazidanem stavbnem 
zemljišču v družbeni lastnini na občino izvrši proti plačilu odškodnine. 
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Odškodnina in povrnitev neamortiziranih naložb se določa v nominalni 
vrednosti, ki jo je imetnik pravice sam plačal oziroma kolikor je take naložbe 
sam vložil, pri čemer se nominalna vrednost valorizira na dan uveljavitve tega 
zakona. Za valorizacijo nominalne vrednosti bo republiški sekretar za finance 
izdal ustrezno navodilo. Taka valorizacija naj bi se izvršila z določanjem koefi- 
cientov, kot npr. pri valorizaciji osnovnih sredstev, pokojnin in podobno. 

Glede odškodnine se šteje, da je občina dolžna plačati imetniku pravice 
uporabe odškodnino v 6 mesecih po pravnomočnosti odločbe, s katero je bil 
ugotovljen prenos pravice uporabe na nezazidanem stavbnem zemljišču na 
občino. Vendar se lahko občina in imetnik pravice uporabe na nezazidanem 
zemljišču dogovorita tudi za drugačen rok plačila odškodnine. Čeprav ne raz- 
polagamo z ustrezno kvantifikacijo, ki bi osvetlila, kolikšen del sredstev bo 
občina potrebovala za izplačilo odškodnin in neamortiziranih vlaganj, pred- 
videvamo, da je večji del nezazidanega stavbnega zemljišča prišel v uporabo 
organizacij združenega dela in drugih družbenih pravnih oseb še pred gospo- 
darsko reformo, ko je bila odškodnina za nacionalizirana in razlaščena zem- 
ljišča izredno nizka, kar se bo moralo odražati tudi pri določanju odškodnine. 

Prednostni nakup nezazidanega stavbnega zemljišča je prav tako povsem 
nov instrument na področju zemljiške politike. Ta instrument naj omogoči 
občini, da bo pridobivala nezazidana stavbna zemljišča predvsem iz zasebnega 
lastniškega sektorja in tako dopolnjevala maso stavbnega zemljišča, ki ji je 
potreben za etapno uresničevanje urbanističnih planov ter programov stano- 
vanjske graditve in komunalnega gospodarstva. Občina se bo orientirala pri 
odločanju o prednostnem nakupu prav na takšna nezazidana stavbna zemljišča, 
ki se vklapljajo v te programe, ter jih drugače občina ne bi mogla pridobiti, 
razen z razlastivijo. Uresničevanje tega načela je seveda v prvi vrsti pogojeno 
s finančno sposobnostjo občine, da v pravnem prometu z zemljišči nastopi kot 
realen kupec in kot družbeni intervenient. 

V ta namen bo morala občina del sredstev, s katerimi razpolaga, namenjati 
tudi za nabavo nezazidanega stavbnega zemljišča, da bi na ta način zagotovila 
eno izmed najbolj pomembnih materialnih osnov za izvajanje urbanističnih 
dokumentov in drugih razvojnih planov na svojem območju. Z zakonom o 
urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča, ki bo pripravljen do konca tega 
leta, naj bi se natanko predpisal način financiranja nakupa zemljišč in plačila 
odškodnine za morebitno kompleksno razlastitev zemljišč. Zato v tej obrazlo- 
žitvi ni možna nadrobna razlaga o bodoči ureditvi. 

V zvezi s prednostnim nakupom nezazidanega stavbnega zemljišča določa 
zakon ustrezno proceduro, h kateri so zavezani tako prodajalci nezazidanega 
stavbnega zemljišča kot tudi občina in drugi organi. Opozorimo samo še na 
pravne posledice, ki nastopijo za tistega, ki proda nezazidano stavbno zemlji- 
šče, ne da bi ga poprej ponudil občini v nakup. V takem primeru zemljiško- 
knjižno sodišče ne bo overilo podpisov na pogodbi o prenosu zemljišča niti ne 
bo izvršilo zemljiškoknjižnega prenosa takega zemljišča. Razen tega so pro- 
dajalci še kaznovani za prekršek. 

Novost v zakonu predstavlja tudi uvedba evidence nezazidanega stavb- 
nega zemljišča. Dosedanja evidenca družbenega premoženja, ki ga vodijo ob- 
čine, je zelo pomanjkljiva, neorganizirana in slabo vzdrževana do tolikšne 
mere, da ni čuda, da občine za gospodarjenje z zemljišči mnogokrat ne morejo 
dobiti pozitivne ocene. Po osnutku zakona se eno leto po uveljavitvi zakona 
evidentirajo vsa nezazidana stavbna zemljišča in zatem vodi evidenca po 
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navodilih, ki naj bi jih izdal republiški sekretar za urbanizem. Evidenca naj 
bi postala element zemljiškega katastra in naj bi bila vodena z uporabo sodob- 
nih metod in opreme. 

Končno osnutek zakona zadrži prepoved prometa s kmetijskimi zemljišči 
še naprej v veljavi. Po zakonu naj bi pridobivali kmetijsko zemljišče s prav- 
nimi posli samo tisti, ki jim služi za osebno delo, prav tako pa tudi kmetijske 
organizacije. Nekmet je bi po navedenem ne mogli več pridobivati kmetijskega 
zemljišča. S tem bi bistveno odpadle črne gradnje, pa tudi možnost preprodaje 
kmetijskih zemljišč s strani nekmetov ter špekulacije in bogatitve, ki so s tem 
v zvezi. Ta določba bi veljala vse dotlej, dokler ne bo zveza uskladila zakona o 
prometu z zemljišči in stavbami z ustavnimi amandmaji. 

Glede prometa z nezazidanimi stavbnimi zemljišči in prenašanjem pravic 
na njih povzema osnutek zakona ustrezne določbe zakona o določanju stavbnega 
zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja, ki po osnutku zakona preneha 
za območje SR Slovenije, hkrati z zakonom o začasni prepovedi prometa z 
zemljišči. 

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnega delegata občine Lenart, 
in delegat mesta Ljubljane so na svojem 21. zasedanju dne 4. maja 1972 obrav- 
navali osnutek zakona o razpolaganju občine z nezazidanim stavbnim zem- 
ljiščem. 

V razpravi so sodelovali delegati občin: Ajdovščina, Celje, Domžale, Dravo- 
grad, Kranj, Laško, Maribor, Trbovlje, Trebnje in delegat mesta Ljubljane, 
ki je govoril tudi v imenu ljubljanskih občin; pismene pripombe je dal delegat 
občine Ptuj. 

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 in gospodarskemu zboru skupščine SR Slo- 
venije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojna 
zbora obravnavata in zavzemata do njih svoje stališče. 

V načelni in splošni razpravi delegatov je bila dana podpora obravnava- 
nemu osnutku zakona. Ob tem pa je bilo izraženo mnenje, da naj bi zakon raz- 
širil pravice občine tudi na razpolaganje z zazidanimi stavbnimi zemljišči, če 
so ta v družbeni lastnini, pa jih lastnik ne izkorišča ali jih izkorišča neustrezno. 
V tem smislu bi bilo treba ustrezno spremeniti tudi naziv zakona: »zakon o 
gospodarjenju s stavbnimi zemljišči«. V tak zakon bi lahko vključili tudi določbe 
o urejanju, komunalnem opremljanju in oddajanju stavbnega zemljišča. (Dele- 
gata občine Maribor in Ljubljane.) 

Pripombe k posameznim členom: 
2. člen : Predlagano je bilo, da se da v prvem odstavku nova definicija 

stavbnega zemljišča: »Stavbno zemljišče je zemljišče, na katerem že stoji stavba 
ali služi stavbi in njenim uporabnikom kot funkcionalno zemljišče, ter zemljišče, 
za katero je izdano gradbeno dovoljenje.« (Trebnje.) 

Po drugem mnenju bi bilo treba v tem odstavku opredeliti, za kakšen ob- 
jekt gre — ali samo za objekt tako imenovane visoke gradnje ah tudi za objekt 
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tako imenovane nizke gradnje, na primer za mejaške ceste in podobno. (Ljub- 
ljana.) 

V zvezi z drugim odstavkom je bilo izraženo mnenje, naj bi republika pre- 
vzela pobudo in sama uredila te kriterije, ker bi tako odpadla možnost uvedbe 
različnih kriterijev in neenotne prakse po občinah. (Dravograd, Maribor.) 

Za drugim odstavkom naj bi dodali nov odstavek, ki naj se glasi: 
»Na območju, kjer je izdelan zazidalni načrt, ki je sprejet z odlokom občin- 
ske skupščine, se smatra, da je za normalno uporabo že zgrajenega objekta 
potrebno tisto zemljišče, ki ga temu objektu namenja ta zazidalni načrt s svojo 
urbanistično parcelacijo.« (Celje.) 

Precizirati bi bilo potrebno izraz »dejanski uporabnik« iz drugega odstavka 
tega člena, ker utegne sicer nastati dvom, ali razume zakonodajalec pod tem 
pojmom le pravne osebe, kot bi utegnilo izhajati glede na prvi odstavek istega 
člena, ali pa se nanaša ta izraz tudi na fizične osebe. (Dravograd.) 

4. člen : V zvezi s prvo alineo je bilo izraženo mnenje, da so rezervati 
pogosto predimenzionirani ter bi zato občina morala imeti pravico, da ne glede 
na Jsprejeti urbanistični dokument v vsakem trenutku začne revizijo rezervata 
in tako uveljavi pravice, ki ji gredo po tem zakonu. (Ljubljana.) 

Več delegatov občin se je v razpravi zavzelo za to, da se druga alinea črta, 
kot je predvideno v varianti k temu členu. (Kranj, Ljubljana, Trbovlje.) 

5. člen: Prvi odstavek naj bi se dopolnil tako, da bi se nominalna vred- 
nost upoštevala samo tedaj, če ne presega pravične odškodnine. (Ljubljana.) 

Zakon naj bi tudi določil, po kolikšnem času je občina dolžna plačati od- 
vzeto zemljišče. (Trbovlje.) 

6. člen: Glede na določbo, po kateri je občina dolžna v 6 mesecih plačati 
odškodnino, je bilo izraženo mnenje, da organizacija združenega dela verjetno 
dostikrat ne bo pristala na drugačne odplačilne roke. Zato se ponavlja vpra- 
šanje, kakšne bodo posledice v primerih, če občina ne bo zbrala potrebnih 
sredstev, medtem ko iz same stilizacije v osnutku zakona izhaja obveznost 
prenosa in pravice uporabe na občino. (Dravograd.) 

Po drugem mnenju pa je taka določba za občine povsem neprimerna, ker 
ne razpolagajo s tolikšnimi finančnimi sredstvi, da bi lahko zemljišča, ki jih 
imajo razna gradbena podjetja, z neamortiziranimi naložbami plačala v šestih 
mesecih. Zato bi bila potrebna sistemska rešitev vprašanja finančnih sredstev. 
Dokler te sistemske rešitve ni, naj se določi plačilni rok najkasneje v petih 
letih po pravnomočnosti odločbe iz 10. člena predlaganega zakona. Enak od- 
plačilni rok predvideva tudi osnutek zakona o razlastitvi. (Ljubljana.) 

Dan je bil tudi predlog, da se besedilo tega odstavka spremeni tako, da 
se glasi: 

»Odškodnino za prenos pravice uporabe na nezazidanem stavbnem zemlji- 
šču na občino in povrnitev neamortiziranih naložb v zemljišče je dolžna plačati 
občina v 1 letu po pravnomočnosti odločbe iz 10. člena tega zakona, če se pri- 
zadeti imetnik pravice uporabe in pristojna občina ne dogovorita drugače.« 
(Ptuj.) 

Predlagano je bilo tudi novo besedilo tega člena: »Ce ne pride do sporazuma 
glede višine odškodnine za prenos pravice uporabe med občino in prejšnjim 
imetnikom pravice uporabe, mora poslati upravni organ skupščine občine, pri- 
stojen za premoženjsko-pravne zadeve, odločbo o prenosu pravice uporabe s 
spisi brez odlašanja občinskemu sodišču zaradi določitve odškodnine.« Pri tem 
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je bilo izraženo mnenje,, da je ustrezneje, če poskuša doseči soglasje najprej 
občinski upravni organ in šele nato naj se angažira sodišče. (Celje.) 

12. člen : V načelni razpravi o tem členu je bilo izraženo mnenje, da bo 
kljub pravilni usmeritvi prihajalo v praksi do težav, ker bodo lastniki postav- 
ljali nenormalno visoke cene. Sicer pa lahko občina prek prometnega davka že 
sedaj izvaja določene ukrepe, saj ima možnost, da sama ponovno oceni prodano 
nepremičnino, ki je predlog kupne pogodbe, če se ji zdi, da v pogodbi ni nave- 
dena resnična cena, in nato odmeri prometni davek od nove cene. (Domžale.) 

Po drugem mnenju pa je procedura za uveljavljanje prednostnega nakupa 
premalo precizirana; določiti bi bilo treba vsaj to, da pristojni organ oceni, ali 
je celotno zemljišče zanimivo za občino ali ne. Da pa bi onemogočili pri tem 
spekulacije, bi bilo treba kriterije za to enotno urediti. (Ajdovščina.) 

Izraženo je bilo mnenje, da nima prave praktične vrednosti določilo, po 
katerem mora tisti, ki namerava prodati nezazidano stavbno zemljišče, ponu- 
diti to zemljišče v nakup občini, na katere območju je to zemljišče. To določilo 
bi bistveno pridobilo v svojem pomenu, če bi lahko občina s predkupno pra- 
vico vplivala tudi na ceno ponudenega gradbenega zemljišča, če pa te mož- 
nosti ni, lahko' prejšnji lastnik s tem, da določi visoko ceno, intervencije občine 
popolnoma onemogoči. Ker je na teritoriju vsake občine nekaj gradbenih oko- 
lišev prioritetnega pomena, prav gotovo ni v interesu občine uveljavljati pred- 
kupno pravico v drugih zazidalnih okoliših, ki še nekaj let komunalno ne bodo 
urejeni in občina za zdaj nima interesa, da se zazidajo. V tem primeru pa 
obstoja resna nevarnost, da bodo prav taki okoliši prej pozidani kot tisti na 
prioritetni listi in to predvsem zato, ker je v komunalno neurejenih okoliših 
prispevek znatno nižji. (Ajdovščina, Ptuj.) 

Predlagano je bilo, naj bi se drugi odstavek glasil: 
»Ponudbo je treba sporočiti občini direktno prek občinskega javnega pravo- 

branilca ali občinskega sodišča.« Bilo bi namreč predolgotrajno, če bi samo 
prek občinskega sodišča občani in drugi ponujali zemljo v kup občini, zato je 
treba dopustiti direktno pot, ki je hitrejša in prav gotovo enostavnejša. (Celje.) 

V zvezi s tretjim odstavkom1 je bilo predlagano, naj bi v zakonu predvideli 
daljši rok, morda 60 dni, ker mora v tem času ponudbo proučiti več služb in 
organov v občinski upravi ter v urbanističnih organizacijah. (Dravograd, Kiranj.) 

13. člen : Izraženo je bilo mnenje, da bi moral zakon predvideti tudi do- 
ločene omejitve, da bi se cena in izplačilni rok gibala v določenih realnih mejah, 
ker je sicer nevarnost, da prodajalec v svoji ponudbi občini določi nerealno 
visoko ceno samo zato, da izključi občino kot morebitnega kupca, čeprav bi 
bila sicer zainteresirana za nakup zemljišča. (Trbovlje.) 

V razpravi je bilo poudarjeno, da so zastaralni roki — trije meseci in dva- 
najst mesecev —• v tem členu prekratki, če želimo preprečiti spekulativne mahi- 
nacije. Predlagano je bilo, naj pravica občin do prednostnega nakupa sploh ne 
zastara. (Ljubljana.) 

18. člen: Predlagano je bilo, da se v drugem odstavku 2. točke črta 
besedilo: »in plača odškodnino po določbah zakona o razlastitvi«. 

Dostikrat se namreč dogaja, da so lastniki zemljišč pripravljeni odstopiti 
zemljišče občini brezplačno, npr. za gradnjo cest ali kakšne druge namene in 
je zato nelogično', da bi morala občina po sili zakona plačati odškodnino. Tako 
določilo pa je bilo uveljavljeno že v sedanji praksi po zakonu o določanju 
stavbnega zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja. Obenem bi se 
izognili tudi pritisku lastnikov in uporabnikov zemljišč, ko bi jih v času večje 



492 Priloge 

konjunkture ponudili občini, ta pa bi jih morala plačevati po visokih cenah. 
(Trbovlje.) 

19. člen : Izraženo je bilo mnenje, da bo besedilo tega člena, čeprav 
začasnega značaja, vzbudilo precej pomislekov oziroma sploh ni sprejemljivo. 
Na ta način bi namreč onemogočili, da se s kmetijstvom še naprej bavijo t. i. 
polproletarci in da prevzemajo predvsem v hribovitejših in prometno odroč- 
nejših krajih obdelavo slabših in za intenzivno obdelavo neprimernih površin 
tudi nekmetje. Zato naj bi se prvi odstavek tega člena spremenil tako, da je 
tudi v času do izida predpisov o prometu z zemljišči možno pridobiti kmetijsko 
zemljišče s pravnimi posli, vendar le, če za nakup tega zemljišča ni zaintere- 
sirana kmetijska organizacija združenega dela ali občina in če s tako prodajo 
oziroma nakupom soglaša pristojni svet za kmetijstvo. (Dravograd, Trebnje.) 
Po drugem mnenju naj bi ostala prepoved v bodoče le za tista kmetijska in 
gozdna zemljišča, ki bi v perspektivi 10 let prišla v poštev za gradbene namene. 
(Ptuj.) 

22. člen: K besedilu tega člena je bila dana pripomba, da ni jasno, kaj 
storiti v primeru, če je objekt dograjen do tretje gradbene faze, pa je potekel 
rok iz druge alinee 3. člena, to je tri leta. (Trbovlje.) 

St.: 464-5/72 

Ljubljana, 10. 5. 1972 

POROČILA 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republi- 
škega zbora skupščine SR Slovenije je na seji dne 25. 4. 1972 obravnaval osnutek 
zakona o razpolaganju občine z nezazidanim stavbnim zemljiščem, ki ga je 
predložil v razpravo skupščini SR Slovenije izvršni svet. Hkrati je odbor 
obravnaval tudi tisti del predloga izhodišč za ureditev prometa z zemljišči, ki je 
urejen s tem zakonom. 

S predlogom izhodišč za ureditev prometa z zemljišči se odbor strinja, prav 
tako se načelno strinja z osnutkom zakona o razpolaganju občine z nezazi- 
danim stavbnim zemljiščem, s katerim ustvarjamo osnovo za realizacijo po- 
oblastil, ki so jih dobile občine s sprejetjem ustavnih amandmajev, glede 
večjega uveljavljanja svoje družbene funkcije na tem področju. Zato, da bi 
občina dejansko imela prvenstveno vlogo pri smotrnem gospodarjenju z zemljo 
in pri vodenju zemljiške politike, ustanavljamo zemljiški sklad ter vzpostavlja- 
mo instrumente, z uporabo katerih bo občina pridobivala stavbna zemljišča, 
ki jih potrebuje za uresničenje urbanističnih planov in programov stanovanjske 
in komunalne graditve. 

Glede prepovedi pravnega prometa s kmetijskimi zemljišči za osebe, ki 
jim to zemljišče ne služi za osebno delo, so bih poslanci mnenja, da gremo 
sicer začasno (najdalj do konca leta 1973), vendar zopet v skrajnost, ki bi bila 
lahko škodljiva. Posebno na nekaterih področjih kmetje množično opuščajo 
obdelovanje zemlje, ki v večini primerov tudi ni primerna za moderno kmetijsko 
obdelovanje. Taka zemljišča se počasi spreminjajo v nekultivirane goličave, kar 
bi s tem, če bi dovolili, da tako zemljo lahko kupi tudi nekmet, lahko v veliki 
meri preprečili. 
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Materialno podlago za izvajanje tega zakona bodo delno zagotavljale občine 
s tem, da bodo del sredstev, s katerimi razpolagajo, namenjale za nabavo ne- 
zazidanih stavbnih zemljišč. Sicer pa bo način financiranja nakupa zemljišč 
urejen v zakonu o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča. Zato so poslanci 
poudarili kot izredno pomembno tudi pravočasno pripravo za sprejem tega in še 
nekaterih drugih zakonov (zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča, 
zakon o prometnem davku od nepremičnin in pravic). 

V podrobni razpravi so bile predlagane naslednje pripombe: 
K 2. členu: Odbor meni, da je potrebno kot nezazidana stavbna zem- 

ljišča po tem zakonu obravnavati tudi zemljišča v naseljih, ki jih urejamo 
z urbanističnimi redi. Za ta zemljišča naj bi tudi sicer veljal enak režim kot za 
zemljišča, ki so zajeta v urbanističnih in zazidalnih načrtih, predvsem pa bi 
morala imeti predkupno pravico občina za vsa zemljišča, ki so kjerkoli atrak- 
tivna za gradnjo. 

Predloženi zakon urejuje promet na urbanih področjih, obstoja pa ute- 
meljena bojazen, da se bo, ko bo ta zakon sprejet, povečal promet z zemljišči, 
primernimi za gradnjo izven teh področij, predvsem v manjših naseljih in 
zaselkih, ki so v bližini večjih centrov, kar bi vplivalo na še večjo desperzijo 
gradnje. 

K 4. členu: Odbor predlaga, da se v tem členu sprejme varianta. Orga- 
nizacije združenega dela se bodo po veljavni zakonodaji s svojimi programi 
stanovanjske gradnje vključevale v občinski program in zato tudi ni potrebe, 
da bi glede tega dopuščali izjeme. 

K 6. členu: Določbe glede roka plačila odškodnine za prenos pravice 
uporabe na nezazidanem stavbnem zemljišču in povrnitve neamortiziranih na- 
ložb v zemljišče je treba spremeniti tako, da je na prvem mestu dogovor o roku 
plačila med občino in imetnikom pravice uporabe, če pa dogovora ni, naj bi 
veljal rok plačila eno leto po pravnomočnosti določbe iz 10. člena. 

K 15. členu : Drugi in tretji odstavek sta nejasna, zato naj se uporablja 
taka terminologija kot sicer v zakonu, da bo jasno razvidno, da gre za evidenco 
nezazidanega stavbnega zemljišča. 

K 18. členu : Besedilo 2. točke je treba dopolniti z določbami o pred- 
nostni pravici prejšnjih lastnikov nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so postale 
družbena last po zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in zemljišč iz leta 
1958. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona o razpo- 
laganju občine z nezazidanimi stavbnimi zemljišči skupaj s predlaganimi pri- 
pombami. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec Miloš 
Polič. 

St.: 464-5/72 

Ljubljana, 26. 4. 1972 

Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose je na seji dne 
4. maja 1972 obravnaval osnutek zakona o razpolaganju občine z nezazidanim 
stavbnim zemljiščem, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 
Hkrati je odbor obravnaval tudi tisti del predloga izhodišč za ureditev prometa 
z zemljišči, ki je urejen s tem zakonom. 
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V načelni razpravi se je odbor strinjal z osnutkom zakona in tistim delom 
predloga izhodišč za ureditev prometa z zemljišči, ki je urejen s tem zakonom. 

Ugotovil je, da osnutek obsega več novih ureditev, ki se tičejo gospodar- 
jenja s stavbnimi zemljišči, kot so: prenos pravice uporabe na nezazidanem 
stavbnem zemljišču v družbeni lasti na občino, prednostni nakup nezazidanega 
stavbnega zemljišča in evidenca stavbnega zemljišča. Pri tem pa se je postavilo 
vprašanje, zakaj se ta zakon nanaša samo na nezazidana stavbna zemljišča. 
Nekateri člani odbora so menili, da je treba poznati občini pravico do raz- 
polaganja tudi z zazidanimi zemljišči, če so ta v družbeni lastnini, pa jih 
uporabnik ne izkorišča. S tako dopolnitvijo zakona bi bilo zagotovljeno, da bo 
občina pridobivala stavbna zemljišča,, ki jih potrebuje za uresničitev svojih 
urbanističnih planov in za vodenje zemljiške politike. 

V podrobni obravnavi besedila osnutka zakona so bile dane naslednje 
pripombe: 

K 4. členu: Odbor je menil, da je primernejša varianta in naj se druga 
alinea črta, saj mora imeti občina pravico, da vsak čas —< ne glede na sprejeti 
urbanistični dokument — podvzame revizijo rezervata in tako uveljavi svoje 
pravice, ki ji gredo po tem zakonu. Ce pa hočemo formirati splošen občinski 
fond stavbnih zemljišč, pa ta določba sploh ni potrebna. 

Po mnenju odbora naj se v tretji alinei za besedo »obramba« postavi pika, 
ostalo besedilo pa naj se -črta, ker . priprave za narodno obrambo določa tudi 
republiški zakon o splošnem ljudskem odporu. 

K 5. členu: V drugi vrsti prvega odstavka naj se med besedi »zemljišče« 
in »se« vstavijo besede »in za rabo takega zemljišča«. Dopolnilo je v zvezi 
z dopolnilom k 43. členu osnutka zakona o razlastitvi. 

K 12. členu: V zvezi z rešitvijo v drugem in četrtem odstavku je bilo 
postavljeno vprašanje, ali je res nujno, da se ponudba o prodaji nezazidanega 
stavbnega zemljišča sporoči občini prek občinskega sodišča. Čeprav bi bilo 
sodišče v tem primeru le posrednik med prodajalcem in občino, je bilo izraženo 
mnenje, da bi se s tem delom povečala obremenitev sodišč. Zato odbor predlaga, 
da bi prodajalec ponudbo neposredno sporočil občini; ali pa da se ta dva 
odstavka sploh črtata. 

K 13. členu : Po mnenju odbora naj se prvi in tretji odstavek črtata, 
ker lahko občina uveljavlja tožbo zoper lastnika nezazidanega stavbnega zem- 
ljišča, ki ga ni ponudil občini v prednostni odkup oziroma bi se morala smatrati 
taka kupoprodajna pogodba kot nična. 

Zastaralni rok, v katerem lahko občina vloži tožbo po izvršitvi zemljiško 
knjižnega prenosa, je prekratek in bi ga bilo treba podaljšati vsaj na dve leti 
(drugi odstavek). 

Odbor je menil, da naj bi bil prednostni nakup zemljišča tak, da bi one- 
mogočil špekulacije s prometom z zemljišči. 

K 14. člen : V prvi vrsti prvega odstavka naj se besede »o ponudbi« 
nadomestijo z besedami »o odklonitvi ponudbe« ... 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 17. členu : Po mnenju odbora bi bilo treba zaostriti kaznovalno poli- 

tiko tako, da bi onemogočala vsako nespoštovanje teh zakonskih predpisov. 
K 19. členu : V tretji vrsti prvega odstavka se za besedama »osebno 

delo« dodasta besedi »v kmetijstvu«. S tem dopolnilom bi točneje opredelili 
osebno delo o tem, da lahko kmetijsko zemljišče pridobiva samo tisti, ki se 
bavi s kmetijstvom. 
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Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predloženi osnutek zakona 
skupaj s predlaganimi pripombami. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Francija Gerbca. 

St.: 464-5/72 

Ljubljana, 8. 5. 1972 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne 
25. aprila 1972 obravnaval osnutek zakona o razpolaganju občine z nezazidanim 
stavbnim zemljiščem, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Glede na to, da je odbor združil načelno razpravo o osnutku zakona o raz- 
polaganju občine z nezazidanim stavbnim zemljiščem z razpravo predloga 
izhodišč, ki urejajo aktualna vprašanja zemljiške politike, in ki so predmet več 
zakonskih aktov, odbor pri obravnavi tega osnutka zakona ni imel ločene 
načelne razprave. Ta je razvidna iz poročila odbora k predlogu izhodišč za 
ureditev prometa z zemljišči. 

V obravnavi predloženega zakonskega osnutka v podrobnostih je imel odbor 
k posameznim členom naslednja mnenja in pripombe: 

K 4. členu: Sprejme se variantni predlog, po katerem se druga alinea 
tega člena črta. 

Po mnenju odbora ne kaže delati drugih izjem, razen tistih, ki so navedene 
v prvi in tretji alinei. Pravica uporabe na zemljiščih, ki so z urbanističnim 
dokumentom namenjena za stanovanjsko graditev, ne more biti sporna, saj je 
namen zakona, da zagotovi zemljišča za organizirano gradnjo stanovanj. 

K 6. členu: Odbor meni, da je rok za plačilo odškodnine za prenos 
pravice uporabe prekratek glede na omejena sredstva, s katerimi razpolaga 
občina. Odbor predlaga, da se rok od predlaganih 6 mesecev podaljša na eno 
leto. 

K VI. poglavju: Odbor meni, da je v prehodnih in končnih določbah 
do izida predpisov o prometu z zemljišči nujno potrebno urediti tudi vprašanje 
prednostne pravice na nezazidanem stavbnem zemljišču. 

Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga gospodarskemu zboru skup- 
ščine SR Slovenije, da sprejme osnutek zakona o razpolaganju občine z neza- 
zidanim stavbnim zemljiščem skupaj z mnenji in predlogi odbora k posameznim 
členom ter skupaj z načelnimi stališči, ki so razvidna iz poročila odbora 
k predlogu izhodišč za ureditev prometa z zemljišči. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Jožka Rozmana. 

St.: 464-5/72 

Ljubljana, 26. 4. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
25. aprila 1972 obravnavala osnutek zakona o razpolaganju občine z nezazidanim 
stavbnim zemljiščem, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi je komisija ugotovila, da je ta zakon potreben, saj se 
z njim sistemsko uresničuje en del predloga izhodišč za ureditev prometa 
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z zemljišči iz februarja 1972. leta v zvezi s prenosom pravice uporabe na 
zemljiščih družbenopravnih oseb na občino ter predkupno pravico občine na 
stavbnih zemljiščih. 

Sicer pa komisija v načelni razpravi k osnutku zakona ni imela načelnih 
pripomb. 

V razpravi po členih je komisija sprejela naslednja mnenja, pripombe in 
predloge: 

K naslovu zakona: V naslovu naj bi se črtala beseda »občine«, tako 
da bi se nov naslov glasil: »Zakon o razpolaganju z nezazidanim stavbnim 
zemljiščem.« . 

Že 1. člen tega osnutka navaja področje, ki ga ureja ta zakon: »način in 
pogoji za prenos pravice uporabe na nezazidanem stavbnem zemljišču v družbeni 
lastnini na občino in pravica - občine do prednostnega nakupa nezazidanega 
stavbnega zemljišča«. Iz razlogov racionalnosti je primernejše, da je naslov tega 
zakona čim krajši, hkrati pa naj jasno nakaže snov, ki jo ureja. 

K 2. členu: En član komisije, ki ga pa preostali člani niso podprli, je 
izrazil ločeno mnenje k prvemu odstavku, in sicer, naj bi se dopolnilno 
za nezazidana stavbna zemljišča po tem zakonu štela zemljišča, ki so tudi po 
urbanističnem redu namenjena za graditev. Preostali člani komisije 
so smatrah, da dopolnilna opredelitev ni potrebna, ker gre za načelno odločitev, 
da se status nezazidanega stavbnega zemljišča v občinah določa na podlagi 
urbanističnega in zazidalnega načrta, s čimer naj se rešuje problem tako ime- 
novanih urbanih zemljišč v občinah, glede katerih se v nekaterih občinah do- 
gajajo anomalije. Hkrati pa urbanistični in zazidalni načrt pomenita primerno 
oziroma zadostno urbanistično dokumentacijo za urbanistično urejanje v ob- 
činah. 

V drugem odstavku naj bi se v tretji vrsti med besedama »skup- 
ščina« in »z« vstavila beseda »občine«. 

Gre le za dopolnitev redakcijskega značaja. 
K 4. členu : Komisija je menila, da je v tem členu primernejša va- 

rianta, naj se druga alinea črta. 
V tretji alinei naj bi se črtalo besedilo »ki so določene v zakonu 

o narodni obrambi« za besedo »obrambo« v drugi vrsti pa bi se postavila pika. 
Crtanje tega besedila je potrebno, ker priprave za narodno obrambo določa 

tuda- republiški zakon o splošnem ljudskem odporu (Uradni list SRS, št. 
28-180/71) in ne samo zvezni zakon o narodni obrambi. 

K 13. členu: Prvi in tretji odstavek naj bi se črtala, ker 
lahko občina uveljavlja tožbo zoper lastnika nezazidanega stavbnega zemljišča, 
ki ni ponudil občini nezazidanega stavbnega zemljišča v prednostni nakup, tudi 
sicer, in ni potrebe, da to še posebej urejata ta dva odstavka. Po drugi strani pa 
so interesi občine v zvezi z njeno pravico prednostnega nakupa dovolj zaščiteni 
z določbo drugega odstavka tega člena. 

Zaradi črtanja omenjenih dveh odstavkov naj bi se v drugi vrsti drugega 
odstavka črtala beseda »tudi«. 

K 15. členu: V prvi vrsti drugega odstavka naj bi se med be- 
sedama »Evidenco« in »stavbnega« vstavila beseda »nezazidanega«. 

Gre le za dopolnitev redakcijskega značaja. 
K 17. členu: V tem členu naj bi se ločil in posebej uredil dejanski stan 

prekrška in višine denarne kazni za občana od dejanskega stanu prekrška in 
višine denarne kazni za civilnopravno osebo, družbenopolitično organizacijo in 
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društvo, ker gre za različno družbeno težo, kadar tak prekršek stori občan 
oziroma druge naštete pravne osebe. Zaradi tega naj predlagatelj skupaj s 
sekretariatom za pravosodje in občo upravo pri sestavi predloga tega zakona 
ustrezno preoblikuje ta člen. 

K 18. členu: V prvem odstavku 2. točke naj bi se v četrti 
vrsti za besedilom v oklepaju dodala beseda »ima«. 

Gre le za dopolnitev redakcijskega značaja. 
K 24. členu : V skladu z določbo prvega odstavka 13. člena ustavnega 

zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 51-287/71) naj bi se ta člen spremenil tako, da bi se glasil: 

»Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o začasni prepovedi pro- 
meta z zemljišči (Uradni list SRS, št. 49-283/71). 

V skladu z določbo 27. točke prvega odstavka 13. člena ustavnega zakona 
za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije (Uradni 
list SRS, št. 51-287/71) preneha z dnem iz prejšnjega odstavka tudi zakon 
o določanju stavbnega zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja (Uradni 
list SFRJ, št. 5-51/68 in 20-295/69).« 

St.: 464-5/72 

Ljubljana, 25. 4. 1972 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju 

1. člen 

16. člen zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16-119/69) 
se spremeni in dopolni tako, da se v prečiščenem besedilu glasi: 

»16. člen 

Občinska skupščina lahko z odlokom razglasi splošno prepoved prometa 
z zemljišči, prepoved parcelacije zemljišč ali prepoved graditve na posameznih 
območjih, za katera se predvideva izdelava zazidalnega načrta in uvedba raz- 
lastitve zemljišč za potrebe stanovanjske in komunalne graditve ali opremljanja 
zemljišč s komunalnimi napravami. 

Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za geodetsko izmero in druga 
pripravljalna dela, ki so potrebna za izdelavo zazidalnega načrta ah za raz- 
lastitev oziroma prenos pravice uporabe na zemljiščih ali za omejitev drugih 
pravic na njih v splošnem interesu. 

Splošna prepoved prometa z zemljišči, prepoved parcelacije ah prepoved 
graditve velja za čas, dokler ne postane odločba o razlastitvi pravnomočna, 
vendar ne dalj kot dve leti. 

Gradbeni objekti in naprave na zemljiščih iz prvega in drugega odstavka 
se smejo prezidavati ah obnavljati z dovoljenjem za urbanizem pristojnega 
občinskega upravnega organa.« 

2. člen 

41. člen zakona se spremeni in dopolni tako, da se v prečiščenem besedilu 
glasi: 

32 
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»41. člen 

Ce se gradi brez lokacijskega dovoljenja ali brez potrdila iz 32. člena tega 
zakona, odredi občinski organ urbanistične inšpekcije, da se graditev ustavi za 
čas, dokler investitor ne pridobi lokacijskega dovoljenja oziroma potrdila. 

Ce se gradi brez lokacijskega dovoljenja na zemljišču, za katero po določbah 
1., 4. in 5. točke 24. člena tega zakona ni mogoče izdati lokacijskega dovoljenja 
ali če meni, da se ugotovljene pomanjkljivosti ne dajo odpraviti, odredi občinski 
organ urbanistične inšpekcije, da se nadaljnja gradnja ustavi ter brez odlašanja 
predloži za urbanizem pristojnemu občinskemu upravnemu organu spise z za- 
htevo, da v posebnem postopku ugotovi, ali so podani pogoji za zavrnitev loka- 
cijskega dovoljenja. Ce ta organ ugotovi, da ni pogojev za lokacijsko dovoljenje, 
odloči, da se objekt odstrani in vzpostavi prejšnje stanje na stroške investitorja. 

Ce se gradi brez lokacijskega dovoljenja ali brez potrdila iz 32. člena tega 
zakona na zemljišču, ki je po veljavnih predpisih razglašeno za zavarovano 
zemljišče ali za naravno znamenitost (2. točka 24. člena tega zakona) ali ki je na 
območju, za katero je bila razglašena splošna prepoved (3. točka 24. člena tega 
zakona), mora odrediti občinski organ urbanistične inšpekcije, da se odstrani 
objekt ali del objekta in vzpostavi prejšnje stanje na stroške investitorja. 

Ce se gradbena dela izvajajo v nasprotju s pogoji, določenimi v lokacijskem 
dovoljenju ah v nasprotju s potrdilom iz 32. člena tega zakona, odredi občinski 
organ urbanistične inšpekcije, da se v določenem roku odpravijo ugotovljene 
pomanjkljivosti. 

Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za 
objekte, ki so bili zgrajeni brez lokacijskega dovoljenja oziroma potrdila iz 
32. člena tega zakona ali v nasprotju s temi akti pred uveljavitvijo tega zakona. 

Občinski organ urbanistične inšpekcije odloča o zadevah iz prvega in 
tretjega odstavka tega člena v skrajšanem postopku (141. člen zakona o splošnem 
upravnem postopku, Uradni list SFRJ, št. 18-387/65). 

Pritožba zoper odločbo o ukrepih iz prejšnjih odstavkov ne zadrži izvršitve 
odločbe. 

Upravno izvršbo za odločbe izdane po tretjem odstavku tega člena opravlja 
občinski organ urbanistične inšpekcije, upravne odločbe izdane po določbah 
drugih odstavkov pa opravlja za urbanizem pristojni občinski upravni organ.« 

3. člen 

Za 41. členom se dodajo novi trije členi 41. a, 41. b in 41. c, ki se glasijo: 

»41. a člen 

Objekte, katerih gradnja se je pričela brez lokacijskega dovoljenja ali 
potrdila iz 32. člena tega zakona, je prepovedano priključiti na javne komunalne 
naprave. 

Za objekte iz prejšnjega odstavka tudi ni dovoljeno izdati uporabnega do- 
voljenja. 

41. b člen 

Ce se upravna izvršba o odstranitvi objekta po določbah 41. člena ne opravi, 
predlaga za urbanizem pristojni občinski upravni organ, da se po uradni 
dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznamba, da je objekt določen za od- 
stranitev. 
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Objekt, za katerega je vpisana zaznamba po določbah prejšnjega odstavka, 
se označi s posebno hišno numeracijo na način kot to predpiše občinska skup- 
ščina. 

41. c člen 

Pogodbe o prodaji nedograjenega objekta ali dela objekta, za katerega je 
izdana odločba o ukrepih po določbah 41. člena tega zakona, nimajo nobenega 
pravnega učinka.« 

4. člen 
V 42. členu se tretja alinea črta. 

5. člen 

V 43. členu se številka »10 000« nadomesti s številko »50 000«. 
V prvem odstavku tega člena se doda nova 4. točka, ki se glasi: »4. priključi 

objekt iz 41. a člena na javno komunalno napravo.« 

6. člen 

V 44. členu se številka »500« nadomesti s številko »1000«. 

7. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Ob ukrepih, ki jih uvajamo na področju zemljiške politike, je nujno po- 
trebno, da tem ukrepom prilagodimo tudi delovanje urbanistične inšpekcije, da 
bi se odpravile in omejile črne gradnje, špekulacije z zemljišči in druge anoma- 
lije na tem področju. V ta namen predlagamo zakon o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o urbanističnem planiranju, ki vsebuje naslednje bistvene spre- 
membe in dopolnitve. 

1. Ker se večji del špekulacij z zemljišči opravlja ravno v času, ko se 
pripravljajo zazidalni načrti za stanovanjsko graditev, je potrebno', da se z do- 
ločenimi ukrepi začasno prepove promet z zemljišči, namenjenimi za stanovanj- 
sko graditev, zlasti za graditev družinskih stanovanjskih hiš. Na ta način bi 
preprečili parcelacijo ustreznih zemljišč in njihovo preprodajanje po relativno 
visoki ceni, pri kateri zemljiški lastniki pridobivajo visoko zemljiško rento. 
S takim ukrepom bi tudi odpadla potreba, da se prizna prednostna pravica 
uporabe stavbnega zemljišča za gradnjo družinskih hiš velikemu številu novih 
lastnikov. V ta namen predvideva 16. člen osnutka zakona pravico občinske 
skupščine, da z odlokom razglasi splošno prepoved prometa z zemljišči ter enako 
prepoved parcelacije zemljišč in graditve na tistih območjih, za katera se 
predvideva izdelava zazidalnega načrta ali uvedba kompleksne razlastitve za 
potrebe stanovanjske gradnje. Začasna prepoved naj bi trajala najdlje dve leti, 
da bi se s tem spodbudila občinska skupščina za dokončanje zazidalnega načrta. 

2. Dosedanji ukrepi urbanistične inšpekcije niso bili učinkoviti predvsem 
tudi iz razloga, ker je o izvršitvi ukrepov urbanistične inšpekcije odločal za 

32» 
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urbanizem pristojni občinski upravni organ. Po predlagani spremembi naj bi 
glede ustavitve gradbenih del, ki so bila pričeta brez lokacijskega dovoljenja ali 
brez urbanističnega potrdila, in glede odstranitve takih objektov na zemljiščih, 
ki so zavarovana ali na katerih je razglašena prepoved gradnje, pridobila 
urbanistična inšpekcija možnost samostojnega ukrepanja v skrajšanem uprav- 
nem postopku ter tudi možnost izvršitve takih ukrepov. Glede drugih objektov, 
ki se sicer izvajajo brez urbanističnih aktov ali v nasprotju z njimi, pa naj bi 
urbanistična inšpekcija odrejala ustavitev del, dokler investitor ne pridobi 
predpisanih dovoljenj, oziroma predlagala za urbanizem pristojnemu organu, 
da uradno uvede postopek o tem, ali je možno naknadno izdati lokacijsko 
dovoljenje. Ce takega dovoljenja ni možno izdati, ta organ odloči, da se objekt 
odstrani in vzpostavi prejšnje stanje na stroške investitorja. S predlagano 
spremembo je izvršena selekcija med gradnjami, za katere je notorno, da jih ni 
mogoče dovoliti na določenih območjih, in gradnjami, za katere je treba šele 
v upravnem postopku ugotoviti, ali se dajo uskladiti s sprejetimi urbanističnimi 
dokumenti. Bistvena hiba sedanjega 41. člena je bila prav v tem, da je omogočal 
investitorjem nadaljevanje gradbenih del, kljub podvzetim ukrepom organa 
urbanistične inšpekcije. Za učinkovito delo urbanistične inšpekcije bo morala 
občinska skupščina tudi organizirati sodelovanje ustrezne organizacije združe- 
nega dela, ki razpolaga s tehničnimi sredstvi za odstranjevanje objektov, zasi- 
panje gradbenih jam in vračanje zemlijšča v prejšnje stanje. Čeprav bodo v tem 
nastajali za občinske skupščine določeni stroški, se jim ni moč ogniti, če naj 
zagotovimo učinkovitost ukrepanja urbanistične inšpekcije. Sedanja neučinko- 
vitost teh organov je bila v posmeh ne samo črnograditeljem, marveč tudi 
splošni javnosti. 

3. Vzporedno z določbami 41. člena uvajamo v osnutku zakona določene 
prepovedi in instrumente, ki imajo svoj preventivni pomen, kot so zaznamba 
črne gradnje v zemljiško knjigo, posebna hišna numeracija nezakonito zgraje- 
nega objekta, prepoved prodaje nedograjenega objekta ali dela objekta ter 
prepoved priključitve takega objekta na javne komunalne naprave. Tudi ka- 
zenske sankcije se povišujejo, pri čemer izhajamo iz stališča, da gre pri 
storjenih prekrških za hudo kršitev družbenih interesov. 

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnega delegata občine Lenart, 
in delegat mesta Ljubljane so na svojem 21. zasedanju dne 4. maja 1972 obrav- 
navali osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem 
planiranju. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Domžale, Trbovlje ter mesta Ljub- 
ljane, ki je govoril tudi v imenu ljubljanskih občin. Pismene pripombe je dal 
delegat občine Ptuj. 

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 in gospodarskemu zboru skupščine SR Slovenije, da 
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jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojna zbora obrav- 
navata in zavzameta do njih svoje stališče. 

K 1. členu : Namesto možnosti bi bilo treba v prvem odstavku določiti 
obveznost občine, da z odlokom razglasi splošno prepoved prometa. (Delegat 
občine Domžale.) 

Predlagano je bilo, naj se prvi odstavek spremenjenega 16. člena dopolni 
na koncu z besedilom: »ali za druge potrebe urbanega urejanja naselja«, pri 
čemer gre npr. za rekonstrukcije ali povečanje pokopališča, ureditev rekre- 
acijskih centrov, ureditev zaščitnih pasov in podobno. (Ljubljana.) 

Predlagano je še bilo, naj bi splošna prepoved parcelacije, graditve in 
prometa z zemljišči veljala za vsa zemljišča, ki so znotraj regulacijskega ob- 
močja mesta ah naselja, ne pa samo za zazidljive površine, ki so namenjene 
za stanovanjsko graditev. (Ptuj.) 

Splošna prepoved prometa z zemljišči, predvidena v tretjem odstavku, naj 
bo sicer omejena na dve leti, vendar naj se dopusti izjemoma podaljšati še 
dvakrat eno leto, tako da bi najdaljšo možno dobo lahko dosegla štiri leta 
oziroma vsaj tri leta. (Domžale, Ljubljana, Ptuj, Trbovlje.) 

Četrti odstavek tega člena naj bi se preformuliral tako, da se gradbeni 
objekti in naprave na zemljiščih, ki so zajete s prepovedjo prometa, lahko le 
redno vzdržujejo, medtem ko se prezidave in obnove objektov lahko napravijo 
le izjemoma, če to dovoli za urbanizem pristojni občinski upravni organ, s čimer 
pa se ne sme otežiti namen prepovedi prometa. (Ljubljana.) 

K 2. členu: Izraženo je bilo mnenje, da je pri novem 41. b členu nejasno, 
kako se bo izvršila zaznamba v zemljiško knjigo, da je objekt določen za 
odstranitev, saj ta objekt sploh ne more biti vnesen v kataster in s tem tudi ne 
v zemljiško knjigo, ker gre za črne gradnje. (Ljubljana.) 

St.: 350-14/72 

Ljubljana, 10. 5. 1972 

POROČILA 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republi- 
škega zbora skupščine SR Slovenije je na seji dne 24. 4. 1972 obravnaval 
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem plani- 
ranju, ki ga je predložil skupščini v razpravo izvršni svet. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da s spremembami in dopolnitvami 
zakona o urbanističnem planiranju izpopolnjujemo ukrepe, ki so na področju 
zemljiške politike predvideni z obema zakonoma, ki urejata promet z zemljišči. 
S sprejemom tega zakona zagotavljamo učinkovitejše ukrepanje urbanistične 
inšpekcije pri preprečevanju črnih gradenj in pri omejevanju špekulacij z 
zemljišči. Poslanci pa menijo, da bi bilo treba poleg predvidenih ukrepov proti 
črnograditeljem vplivati na zmanjševanje tega pojava tudi tako, da bi bil 
v primeru, če se v upravnem postopku ugotovi, da je tako gradnjo možno lega- 
lizirati, čmograditelj že z zakonom zavezan za plačilo vseh stroškov, ki jih 
mora plačati vsak investitor, ki pridobi predpisana dovoljenja in gradi v skladu 
s sprejetimi urbanističnimi dokumenti. 

Ker bo zakon o urbanističnem planiranju kompleksno noveliran šele v letu 
1973, odbor tudi predlaga, da že v tem zakonu uredimo problem, na katerega je 
opozorilo vrhovno sodišče SR Slovenije. To pomeni, da je treba spremeniti 
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in dopolniti zakon tako, da se vanj vnese določba, da gradbenega dovoljenja ni 
mogoče izdati, dokler odločba o lokacijskem dovoljenju ni dokončna in ne izvršiti 
pred koncem upravnega spora, če je bil tak spor sprožen zaradi lokacijskega 
dovoljenja. Treba bi bilo tudi določiti, da neha veljati gradbeno dovoljenje, 
izdano na podlagi lokacijskega dovoljenja, če je bilo lokacijsko dovoljenje 
odpravljeno. 

Veljavni predpisi namreč ne določajo, da se gradbeno dovoljenje lahko izda 
šele, ko je lokacijsko dovoljenje pravnomočno in tudi ne določajo nobenih posle- 
dic glede veljavnosti gradbenega dovoljenja, izdanega pred pravnomočnostjo 
lokacijskega dovoljenja, v primeru če se to kasneje odpravi. Zato prihaja 
v praksi do sporov, ker upravni organi izdajo dovoljenje za graditev, ki postane 
izvršljivo, lokacijsko dovoljenje pa je lahko zaradi obnove postopka ali zaradi 
sodbe v upravnem sporu spremenjeno ali odpravljeno. 

K besedilu členov osnutka zakonov odbor nima pripomb in predlaga repu- 
bliškemu zboru, da predloženi osnutek zakona sprejme. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec Ivan 
Aihlin. 

Sit.: 350-14/72 
Ljubljana, 26. 4. 1972 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora — mnenje z dne 
8. 5. 1972, št. 350-14/72. 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora — poročilo z dne 
26. 4. 1972, št. 350-14/72. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
26. 4. 1972, št. 350-14/72. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnostih otroškega varstva 

in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji 

1. člen 

1. člen zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih 
oblik otroškega varstva v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 43-335/67) se spre- 
meni tako, da se glasi: 

»Za uresničevanje družbene skrbi za otroke in za uresničevanje skupnega 
interesa delovnih ljudi in občanov za to področje se v skladu s tem zakonom 
ustanavljajo skupnosti otroškega varstva, zagotavljajo viri za financiranje neka- 
terih oblik otroškega varstva in sklepajo družbeni dogovori.« 

2. člen 

2. člen se spremeni in se glasi: 
»Otroško varstvo, na katero se nanašajo določbe tega zakona, obsega neka- 

tere oblike organiziranega varstva dojenčkov, predšolskih in šolskih otrok 
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(dnevno varstvo otrok) in zagotavljanje stalnih dopolnilnih denarnih prejem- 
kov družin z otroki (otroški dodatek).« 

3. člen 

Za 2. členom se doda nov 2. a člen, ki se glasi: 
»Izhodišča za politiko in financiranje otroškega varstva določa družbeni 

dogovor, ki ga po predhodni uskladitvi s temeljnimi skupnostmi otroškega 
varstva sklenejo: republiška skupnost otroškega varstva, izvršni svet skupščine 
SR Slovenije, republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, republiška konferenca 
SZDL, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Zveza mladine Slovenije, republiška 
izobraževalna skupnost in Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja SRS. 

Osnova za družbeni dogovor je letni program za razvoj otroškega varstva 
na območju SR Slovenije. 

Republiška skupnost otroškega varstva daje pobudo in skrbi za pripravo 
ter pravočasno sklenitev vsakoletnega družbenega dogovora.« 

4. člen 

Drugi odstavek 3. člena se spremeni in se glasi: 
»Sredstva za otroški dodatek družinam z otroki se zagotavljajo s prispev- 

kom, ki ga plačujejo zavezanci iz osebnega dohodka in iz drugih sredstev, ki 
se daje za te namene.« 

5. člen 

V 4. členu se za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi: 
»— kmetje in pripadniki samostojnih poklicev.« 

6. člen 
6. in 7. člen se črtata. 

7. člen 

Drugi odstavek 8. člena se spremeni in se glasi: 
»Izobraževalne skupnosti, skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev 

in kmetov ter druge samoupravne skupnosti in družbeni skladi zagotavljajo 
v skladu s svojimi obveznostmi sredstva za financiranje nalog v zvezi z druž- 
beno skrbjo za otroke.« 

8. člen 
10. člen se spremeni in se glasi: 
»Stopnje prispevkov za otroško varstvo zavezancev po 4. in 5. členu zakona 

določi skupščina republiške skupnosti otroškega varstva v skladu s potrebami, 
ki izhajajo iz predhodno sklenjenega družbenega dogovora o politiki in finan- 
ciranju otroškega varstva. 

Osnova za prispevek je osebni dohodek delavca, ki je podlaga za izračun 
osnove za plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje delavcev, oziroma 
čisti mesečni znesek pokojnin po predpisih o invalidskem in pokojninskem zava- 
rovanju, oziroma dohodek drugih zavezancev, ki je osnova za zdravstveno zava- 
rovanje po veljavnih predpisih in pogodbah.« 

9. člen 
11. člen se črta. 
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10. člen 
Prvi odstavek 13. člena se črta. 

11. člen 
14. člen se spremeni in se glasi: 
»Plačevanje in obračunavanje prispevkov ter izterjava prispevkov iz 4. in 

5. člena tega zakona se opravlja po predpisih, ki veljajo za plačevanje prispev- 
kov za zdravstveno zavarovanje.« 

12. člen 

V 25. členu se dodata za drugo alineo novi alinei, ki se glasita: 
»— predlaga in sklene družbeni dogovor za svoje območje; 
— določa višino oziroma stopnjo prispevka za otroško varstvo;« 

13. člen 

Za 77. členom se doda nov 77. a člen, ki se glaisi: 
»Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o stopnjah 

prispevkov za otroško varstvo v letu 1972 (Uradni Ust SRS, št. 7-82/72). 
Z dnem., ko začnejo veljati stopnje prispevkov, ki se določijo v skladu s tem 

zakonom, se prenehata uporabljati določbi 3. točke 1. člena in 3. točke 2. člena 
zakona o določitvi stopenj republiškega davka in 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 (Uradni 
list SRS, št. 7-75/72).« 

14. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, učinkuje 
pa od 1. januarja 1972. 

OBRAZLOŽITEV 

Ustavna dopolnila k ustavi SR Slovenije zagotavljajo čim večji vpliv 
nosilcev družbenih interesov na področju družbenih dejavnosti, s tem da omo- 
gočajo ustanavljanje samoupravnih interesnih skupnosti in v skladu s tem tudi 
ustrezno samoupravno financiranje njihove dejavnosti in razvoja. 

Na podla,gi XXIV. ustavnega dopolnila delovni ljudje in občani uresničujejo 
skupne interese z družbenim dogovarjanjem. 

Področje otroškega varstva je takšnega družbenega pomena, da se določa 
politika, izvajanje in financiranje otroškega varstva z družbenim dogovorom, 
ki ga sklenejo vsi dejavniki, ki imajo skupen interes za uresničitev zastavljenih 
ciljev na tem področju. 

Za dosledno uresničitev teh načel se veljavni zakon o skupnostih otroškega 
varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji 
spremeni in dopolni tako, da se v splošnih določbah tega zakona poudari pomen 
družbenega dogovarjanja (nov drugi odstavek 1. člena) in da se v nadaljnjih 
spremembah in dopolnitvah zakona to družbeno dogovarjanje izpelje. 

V zakonu se predlagajo naslednje spremembe in dopolnitve, da: 
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— sklenejo po predhodnem usklajevanju njegove vsebine s temeljnimi 
skupnostmi otroškega varstva družbeni dogovor na tem področju kot zainte- 
resiranimi dejavniki: republiška skupnost otroškega varstva, izvršni svet skup- 
ščine SR Slovenije, republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, republiška 
konferenca SZDL, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Zveza mladine Slove- 
nije, republiška izobraževalna skupnost in Zveza skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja SRS (19. a člen); 

— se zagotavlja organizirano otroško varstvo in stalni dopolnilni denarni 
prejemki družinam z otroki (2. člen); 

— se sredstva zagotavljajo poleg prispevkov z zakonom določenih zave- 
zancev, tudi iz drugih sredstev, ki se dajo za te namene (4. člen); 

— stopnje prispevkov za otroško varstvo določi vsako leto skupščina 
republiške skupnosti otroškega varstva na podlagi poprej sklenjenega družbe- 
nega dogovora. 

Ostale predlagane spremembe in dopolnitve so posledica teh temeljnih 
sprememb zakona in so razvidne iz osnutka zakona. 

Zaradi sprememb in dopolnitev tega zakona je treba razveljaviti zakon 
o stopnjah prispevka za otroško varstvo v letu 1972 (Uradni list SRS, 
št. 7-82/72). 

Z dnem, ko začnejo veljati stopnje prispevkov, ki se določijo v skladu 
s tem zakonom, se prenehata uporabljati določbi 3. točke 1. člena in 3. točke 
2. člena zakona o določitvi stopenj republiškega davka in republiških prispev- 
kov 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 
(Uradni list SRS, št. 7-75/72). 

MNENJA, STALI,S CA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnega delegata občine Lenart, 
in delegat mesta Ljubljane so na svojem 21. zasedanju dne 4. maja 1972 obrav- 
navali osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnostih 
otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR 
Sloveniji. 

V razpravi sta sodelovala delegata občine Šentjur pri Celju in mesta 
Ljubljane, ki je govoril tudi v imenu ljubljanskih občin. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni 
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja dele- 
gatov občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena 
na zasedanju, ta stališča republiškemu in socialno-zdravstvenemu zboru skup- 
ščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja 
kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta do njih svoje stališče. 

V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da bi bilo treba v prihodnje na 
zasedanju taka in druga vprašanja obravnavati z delegati, ki so posebej izvo- 
ljeni za to področje in dobro poznajo problematiko'. Na tem področju je odprtih 
več vprašanj, ki bi bila vredna take pozornosti — kot npr. v zvezi z ukrepi za 
zagotovitev potrebnih kadrov za vzgojno-varstveno dejavnost, financiranje te 
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dejavnosti, o zahtevah, po diferenciranem plačevanju storitev neposrednih upo- 
rabnikov uslug v vzgojnovarstvemh dejavnostih idr. Pri tem je bila izražena 
podpora s prizadevanjem, da se izpolni zakonodaja o otroškem varstvu, da se 
otroški dodatki prilagodijo življenjskim stroškom in da se pri otroškem varstvu 
uvedejo diferencirane cene v vzgojnovarstvenih zavodih glede na materialni 
položaj staršev. (Delegat Ljubljane.) 

V zvezi s predloženimi spremembami zakona pa je bilo opozorjeno na 
določene pomanjkljivosti. Duh, ki preveva dopolnila zakona, še ni povsem 
usklajen s tistimi določili, ki v zakonu ostanejo. Tako je v prvem odstavku 
8. člena zakona predvideno, da določajo družbenopolitične skupnosti, ki jih 
predstavljajo občinska in republiška skupščina, višino sredstev, ki jih oddelijo 
v sklade otroškega varstva. V na novo predloženem 10. členu in v dopolnilu 
25. člena tega zakona pa se predvideva, da stopnjo prispevkov za otroško 
varstvo določi skupščina republiške skupnosti otroškega varstva oziroma 
skupščina temeljne skupnosti otroškega varstva, kar bi bilo treba uskladiti. 

V celoti pa je bilo podprto načelo družbenega dogovarjanja, kot ga predvi- 
devajo spremembe zakona. Načelo družbenega dogovora pa naj bi zakon opre- 
delil tudi za občine in ne le za republiko. Sam zakon bi lahko določil, tako kot 
to določa za republiko, tudi za občino, kdo so nosilci družbenega dogovora 
v občini. Nadalje bi morala že sedanja sprememba zakona o financiranju 
otroškega varstva nakazati diferencirano plačevanje glede na gmotni položaj 
staršev. Diferencirano plačevanje bi vplivalo na ugotavljanje prispevne stopnje, 
saj je osnovni namen diferenciranega plačevanja omogočiti tudi ekonomskim 
šibkim družinam, da dajo otroke v varstvo. To pa bi zahtevalo večje angaži- 
ranje družbenih sredstev oziroma višjo prispevno stopnjo. (Ljubljana.) 

V razpravi so se dotaknili tudi vprašanja pomoči kmečkim otrokom, ki jo 
zakon predvideva in ki je nujna, če nočemo odklanjati socialnih razlik že pri 
otrocih, ki hodijo v šolo in pri predšolskih otrocih. Zato bi bilo prav, da bi 
zakonodajalec, ki pripravlja osnutek zakona, izdelal pametna merila za dode- 
ljevanje te pomoči 6000 otrokom, kolikor jih zakon predvideva v letošnjem 
letu. Pri tem bomo gotovo naleteli na težave v zvezi z izbiro teh družin in 
otrok v občini, potem pa bodo nastale težave, ko se bodo ti ljudje v občini 
med seboj primerjali, kdo to pomoč dobiva. Socialno stanje otrok je sicer 
v prvi vrsti odvisno od dohodka, ki ga družina ima, odvisno pa je tudi od 
načina potrošnje, ki je v teh družinah. Zato bi morali v zakonu glede dode- 
ljevanja te pomoči upoštevati mnenje socialnih služb pri občinskih skupščinah 
in pa šol, ki te otroke poznajo, in izbrati take oblike konkretne pomoči, ki so 
za otroke v tem razvojnem obdobju najbolj ustrezne. (Šentjur pri Celju.) 

Št.: 402-104/72 

Ljubljana, 5. 5. 1972 

POROČILA 

Odbor za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora je na seji dne 
19. aprila 1972 obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega 
varstva v SR Sloveniji, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
izvršni svet. 
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Odbor se je strinjal s predlogom izvršnega sveta, da se zakon obravnava 
na podlagi določila prvega odstavka 294. člena poslovnika skupščine SR Slove- 
nije po skrajšanem postopku kot osnutek zakona. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je predloženi zakonski osnutek 
izdelan na podlagi določil XXV. amandmaja k ustavi SR Slovenije in pomeni 
uskladitev zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih 
oblik otroškega varstva v SR Sloveniji z družbenim dogovorom o uresničevanju 
politike na področju otroškega varstva v republiki v letu 1972. Omenjeni druž- 
beni dogovor je bil podpisan dne 7. marca 1972. leta. 

Glede na zgoraj navedeno je treba veljavni zakon o skupnostih otroškega 
varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji 
spremeniti oziroma dopolniti tako, da se v splošnih določbah tega zakona 
poudari pomen družbenega dogovarjanja in da se v nadaljnjih spremembah 
in dopolnitvah zakona to družbeno dogovarjanje tudi izpelje. Področje otroškega 
varstva je namreč takšnega družbenega pomena, da se izvajanje sprejete 
politike in financiranje tega varstva določa z družbenim dogovorom. Le-tega 
sklenejo vsi tisti dejavniki, ki imajo skupen interes za uresničitev sprejetih 
nalog na tem področju. Glede na spremembe in dopolnitve tega zakona je 
potrebno razveljaviti zakon o stopnjah prispevkov za otroško varstvo 
v letu 1972. 

V podrobni obravnavi posameznih členov osnutka zakona je odbor sprejel 
naslednje pripombe in predloge: 

K 2. členu: Iz 2. člena izhaja, da se pravice glede organiziranega varstva 
otrok in denarnih prejemkov družin z otroki (otroški dodatek) razširjajo na 
vse otroke. Vendar to načelo ni dosledno izpeljano v zakonu. 

V primeru, če predlagatelj ni nameraval s to določbo izenačiti kmečkih 
otrok z otroki delavcev, mora — po mnenju odbora — ostati 2. člen zakona 
nespremenjen. Omenjeni člen namreč jasno določa, da se organizirano varstvo 
in stalni dopolnilni denarni prejemki (otroški dodatek) zagotavljajo le dru- 
žinam delavcev z otroki. 

K 3. členu: V prvi vrsti prvega odstavka naj se besedilo »za politiko 
in financiranja-« nadomesti z besedilom »za izvajanje sprejete politike in finan- 
ciranje«. 

Politiko otroškega varstva določijo družbenopolitične skupnosti z družbe- 
nimi plani razvoja in skupnosti otroškega varstva z dolgoročnimi in kratkoroč- 
nimi programi. V teh okvirih pa se lahko uredi z družbenim dogovorom le 
financiranje in izvajanje te politike. 

Predlagatelj naj še enkrat temeljito prouči, kdo naj sodeluje pri sklepanju 
družbenega sporazuma. 

Po mnenju odbora naj pri sklepanju družbenega dogovora sodeluje tudi 
gospodarska zbornica kot predstavnik organizacij združenega dela, ki bodo 
v veliki meri nosilke financiranja otroškega varstva. Vprašljivo pa je, ali naj 
pri sklepanju družbenega dogovora sodelujejo Zveza prijateljev mladine Slove- 
nije in Zveza mladine Slovenije, ker predstavniki teh dveh skupnosti sodelujejo 
v organih skupnosti otroškega varstva in v njih uveljavljajo svoje interese. 

V zadnji vrsti prvega odstavka naj se besede »Zveza skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja SR Slovenije« nadomestijo z besedami »Zvezi skupnosti 
zdravstvenega zavarovanj a delavcev in kmetov«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
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Odbor je ugotovil, da bi moral zakon vsebovati tudi določbo, kaj storiti 
v primeru, če do sklenitve družbenega dogovora ne pride. Verjetno bi kazalo 
za ta primer analogno uporabiti rešitev, kot jo predvideva 11. člen zakona 
o zdravstvu za področje zdravstva. Ni namreč mogoče pričakovati, da bi bili 
podpisniki družbenega dogovora vselej soglasni s predlogom republiške skup- 
nosti otroškega varstva glede vsebine družbenega dogovora. 

K 4. členu: V tretji vrsti naj se besedilo »se daje« nadomesti z bese- 
dilom »se dajejo«. 

Pripomba je redakcijskega značaja. 
K 5. členu: Ta člen naj se črta. 
Ni utemeljenih razlogov, da bi prispevek za otroški dodatek plačevali 

tudi kmetje in pripadniki samostojnih poklicev, dokler z zakonom ne bo 
razširjena pravica do otroškega dodatka tudi za te kategorije prebivalcev. Za 
dnevno varstvo otrok pa kmetje in pripadniki svobodnih poklicev plačujejo 
prispevek po 12. členu zakona po odlokih občinskih skupščin. 

K 6. členu: V skladu s pripombami k 3. in 5. členu ni mogoče črtati 
6. člena, ker morajo pripadniki samostojnih poklicev, ki so zavarovani po 
posebnih pogodbah o socialnem zavarovanju in prejemajo otroški dodatek, tudi 
v bodoče v ta namen plačevati prispevek. 

K 8. členu: V drugem odstavku naj se črtajo besede: 
»oziroma dohodek drugih zavezancev, ki je osnova za zdravstveno zava- 

rovanje po veljavnih predpisih in pogodbah.« 
Predlog je utemeljen glede na že podane pripombe k 2., 3. in 5. členu. 
K 9. členu : Ta člen naj se črta, ker ni razlogov, da bi vojaške osebe 

v aktivni službi JLA na območju SR Slovenije v prihodnje ne plačevale pri- 
spevka za dnevno varstvo otrok. 

K 14. členu : Predlagatelj naj prouči, ali je potrebno, da bi zakon učin- 
koval od 1. 1. 1972. Po mnenju odbora je mogoča tudi drugačna rešitev. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona z zgoraj 
navedenimi pripombami in predlogi. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Jožeta 
Teliča. 

St: 402-104/72 

Ljubljana, 21. 4. 1972 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 57. seji 24. aprila 
1972 obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skup- 
nostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v 
SR Sloveniji, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. Poleg 
osnutka zakona je odbor obravnaval tudi zaključni račun sklada republiške 
skupnosti otroškega varstva za leto 1971, finančni načrt sklada za leto 1972 z 
obrazložitvijo ter program za leto 1972. 

Uvodoma je bilo ugotovljeno, da v skladu z ustavnimi dopolnili osnutek 
zakona uvaja na področje politike otroškega varstva družbeno dogovarjanje. 

Po mnenju odbora je s 3. členom osnutka zakona določeno število podpis- 
nikov preveliko, saj tudi družbenega dogovora za leto 1972 vsi v tem členu 
predvideni niso podpisali. Odbor meni, da ni bistveno, da se določi veliko število 
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podpisnikov, pač pa da se zagotovi udeležba in sodelovanje tistih, ki se jih te 
stvari res tičejo. Med podpisniki sporazoma ni gospodarske zbornice kot pred- 
stavnika gospodarstva, ki, je glavni primarni vir sredstev, s katerimi razpolaga 
republiška skupnost otroškega varstva. 

Tudi v 7. členu manjka predstavnik gospodarstva. 
V 8. členu je predvideno-, da bo stopnje prispevkov za otroško varstvo 

določala skupščina republiške skupnosti otroškega varstva v skladu s potrebami, 
ki izhajajo iz predhodno sklenjenega družbenega dogovora o politiki in finan- 
ciranju otroškega varstva. Glede na ta novi način je toliko nujnejše zastopstvo 
gospodarstva v družbenem dogovoru, kajti pri določanju potreb je nujno upo- 
števati tudi možnosti. 

V obravnavi o zaključnem računu in finančnem načrtu je bilo postavljeno 
vprašanje zaradi prenosa tako velikega presežka dohodkov iz leta 1971 v 
finančni načrt za leto 1972. Potrebna bi bila obrazložitev, kakšna je vsebina 
te razmeroma velike vsote, ali gre za čist, še nerazporejen presežek dohodka, 
ali za že razporejena, a še neizkoriščena sredstva, ali za prenos imobiliziranih 
sredstev itd. 

Nekateri izdatki v finančnem načrtu se močno povečujejo v letu 1972. Med 
temi gre tudi za trikratno povečanje izplačil za osebne dohodke organov in 
strokovnih služb republiške skupnosti otroškega varstva. Ali je tolikšno pove- 
čanje utemeljeno, je bilo postavljeno vprašanje, ali je zagotovljena racionalna 
organizacija dela, ali je nabava opreme nujnost? 

Odbor poudarja, da je potrebno, da se zahteva po racionalnem poslovanju 
in varčevanju uveljavi v vseh samoupravnih (skupnostih, tako kot je to nujno 
tudi za vse predstavniške in upravne organe. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme osnutek zakona s pripombami. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Avgusta Majeriča. 

St.: 402-104/72 

Ljubljana, 26. 4. 1972 

Odbor socialno-zdravstvenega zbora za socialno in otroško varstvo je na seji 
dne 17. aprila 1972 obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otro- 
škega varstva v SR Sloveniji. Navedeni zakonski osnutek je skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Pred prehodom na načelno obravnavo je odbor sprejel predlog izvršnega 
sveta, da se zakon obravnava po določilih 294. člena poslovnika skupščine SR 
Slovenije po skrajšanem postopku kot osnutek zakona. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je predloženi osnutek zakona pri- 
pravljen v smislu določb XXV. amandmaja k ustavi SR Slovenije. Zakonski 
osnutek nedvomno pomeni uskladitev veljavnega zakona z družbenim dogo- 
vorom glede uresničevanja politike na področju otroškega varstva v SR Slo- 
veniji. 

Glede na zgoraj navedeno ugotovitev je treba torej zakon o skupnostih 
otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR 
Sloveniji spremeniti in dopolniti, da bo v splošnih določilih tega zakona po- 
udarjen pomen družbenega dogovarjanja in da se to dogovarjanje tudi izpelje. 
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Otroško varstvo je namreč tolikšnega družbenega pomena, da se določajo 
izvajanja njegove politike in financiranja z družbenim dogovorom, ki ga skle- 
nejo tisti dejavniki, ki imajo skupen interes za realizacijo sprejetih obveznosti 
na tem področju. Glede na te predvidene zakonske spremembe in dopolnitve- 
je treba razveljaviti zakon o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972. 

Ko je odbor podrobno obravnaval besedilo posameznih členov predloženega 
zakonskega osnutka, je dal naslednje pripombe: 

K 2. členu : Besedilo tega člena ni povsem jasno. Ce predlagatelj ni 
nameraval s tem določilom izenačiti otroke kmečkih družin z otroki delavskih, 
potem mora ostati besedilo 2. člena zakona nespremenjeno. Navedeni člen 
zakona namreč zagotavlja stalne dopolnilne denarne prejemke družinam de- 
lavcev z otroki (otroški dodatek). 

K 3. členu: — V prvi vrsti prvega odstavka naj se besede »za politiko 
in financiranje« nadomestijo z besedami »za izvajanje sprejete politike in fi- 
nanciranje«. 

Po mnenju odbora določa politiko na področju otroškega varstva skupščina 
SR Slovenije s kratkoročnim oziroma dolgoročnim programom razvoja, medtem 
ko naj družbeni dogovor na podlagi teh programov izvaja to politiko. 

— Pri sklepanju družbenega dogovora bi morala nujno sodelovati kot 
partner tudi gospodarska zbornica kot predstavnik organizacij združenega dela. 
Vprašljivo je tudi, ali je potrebno, da sta partnerja pri sklepanju družbenega 
dogovora tudi Zveza prijateljev mladine in Zveza mladine Slovenije, ker sta 
zajeta že v prej naštetih skupnostih. 

— V drugem odstavku v predzadnji vrsti naj se besedilo »Zveza skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja SRS« nadomesti z besedilom »Zveza skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja delavcev SR Slovenije in Zveza skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov SR Slovenije.« 

Gre za to, da se zajamejo obe skupnosti; sedanje besedilo pa ne pove, za 
katero skupnost gre, niti njen naziv ni uraden naziv ne za eno in ne za drugo 
skupnost. 

— Predlagatelj naj prouči tudi, kaj bi bilo treba storiti v primeru, če pro- 
gram razvoja otroškega varstva ne bi bil sprejet. Verjetno bi kazalo v tem pri- 
meru analogno uporabljati določila 11. člena republiškega zakona o zdravstvu. 

K 4. členu : V 3. vrsti naj se besedi »se daje« nadomestita z besedama. 
»se dajejo«. 

Gre za redakcijski popravek. 
K 5. členu: Ta člen bi bilo treba črtati, ker v smislu 12. člena zakona 

plačujejo sredstva za dnevno varstvo otrok kmetov občine iz sredstev, ki jih 
zberejo s prispevki iz osebnega dohodka od njihove dejavnosti. 

K 9. členu: Predlagatelj naj ponovno prouči, ali je določba, da se črta 
11. člen, res nujno potrebna. 

Odbor predlaga socialno-zdravstvenemu zboru, da sprejme osnutek zakona 
z navedenimi pripombami. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Franca 
Kranjca. 

St.: 402-104/72 

Ljubljana, 20. 4. 1972 
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
25. aprila 1972 obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otro- 
škega varstva v SR Sloveniji, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni 
svet. 

Pred prehodom na načelno razpravo se je komisija strinjala s predlogom 
izvršnega sveta, ki sta ga podprla tudi pristojna odbora, da se zakon obravnava 
po določilu prvega odstavka 294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije po 
skrajšanem postopku kot osnutek zakona. 

V načelni razpravi je komisija ugotovila, da s predloženim osnutkom za- 
kona uvajamo bistvene spremembe v obstoječo zakonsko ureditev. Skladno z 
ustavnimi amandmaji k ustavi SR Slovenije uveljavljamo institut družbenega 
dogovora na področju otroškega varstva. Ta sprememba je v obrazložitvi za- 
kona dovolj pojasnjena. Nadaljnja bistvena sprememba je razširitev kroga 
upravičencev do otroškega dodatka, ki pa v obrazložitvi ni dovolj pojasnjena. 
Po osnutku zakona se otroški dodatek zagotavlja ne le družinam delavcev z 
otroki, temveč vsem družinam z otroki (2. člen). To načelo pa v zakonu ni 
dosledno izpeljano. V. poglavje sedaj veljavnega zakona, ki obravnava otroški 
dodatek (splošne določbe; upravičenci do otroškega dodatka; otroci, za katere 
gre otroški dodatek; pridobivanje pravice do otroškega dodatka; premoženjski 
cenzus kot pogoj za pravico do otroškega dodatka...), je namreč ostalo ne- 
spremenjeno. Razširitev kroga upravičencev do otroškega dodatka pa nujno 
terja določene spremembe posameznih določil v tem poglavju. 

Po osnutku zakona bodo v bodoče prispevek za otroško varstvo plačevali 
tudi kmetje in pripadniki samostojnih poklicev (5. člen). Dopolnitev sedaj 
veljavnega 4. člena zakona, ki obravnava prispevek za otroško varstvo, terja 
poleg predlaganih sprememb (črtanje 6. in 7. člena sedaj veljavnega zakona) še 
nekatere druge spremembe veljavnih določil (na primer 12. in 13. člen). 

Osnutek zakona nadalje določa, naj bi v prihodnje skladno z ustavnimi 
dopolnili stopnje prispevkov za otroško varstvo določala skupščina republiške 
skupnosti otroškega varstva, ne pa več republiška skupščina. Izraženo je bilo 
mnenje, naj predlagatelj nasploh prouči, ali so poleg predlaganih potrebne še- 
kake spremembe glede funkcije skupnosti otroškega varstva. Po mnenju članov 
komisije naj predlagatelj temeljito prouči tudi vprašanje programiranja na 
področju otroškega varstva. Sedaj veljavni zakon na več mestih obravnava 
programiranje (25., 30., 32 člen), po osnutku zakona pa je osnova za družbeni 
dogovor letni program za razvoj otroškega varstva na območju SR Slovenije. 

Glede na navedeno je komisija predlagala, da predlagatelj temeljito prouči, 
katera določila sedaj veljavnega zakona je treba spremeniti oziroma dopolniti, 
da bi zagotovili tako sistemsko ureditev na področju otrošega varstva, kot jo 
želimo. Po mnenju komisije bi bilo primernejše, da bi predlagatelj pripravil nov 
zakon in ne le novelo sedaj veljavnega zakona. V novem zakonu naj bi po mož- 
nosti, upoštevajoč načela in cilje, ki jih vsebuje resolucija v temeljih zakono- 
dajne politike republike (Ur. 1. SRS, št. 14/69), kompleksno obravnavali vso 
materijo s področja varstva otrok, torej tudi tisto materijo, ki jo obravnavajo 
drugi predpisi o premoženjskem cenzusu, o denarni pomoči za opremo novo- 
rojenega otroka ter o denarni pomoči družinam z otroki iz socialno šibkih kmeč- 
kih družin. Glede na pojasnilo predstavnika predlagatelja, da predlaganih spre- 
memb v letošnjem letu v praksi ne bi uveljavili (stopnja prispevka za otroško 
varstvo bi ostala ista, otroški dodatek bi sprejemali le sedanji upravičenci, 
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kmetje in pripadniki samostojnih poklicev še ne bi plačevali prispevka za 
otroško vanstvo), je komisija poudarila, da ne kaže forsirati izdelave in sprejema 
novega zakona na račun njegove kvalitete. Po mnenju komisije zaradi temeljite 
priprave novega zakona tudi ne bo oteženo oziroma ogroženo izvajanje že 
sprejetega družbenega dogovora o uresničevanju politike na področju otroškega 
varstva v SR Sloveniji za leto 1972. 

Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona so bile sprejete naslednje 
pripombe: 

K 3. členu : Besedilo v prvem odstavku »Izhodišča za politiko in finan- 
ciranje otroškega varstva določa družbeni dogovor, ki ga po predhodni uskla- 
ditvi s temeljnimi skupnostmi otroškega varstva sklenejo...« naj se nadomesti 
z besedilom: »Izhodišča za izvajanje sprejete politike in financiranje otroškega 
varstva določa družbeni dogovor, ki ga sklenejo:«. 

Politiko otroškega varstva namreč določajo družbenopolitične skupnosti z 
družbenimi plani razvoja in skupnosti otroškega varstva s kratkoročnimi in 
dolgoročnimi plani. Ni treba posebej poudarjati, da je treba družbeni dogovor 
predhodno uskladiti s temeljnimi skupnostmi otroškega varstva, ker gre le za 
metodo dela podpisnikov družbenega dogovora. Predlagatelj naj ponovno prouči 
vprašanje podpisnikov družbenega dogovora. Predlagano število podpisnikov je 
preveliko. Pri sklepanju družbenega dogovora ni nujno sodelovanje Zveze pri- 
jateljev mladine Slovenije in Zveze mladine Slovenije, saj njuni predstavniki 
sodelujejo v samoupravnih organih skupnostih otroškega varstva, ki je pod- 
pisnik družbenega dogovora. Podpisnik družbenega dogovora pa bi morala biti 
gospodarska zbornica kot predstavnik organizacij združenega dela s področja 
gospodarstva, ki bodo tudi v prihodnje sodelovale pri financiranju materialne 
baze otroškega varstva. Podpisnika družbenega dogovora morata biti tudi 
Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in Zveza skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov, kar iz predlaganega besedila ni jasno razvidno. 

Zakon mora rešiti tudi vprašanje potrebnih ukrepov, če družbeni dogovor 
ni oziroma ni pravočasno sklenjen. Morda bi bila sprejemljiva rešitev, da v ta- 
kem primeru velja dogovor, ki je veljal za preteklo leto. 

K 4. členu: V tretji vrsti se med besedama »dohodek« in »in« vstavi 
besedilo »po tem zakonu«, beseda »daje« pa nadomesti z besedo »dajejo«. 

Pripomba je redakcijskega značaja. 
K 5. členu: Besedilo »V četrtem členu« se nadomesti z besedilom »V 

drugem odstavku 4. člena«. 
Pripomba je redakcijskega značaja. 
Besedilo »— kmetje in pripadniki samostojnih poklicev.« naj se nadomesti 

z besedilom: »■— kmetje in osebe, ki opravljajo samostojno poklicno dejavnost.« 
Predlagana sprememba je potrebna zaradi uskladitve terminologije z ustav- 

nimi amandmaji. 2e zakon o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah 
zdravstvenega varstva govori o »osebah, ki opravljajo samostojno poklicno 
dejavnost«, ne pa o pripadnikih samostojnih poklicev. 

K 8. členu: V prvem odstavku se v drugi vrsti med besedama »členu« 
in »zakona« vstavi beseda »tega«, v drugem odstavku pa naj se v zadnji vrsti 
črta besedilo »po veljavnih predpisih in pogodbah.«. 

Pripomba je redakcijskega značaja. 
K 10. členu: Glede na pripombo, izraženo v načelni razpravi, naj se črta 

tudi drugi odstavek 13. člena. 
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K 11. členu: Na koncu prve in v začetku druge vrste naj se med be- 
sedama »izterjava« in »prispevkov« vstavi beseda »neplačanih«, ker le te pri- 
spevke izterjujemo. 

St.: 402-104/72 

Ljubljana, 26. 4. 1972 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k programu republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1972 

Na podlagi 150. člena ustave SR Slovenije in druge alinee prvega ter tret- 
jega odstavka 30. člena zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju 
nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 43/67) 
je skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora in na seji socialno-zdrav- 
stvenega zbora sprejela 

ODLOK 
o soglasju k programu republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1972 

K programu republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1972, ki ga je 
sprejela skupščina republiške skupnosti otroškega varstva na seji dne 22. marca 
1972, se daje soglasje. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora je na 
seji dne 17. aprila obravnaval program republiške skupnosti otroškega varstva 
za leto 1972, ki ga je skupščini SR Slovenije poslala v soglasje republiška skup- 
nost otroškega varstva. 

V načelni razpravi niso bile dane pripombe niti predlogi za spremembo 
ah dopolnitev predloženega programa. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da predloženi program predstavlja oprede- 
litev aktivnosti republiške skupnosti otroškega varstva za realizacijo začrtanih 
ciljev, ki jih v letu 1972 želimo doseči pri razvoju družbene skrbi za otroke in 
prizadevanja za dosego ciljev, predvidenih v resoluciji o dolgoročnem razvoju 
SR Slovenije. 

V razpravi je bilo poudarjeno naslednje: 
— Čimbolj dosledno je treba izpeljati programsko usmeritev za pospeše- 

vanje razvoja otroškega varstva na manj razvitih področjih. Pripravljen je že 
predlog programa za pospeševanje razvoja na manj razvitih območjih za leto 
1972, ki predvideva zlasti pomoč nerazvitim občinam pri programiranju, pri 
pospeševanju razvoja vzgojno-varstvenih zmogljivosti, pri usposabljanju dnev- 
nega varstva, pri pokrivanju stroškov za prehrano šolskih otrok, pomoč in za- 
gotovitev zdravstvenih pregledov triletnih otrok itd. Absolutna prednost pri 
razvoju družbene skrbi za otroke je dana nerazvitim občinam. Taka usmeritev 
politike na področju otroškega varstva pa je v skladu s stališči 3. konference 
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Z K Slovenije, ki se je zavzela za hitrejše razvijanje družbene baze otroškega 
varstva in za izenačitev pogojev za življenje in izobraževanje otrok tako na 
razvitih območjih kot tudi na nerazvitih in dislociranih. 

— Za uresničevanje ciljev pri pospeševanju razvoja otroškega varstva na 
manj razvitih območjih je potrebna uskladitev programov republiške izobraže- 
valne skupnosti in republiške skupnosti otroškega varstva. 

— Se vedno ostaja odprto vprašanje, kako obsežen program republiške 
skupnosti otroškega varstva tudi kadrovsko uskladiti. Odbor je opozoril, da je 
pereče vprašanje pomanjkanja kadrov v otroških varstvenih ustanovah. Se 
posebno pereče je pomanjkanje zdravstvenih delavcev, zlasti zdravnikov. Pro- 
blemi so v tesni povezavi s predloženim programom, saj le-ta ni izvedljiv, če 
ni na razpolago dovolj kadrov. Republiška skupnost otroškega varstva si z 
izjemo zdravnikov sama zagotavlja kadre. 

— Denarna pomoč otrokom iz socialno šibkih kmečkih družin je v letu 
1972 intervencijski ukrep. Ta oblika pomoči pomeni novost in prvi, čeprav 
skromni korak k zajetju kmečkih otrok v sistem otroškega dodatka. 

— Potrebno je usklajevanje programov vseh družbenih dejavnikov, ki ob- 
ravnajo otroka, tako npr. s stališča zdravstva, izobraževanja itd. Republiška 
skupnost otroškega varstva obravnava problematiko otroškega varstva v celoti, 
občinske skupščine pa usklajujejo programe vseh zainteresiranih družbenih 
dejavnikov na tem področju. Programska usmeritev otroškega varstva do leta 
1975, ki jo je sprejela republiška Sskupnost otroškega varstva, pa pomeni 
sintezo občinskih programov otroškega varstva in določa družbene minimume, 
na tem področju, ki jih želimo uresničiti na območju vse republike. Enoletni 
program predvideva le naloge, katere je treba izpeljati v letu, za katero je 
sprejet, ne podaja pa kompleksno problematike in politike otroškega varstva 
kot področja. 

K posameznim nalogam programa republiške skupnosti otroškega varstva 
za leto 1972 niso bile dane pripombe niti predlogi za spremembo ali dopolnitev, 
zato je odbor predloženi program v celoti sprejel. 

Odbor predlaga socialno-zdravstvenemu zboru, da da soglasje k programu 
republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1972. 

Odbor je za poročevalca na seji socialno-zdravstveneg'a zbora določil po- 
slanca dr. Štefana Varga. 

POROČILA 

Odbor za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora je na seji dne 
19. aprila 1972 obravnaval zaključni račun sklada republiške skupnosti otro- 
škega varstva za leto 1971, finančni načrt sklada republiške skupnosti otroškega 
varstva za leto 1972 in program republiške skupnosti otroškega varstva za leto 
1972, ki jih je skupščini predložila republiška skupnost otroškega varstva v 
obravnavo. Program za leto 1972 je republiška skupnost otroškega varstva pred- 
ložila skupščini v soglasje. 

Odbor je pozitivno ocenil dejavnost republiške skupnost otroškega varstva 
v letu 1971, zlasti še njena prizadevanja za razširitev družbene baze otroškega 
varstva za predšolske in šolske ter za razvojno motene otroke. 

V načelni razpravi in pri podrobni obravnavi zaključnega računa je bila 
izražena pripomba, da so presežki dohodkov nad izdatki razmeroma visoki. 
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Smotrno bi bilo, da bi se ti presežki dohodkov porabili že v letu 1971, na primer 
za gradnjo zavodov otroškega varstva; v ta namen bi bilo potrebno sprejeti 
rebalans proračuna. 

Odbor je zaključni račun sklada republiške skupnosti otroškega varstva za 
leto 1971 sprejel brez pripomb. 

Nato je odbor obravnaval finančni načrt sklada za leto 1972. V razpravi 
je bilo ugotovljeno, da finančni načrt izhaja iz družbenega dogovora o uresni- 
čevanju politike na področju otroškega varstva in iz sprejetih zakonov o de- 
narnih dajatvah družinam za vzdrževanje otrok, o stopnjah prispevkov od 
izplačanih osebnih dohodkov in pokojnin ter zakona o davku na dohodek bank. 

V načelni razpravi je bilo sproženo vprašanje, zakaj je v letu 1972 za pomoč 
pri habilitaciji otrok in za zdravstveno varstvo otrok predvidenih manj sredstev 
kot v letu 1971, obenem pa je opaziti, da so se zelo povečali izdatki za delo 
organov in strokovne službe republiške skupnosti otroškega varstva. Pred- 
stavnik republiške skupnosti otroškega varstva je obrazložil, da so v postavki 
»Delo organov in strokovne službe republiške skupnosti otroškega varstva« pred- 
videni tudi izdatki za investicije in- to za nakup in opremo nujno potrebnih 
poslovnih prostorov za republiško skupnost otroškega varstva. Republiška 
skupnost otroškega varstva opravlja obsežne in strokovne zahtevne naloge, ki 
so se v letu 1972 povečale, zato pa je potrebno več sredstev. Poudaril je, da 
ima republiška skupnost otroškega varstva skupno zaposlene štiri osebe (v letu 
1971 le eno osebo) in da predvideni povečani izdatki za delo organov in službe 
republiške skupnosti otroškega varstva niso povečani v korist osebnih dohod- 
kov, temveč za investicije za nakup opreme in prostorov. Za pomoč pri habili- 
taciji otrok in zdravstveno varstvo otrok je predvideno manj sredstev, ker 
republiška skupnost otroškega varstva meni, da bi bilo bolje, da se opravljajo 
sistematični zdravstveni pregledi otrok v zdravstvenih domovih in v ta namen 
koristijo tudi drugi viri sredstev. 

Odbor je predloženi finančni načrt po obrazložitvi predstavnika republiške 
skupnosti otroškega varstva sprejel. 

Nato je odbor obravnaval program republiške skupnosti, otroškega varstva 
za leto 1972. Predloženi program predstavlja opredelitev aktivnosti republiške 
skupnosti otroškega varstva za realizacijo začrtanih ciljev, ki jih v letu 1972 
želimo doseči pri razvoju družbene skrbi za otroke in prizadevanja za dosego 
ciljev, predvidenih v resoluciji o dolgoročnem razvoju SR Slovenije. Predlog 
programa je podrobneje obrazložen v poročilu republiške skupnosti otroškega 
varstva o politiki na področju otroškega varstva v letu 1972, ki je bil predložen 
skupščini SR Slovenije. 

V načelni obravnavi programa je bila dana pripomba, da je predloženi pro- 
gram izdelan na podlagi družbenega dogovora o uresničevanju politike na pod- 
ročju otroškega varstva v letu 1972. Glede na to, da bi moral biti program 
osnova za izdelavo družbenega dogovora, ni logično, da se program izdeluje na 
podlagi družbenega dogovora. 

V razpravi je bilo poudarjeno tudi naslednje: 
— Čimbolj dosledno je treba izpeljati programsko usmeritev za pospeše- 

vanje razvoja otroškega varstva na manj razvitih območjih. Pripravljen je že 
predlog programa za pospeševanje razvoja na manj razvitih območjih za leto 
1972, ki predvideva zlasti pomoč nerazvitim občinam pri programiranju, pri 
pospeševanju vzgojno-varstvenih zmogljivosti, pri usposabljanju dnevnega var- 
stva, pri pokrivanju stroškov za prehrano šolskih otrok, za pomoč in zagotovitev 
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zdravstvenih pregledov triletnih otrok itd. Absolutna prednost pri razvoju 
družbene skrbi za otroke je dana nerazvitim, občinam, taka usmeritev otroškega 
varstva pa je v skladu s stališči tretje konference ZK Slovenije, ki se je zavzela 
za hitrejše razvijanje družbene baze otroškega varstva in za izenačitev pogojev 
za življenje in izobraževanje otrok tako na razvitih območjih kot tudi na 
nerazvitih. 

— Za uresničevanje ciljev pri pospeševanju razvoja otroškega varstva na 
manj razvitih območjih je potrebna uskladitev programov republiške izobraže- 
valne skupnosti in republiške skupnosti otroškega varstva. 

— Se vedno ostaja odprto vprašanje, kako obsežen program republiške 
skupnosti otroškega varstva tudi kadrovsko uskladiti. Odbor je opozoril, da je 
pereče vprašanje pomanjkanja kadrov v otroških varstvenih ustanovah. Zato 
bi bilo treba izdelati poseben program šolanja za tiste, ki bi hoteli delati v 
vzgojno-varstvenih ustanovah. Ti problemi so v tesni povezavi s predloženim 
programom, saj le ta ni izvedljiv, če ni na razpolago dovolj kadrov. 

■—< Denarna pomoč otrokom iz socialno šibkih kmečkih družin je inter- 
vencijski ukrep. Ta oblika pomoči pomeni novost in prvi, čeprav skromni korak 
k zajetju kmečkih otrok v sistem otroškega dodatka. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme odlok o soglasju k pro- 
gramu republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1972. 

Odbor je za porčevalca na seji zbora določil poslanca Jožeta Teliča. 

St.: 402-116/72 

Ljubljana, 21. 4. 1972 

Odbor za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora je na 
seji dne 17. aprila 1972 obravnaval zaključni račun sklada republiške skupnosti 
otroškega varstva za leto 1971, finančni načrt sklada republiške skupnosti otro- 
škega varstva za leto 1972 in program republiške skupnosti otroškega varstva 
za leto 1972, ki jih je skupščini predložila republiška skupnost otroškega varstva. 
Program za leto 1972 je republiška skupnost otroškega varstva predložila skup- 
ščini tudi v soglasje. 

Odbor je pozitivno ocenil dejavnost republiške skupnosti otroškega varstva 
v letu 1971, zlasti še njena prizadevanja za razširitev družbene baze otroškega 
varstva za predšolske in šolske ter za razvojno motene otroke. 

V načelni razpravi in pri podrobni obravnavi zaključnega računa niso bile 
dane pripombe. Odbor se je s predloženim zaključnim računom sklada repu- 
bliške skupnosti otroškega varstva za leto 1971 strinjal. 

Nato je odbor obravnaval finančni načrt sklada za leto 1972. V razpravi je 
bilo ugotovljeno, da finančni načrt izhaja iz družbenega dogovora o uresniče- 
vanju politike na področju otroškega varstva in iz sprejetih zakonov o denarnih 
dajatvah dnižinam za vzdrževanje otrok, o stopnjah prispevkov od izplačanih 
osebnih dohodkov in pokojnin ter zakona o davku na dohodek bank. 

V načelni razpravi je bilo sproženo vprašanje, zakaj je v letu 1972 za 
gradnjo objektov za otroško varstvo predvidenih xnanj sredstev kot v letu 1971, 
hkrati pa je opaziti, da so se zelo povečali izdatki za delo organov in strokovne 
službe republiške skupnosti otroškega varstva. Predstavnik republiške skupno- 
sti otroškega varstva je obrazložil, da so v postavki »delo organov in strokovne 
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službe republiške skupnosti otroškega varstva« predvideni poleg osebnih dohod- 
kov, izdatkov za honorarne sodelavce (izdelava raznih študij-analiz) tudi iz- 
datki za investicije in to za nakup in opremo nujno potrebnih poslovnih prostorov 
za RSOV. Prav tako je RSOV strokovna služba, ki opravlja obsežne in strokovno 
zahtevne naloge, ki so se v letu 1972 še povečale, zato pa je potrebno več sred- 
stev. Poudarila je, da ima RSOV skupno zaposlene štiri osebe in da predvideni 
povečani izdatki za delo organov in službe republiške skupnosti otroškega var- 
stva niso povečani v korist osebnih dohodkov, temveč za investicije, za nakup 
opreme in prostorov. Za gradnjo objektov otroškega varstva je predvidenih 
31 lo/o manj sredstev kot v preteklem letu — le-ta so prenesena v sredstva za 
dnevno varstvo otrok — zato pa so izdatki za programiranje otroškega varstva 
predvidoma za 4,2 ®/o večji kot v letu 1971. 

Odbor je predloženi finančni načrt sklada republiške skupnosti otroškega 
varstva za leto 1972 sprejel brez pripomb. 

Na uvodoma omenjeni seji je odbor obravnaval tudi program republiške 
skupnosti otroškega varstva za leto 1972. Odbor je predloženi program v celoti 
sprejel in predlagal socialno^zdravstvenemu zboru, da da soglasje. 

Odbor je za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora določil po- 
slanca dr. Štefana Varga. 

St.: 402-116/72 

Ljubljana, 18. 4. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
26. 4. 1972, št. 402-116/72. 

PREDLOG ZAKONA 

o uskladitvi akta o ustanovitvi Zavoda za duševno in živčno bolne 
Hrastovec-Trate 

1. člen 

S tem zakonom se usklajujejo z zakonom o socialnih zavodih (Ur. 1. SRS, 
št. 4-17/1971) določbe ustanovitvenega akta Zavoda za duševno in živčno bolne 
Hrastovec-Trate, katerega organizacija in delo sta urejena z odločbo izvršnega 
sveta ljudske skupščine LRS, št. 052-3/56 z dne 5. marca 1957 (Uradni list LRS, 
št. 6-34/1957). 

2. člen 

Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate (v nadaljnjem besedilu 
zavod) je poseben socialni zavod, ki nudi oskrbo in varstvo: 

— odraslim trajno duševno prizadetim osebam (oligofrenim in dement- 
nim), ki se niso, niti se ne morejo habilitirati in ne morejo živeti prosto v 
družbi; 

— odraslim duševno in živčno bolnim osebam, pri katerih je bila aktivna 
terapija brezuspešna, je pa možna interna rehabilitacija, a zaradi svoje asocial- 
nosti ne morejo biti v domači oskrbi. 
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3. člen 

Zavod nudi oskrbo in varstvo s tem, da oskrbovancem zagotavlja: 
— nastanitev, obleko, prehrano in drugo ustrezno oskrbo in varstvo; 
— splošno zdravstveno varstvo in zdravstveno nego; 
— nevropsihiatrično nego in posamezne specialistične zdravstvene storitve 

(zobozdravstvene, ginekološke, okulistične, zdravljenje TBC bolnikov), ki so 
potrebne zaradi spremljajočih bolezni pri oskrbovancih zavoda. 

Ustrezno stanju in potrebam oskrbovancev organizira zavod določene oblike 
rehabilitacije, zaposlitve in resocializacije oskrbovancev. 

4. člen 

Ustanovitelj zavoda je SR Slovenija. 

5. člen 

Ime zavoda je: Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate. 
Sedež zavoda je v Hrastoveu v Slovenskih goricah. 

6. člen 

Dejavnost zavoda je posebnega družbenega pomena. 
V zadevah posebnega družbenega pomena sodelujejo v svetu zavoda poleg 

članov delovne skupnosti predstavniki družbene skupnosti. 
V svet zavoda delegirajo po enega predstavnika: skupščina SR Slovenije, 

skupnost občinskih služb socialnega varstva Slovenije, klinična bolnišnica za 
psihiatrijo Ljubljana, skupščina občine Lenart, skupnost zdravstvenega zavaro- 
vanja delavcev Maribor in zdravstveni dom Maribor. 

S statutom zavoda se lahko določijo še drugi organi in organizacije, ki 
delegirajo predstavnike v svet zavoda. 

7. člen 

Zavod mora uskladiti svojo dejavnost in poslovanje z določbami tega zakona 
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

8. člen 

Ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati dosedanji akti, ki so urejali 
status zavoda. 

9. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Bo 35. členu zakona o socialnih zavodih (Ur. 1. SRS, št. 4-17/71) morajo 
ustanovitelji socialnih zavodov uskladiti akte o ustanovitvi teh zavodov z do- 
ločbami tega zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

SR Slovenija izvršuje pravice in dolžnosti ustanovitelja do zavoda za 
duševne in živčno bolne Hrastovec-Trate. 
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Ta zvod je bil nazadnje pravno urejen z odločbo izvršnega sveta Ljudske 
skupščine LRS št. 052-3/56 z dne 5. marca 1957 (Ur. 1. LRS št. 6-34/1957). 

S predlaganim zakonom se usklajujejo določbe dosedanjih ustanovitvenih 
aktov, ki urejajo organizacijo in dejavnost zavoda z zakonom o socialnih za- 
vodih in predlogom smernic razvoja posebnih socialnih zavodov v Sloveniji, ki 
ga je izdelal v letu 1970 republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo 
in jih je obravnaval in v načelu sprejel odbor za socialno politiko in komunalna 
vprašanja izvršnega sveta skupščine SRS na seji 23. 3. 1971. 

Predlagani zakon vsebuje določbo o sodelovanju predstavnikov družbene 
skupnosti v svetu zavoda v skladu z 22. členom zakona o socialnih zavodih. 
Poleg predstavnika ustanovitelja delegirajo v svet zavoda predstavnike še drugi 
nosilci interesa za uspešno delovanje zavoda. Oskrbovanci pa zaradi značaja in 
težine prizadetosti ne morejo sodelovati v svetu zavoda. Menimo, da je primerno 
prepustiti svetu zavoda, da s statutom lahko določi še druge organizacije in 
organe, ki imajo interes na uspešnem delovanju zavoda, da delegirajo svoje 
predstavnike. 

Predlog zakona je vsebinsko usklajen tudi z zavodom. 
Predlagani zakon ne bo imel finančnih posledic, ker se financiranje dejav- 

nosti opravlja prek oskrbnega dne; SR Slovenija pa ima kot ustanovitelj seveda 
določene tudi materialne obveznosti za sanacijo zavoda, ki je v teku. 

POROČILA 

Odbor za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora je na seji dne 
19. 4. 1972 obravnaval predlog zakona o uskladitvi akta o ustanovitvi zavoda 
za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate, 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 na podlagi določila ,294. člena poslovnika 
skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku kot predlog zakona. 

V načelni razpravi o vsebini zakonskega predloga je odbor ugotovil, da 
morajo ustanovitelji socialnih zavodov v smislu 35. člena zakona o socialnih 
zavodih uskladiti akte o ustanovitvi teh zavodov z določbami navedenega za- 
kona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. Ker SR Slovenija izvršuje pravice 
in dolžnosti ustanovitelja do zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec- 
Trate, je sprejem predlaganega zakona nujen. 

V načelni obravnavi je bilo še posebej poudarjeno, da bi morali za uspešno 
nadaljevanje sanacije tega zavoda še letos sprejeti predvsem odločitev o na- 
daljnji finančni udeležbi ustanovitelja zavoda pri gradnji gospodarskega po- 
slopja in depandanse, kar pomeni financiranje zaključnih sanacijskih del. 

Predlagani zakon ne bo imel finančnih posledic, ker se financiranje njegove 
dejavnosti opravlja prek oskrbnega dne. 

V podrobni obravnavi posameznih členov predloga zakona je odbor sprejel 
naslednje pripombe in predloge: 

K 5. členu: V prvi vrsti prvega odstavka naj se za dvopičjem beseda 
»zavoda-« zamenja z besedo »zavod«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
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K 6. členu: V tretji vrsti tretjega odstavka naj se besedilo »klinične 
bolnišnice za psihiatrijo Ljubljana« nadomesti z besedilom »klinične bolnice 
Ljubljana — klinika za psihiatrijo«. 

Pripomba je redakcijskega značaja, ker je klinična bolnišnica za psihiatrijo 
Ljubljana po združitvi s kliničnimi bolnišnicami v Ljubljani dobila novo ime. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog zakona z zgoraj navedenima 
amandmajema. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanko dr. Majdo 
Benedik. 

St: 022-205/72 

Ljubljana, 21. 4. 1972 

Odbor socialno-zdravstvenega zbora za socialno in otroško varstvo je na 
seji dne 17. aprila 1972 obravnaval predlog zakona o uskladitvi akta o usta- 
novitvi zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Pred prehodom na načelno razpravo se je odbor strinjal s predlogom 
izvršnega sveta, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku kot predlog 
zakona. 

V načelni razpravi o vsebini zakonskega predloga je odbor ugotovil, da 
morajo ustanovitelji socialnih zavodov v smislu 35. člena zakona o socialnih 
zavodih uskladiti akte o ustanovitvi teh zavodov z določbami navedenega 
zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. Ker SR Slovenija izvršuje 
pravice in dolžnosti ustanovitelja do zavoda za duševno in živčno bolne 
Hrastovec-Trate, je sprejem predlaganega zakona nujen. 

Končno je bilo v načelni obravnavi še posebej poudarjeno, da bi marali za 
uspešno nadaljevanje sanacije tega zavoda še letos sprejeti predvsem odločitev 
o nadaljnji finančni udeležbi ustanovitelja zavoda pri gradnji gospodarskegE 
poslopja in depandanse, kar pomeni financiranje zaključnih sanacijskih del. 

Predlagani zakon ne bo imel finančnih posledic, ker se financiranje njegove 
dejavnosti opravlja prek oskrbnega dne. 

V obravnavi po posameznih členih je odbor sprejel naslednji spreminjevalni 
predlog: 

K 5. členu: V prvem odstavku v prvi vrsti naj se za dvopičjem beseda 
»zavoda« zamenja z besedo »zavod«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog zakona z zgoraj navedenim 

amandmajem. 
Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Franca 

Kranjca. 

St.: 022-205/72 

Ljubljana, 17. 4. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
25. aprila 1972 obravnavala predlog zakona o uskladitvi akta o ustanovitvi 
zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate, ki ga je skupščini SR 
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Slovenije predložil izvršni svet, in amandmaja odbora republiškega zbora za 
socialno politiko in zdravstvo in odbora socialno-zdravstvenega zbora za socialno 
in otroško varstvo. 

V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela pripomb. 
Komisija tudi ni imela pripomb k amandmajema odbora republiškega zbora 

za socialno politiko in zdravstvo in odbora socialno-zdravstvenega zbora za 
socialno in otroško varstvo k 5. členu, ki sta istovetna in razvidna iz 
njunih poročil. 

Komisija pa ni sprejela amandmaja odbora republiškega zbora za socialno 
politiko in zdravstvo k 6. členu, temveč je k temu členu sprejela svoj 
amandma, ki se glasi: 

V tretji in četrti vrsti tretjega odstavka se besedilo »klinična bolnišnica za 
psihiatrijo Ljubljana« nadomesti z besedilom »klinične bolnice Ljubljana — 
klinična bolnišnica za psihiatrijo«. 

Le predlagana sprememba naziva je v skladu z nazivom, ki ga ima klinična 
bolnišnica za psihiatrijo po združitvi s kliničnimi bolnicami. 

Komisija je sprejela še naslednji amandma: 
K 8. členu: Besedilo tega člena naj se v celoti črta. 
Crtano besedilo je namreč v nasprotju z besedilom v 1. členu, ki govori 

o uskladitvi določb ustanovitvenega akta zavoda. Ker gre za uskladitev omenje- 
nega akta, je določba 8. člena nelogična, zato naj se črta. 

St.: 022-205/72 

Ljubljana, 26. 4. 1972 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o delovno-varstvenem zavodu za invalide Ponikve 

Na podlagi 1. odstavka 248. in 250. člena poslovnika skupščine SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 40-309/1967 in št. 15-119/1969) predlagamo, da se izda zakon 
o delovno-varstvenem zavodu za invalide Ponikve. 

Utemeljitev predloga 

I. 

Razlogi za izdajo zakona 

Zakon o socialnih zavodih (Uradni list SRS, št. 4-17/1971) uveljavlja sodo- 
ben koncept domskega varstva za osebe, ki zaradi starosti ali drugih okoliščin 
ne morejo ah ne želijo živeti same ali v družini. V skladu z uveljavitvijo novega 
pogleda na namen in organiziranost socialnih zavodov uvaja zakon dva tipa 
socialnih zavodov: splošne in posebne socialne zavode. Splošni socialni zavodi 
dajejo oskrbovancem nastanitev, prehrano in zdravstveno nego ter zagotavljajo 
tiste aktivnosti v zavodu, ki ustrezajo potrebam osrbovancev; posebni socialni 
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zavodi pa poleg tega organizirajo tudi ustrezne oblike rehabilitacije, zaposlitve 
in resocializacije. Medtem, ko je skrb za splošne socialne zavode prepuščena ob- 
činam in si republika pridržuje le pravico, da v skladu s svojo socialno politiko 
usmerja razvoj teh zavodov, pa je ustanavljanje in razvoj posebnih socialnih 
zavodov predvsem zadeva širše družbene skupnosti. V skladu s takšnim pojmo- 
vanjem vloge posebnih socialnih zavodov in širše družbene skupnosti pri nji- 
hovem razvoju je potrebno, da se ob sedanjem usklajevanju ustanovitvenih ak- 
tov obstoječih socialnih zavodov z določbami zakona o socialnih zavodih ta 
vloga logično izpelje. Takšno stališče je prišlo do izraza tudi v skupščini SR 
Slovenije ob sprejemanju zakona o socialnih zavodih, začrtno pa je tudi v pred- 
logu smernic razvoja posebnih socialnih zavodov v Sloveniji, ki ga je izdelal 
republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo in je bil obravnavan ter 
v načelu sprejet na seji odbora za socialno politiko in komunalna vprašanja 
izvršnega sveta skupščine SR Slovenije dne 23. 3. 1971. 

Zaradi tega je potrebno ustanoviteljstvo tistih posebnih socialnih zavodov, 
katerih ustanovitelj so bile doslej občine, na novo urediti. Takšen zavod je 
delovno-zaščitni zavod za mlajše invalide v Ponikvah, ki je bil ustanovljen na 
pobudo nekaterih republiških in upravnih organov, republiškega zavoda za so- 
cialno zavarovanje in zavoda za rehabilitacijo invalidov SRS z odločbo občin- 
skega ljudskega odbora Grosuplje št. 01/1-5-72/1 z dne 19. 4. 1961, pričel pa je 
delovati s 1. 1. 1962. Po ustanovitveni odločbi je imel zavod sledeče naloge: 

— priučevanje mlajših težje telesno prizadetih oseb od dokončanega ob- 
veznega šolanja do praviloma 30. leta starosrti; 

— zaposlovanje težje telesno prizadetih oseb, ki se ne morejo zaposliti pod 
rednimi pogoji; 

— nuđenje celotne oskrbe in zdravstvene nege prizadetim osebam na pri- 
učevanju, zaposlenim invalidom in oskrbovancem bivšega doma počitka. 

Zavod torej že od ustanovitve dalje opravlja naloge, ki ga uvrščajo med 
posebne socialne zavode in sicer med zavode, ki jih v predlogu smernic razvoja 
posebnih socialnih zavodov opredeljujemo kot zavode za varstvo, rehabilitacijo 
in zaposlovanje tistih prizadetih oseb, katerih stopnja prizadetosti in družbeno- 
ekonomski pogoji preprečujejo usposobitev ter zaposlitev v rednih delovnih 
pogojih in katerim le zaposlitev pod posebnimi pogoji omogoča delovno in sploh 
socialno aktivnost. Zavod, ki je tako delovno usmeritev ohranil do sedaj, deluje 
torej kot rehabilitacijska institucija, ki opravlja delovni trening, pa tudi kot 
»invalidska delavnica« — delavnica za delo pod posebnimi pogoji. Njegova 
dejavnost je pomembna za celoten sistem rehabilitacije v Sloveniji, saj omo- 
goča nuđenje pomoči prizadetim tudi v primerih, ko običajni načini poklicne 
in socialne rehabilitacije odpovedo. S takšno usmeritvijo svojega delovanja in 
ob tem, da je to edina tovrstna institucija pri nas, ki sprejema torej invalide iz 
vse Slovenije, vsekakor presega zavod lokalni ali morda regionalni interes in 
je zategadelj utemeljeno, da ustanoviteljstvo prevzame SR Slovenija. 

Zavod bi zaradi lokacijskih, ekonomskih in strokovnih razlogov ohranil še 
naprej vse dejavnosti, ki jih opravlja s tem,, da bi jasno razlikoval med dejav- 
nostmi, ki jih opravlja kot poseben socialni zavod in dejavnostmi, ki jih z 
manjšim delom svojih kapacitet opravlja kot splošni socialni zavod za potrebe 
občin Grosuplje, Ribnica in Kočevje. Obveznost teh občin do tega dela zavodove 
dejavnosti bi se uredila s posebno pogodbo ali na drug ustrezen način. 
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II. 

Načela, na katerih naj temelji zakon in vsebina zakona 

Zakon o delovno-varstvenem zavodu Ponikve naj bi določal: 
— pomen in namen zavoda 
Predvsem naj bi bilo poudarjeno, da se zavod ustanavlja kot zavod sploš- 

nega pomena za SR Slovenijo in da je dejavnost zavoda posebnega družbenega 
pomena za izvanjanje organiziranega varstva mlajših težje telesno prizadetih 
oseb; 

i— naloge, ki naj bi jih opravljal zavod, in sicer: 
a) kot posebni socialni zavod: 
1) priučuje za delo mlajše težje telesno prizadete osebe od dokončanega 

obveznega šolanja do praviloma 30. leta starosti; 
2) zaposluje pod posebnimi pogoji tiste telesno prizadete osebe, ki jih ni 

mogoče zaposliti pod splošnimi pogoji; 
3) daje ali organizira celotno ali delno oskrbo za osebe1, ki so v zavodu 

na priučevanju ali so zaposleni pod posebnimi pogoji; 
b) kot splošni socialni zavod: 
1) sprejema osebe, ki zaradi starosti ali drugih okoliščin ne morejo ali ne 

želijo živeti same ali v družini; 
2) daje svojim oskrbovancem nastanitev, prehrano, zdravstveno nego in 

druge oblike socialnega varstva ter zagotavlja še druge aktivnosti, ki ustrezajo 
potrebam oskrbovancev. 

Zavod organizira za svojo posebno dejavnost tudi delavnice za delo pod 
posebnimi pogoji, lahko pa organizira tudi določene oblike pomoči občanom 
zunaj zavoda. 

— upravljanje 
V skladu z določbo 22. člena zakona o socialnih zavodih v zadevah poseb- 

nega družbenega pomena sodelujejo v svetu zavoda poleg članov delovne skup- 
nosti tudi oskrbovanci ter predstavniki družbene skupnosti. 

V svet zavoda naj bi delegirali po enega predstavnika skupščina SR Slo- 
venije, občinska skupščina Grosuplje, krajevna skupnost Ponikve in gospo- 
darske organizacije —< kooperanti; oskrbovanci zavoda pa dva predstavnika. 

Zavod pa lahko določi s statutom še druge organe in organizacije, ki tudi 
delegirajo predstavnike v svet zavoda, oziroma se lahko s statutom poveča šte- 
vilo v zakonu predvidenih predstavnikov. 

III. 

Finančne posledice izdaje zakona 

Predlagani zakon v pogledu financiranja dejavnosti ne bo imel finančnih 
posledic, ker zavod ustvarja dohodke sam s svojo dejavnostjo kot finančno 
samostojen zavod. 

Nujna pa je preureditev in sanacija zavoda, za kar je po programu potrebno 
v odbobju 1971—1980 skupno 19 972 500 din, od tega do konca 1975. leta 
14 179 700 din, pri čemer naj bi republika sodelovala z zneskom 7 475 700 din, 
zavod sam z zneskom 4 351 000 in občina z zneskom 1 967 000 din. 
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POROČILA 

Odbor za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora je na seji dne 
19. 4. 1972 obravnaval predlog za izdajo zakona o delovno-varstvenem zavodu 
za invalide Ponikve, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi se je odbor strinjal z izvršnim svetom, da se izda zakon 
o delovno-varstvenem zavodu za invalide Ponikve, saj je po zakonu o socialnih 
zavodih ustanavljanje in razvoj posebnih socialnih zavodov predvsem zadeva 
širše družbene skupnosti. Tak poseben socialni zavod je delovno-varstveni zavod 
za invalide v Ponikvah, in prav zaradi tega je treba vprašanje ustanoviteljstva 
na novo urediti. Glede na specialne naloge, ki jih zavod že opravlja (ustrezne 
oblike rehabilitacije, zaposlitve, resocializacije) je utemeljeno1, da ustanovitelj- 
stvo nad njim prevzame SR Slovenija. Predlagani zakon glede financiranja 
dejavnosti ne bo imel finančnih posledic, ker zavod sam ustvarja dohodke 
s svojo dejavnostjo kot finančno samostojen zavod. 

Odbor se je v celoti strinjal z razlogi za izdajo zakona kot tudi z načeli, 
na katerih naj temelji zakon oziroma njegova vsebina. Določi naj pomen in 
namen zavoda ter nalogo, ki naj bi jo opravljal zavod kot posebni socialni zavod 
in kot isplošni socialni zavod. Poleg tega naj zakon v smislu 22. člena zakona o 
socialnih zavodih tudi uredi sistem upravljanja zavoda. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog za izdajo zakona o delovno- 
varstvenem zavodu za invalide Ponikve. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanko dr. Majdo 
Benedik. 

St.: 022-203/72 

Ljubljana, 21. 4. 1972 

Odbor za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora — poro- 
čilo z dne 17. 4. 1972, št. 022-203/72. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
26. 4. 1972, št. 022-203/72. 

PREDLOG ODLOKA 

o zagotovitvi sredstev iz rezerve posebnega računa sredstev SR Slovenije za 
izravnavanje v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejav- 
nosti za leto 1972 za delno pokritje izgub proizvodno-prenosnih in proizvodnih 

elektrogospodarskih podjetij v letu 1971 

I. 

Iz rezerve posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospo- 
darstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnostih za leto 1972 
se zagotovi proizvodno prenosnim in proizvodnim elektrogospodarskim pod- 
jetjem z območja SR Slovenije 43 milij. dinarjev kot delež SRS za pokritje 
izgube v letu 1971. 
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Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo proizvodno prenosnim in 
proizvodnim elektrogospodarskim podjetjem s postavke finančnega načrta po- 
sebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za 
pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1972 pod št.: II-2.9. 
»Nekrite obveznosti po začasnem finančnem načrtu za leto 1971 in rezerva« 
(Uradni list SRS, št. 7-92/72). 

II. 

Sredstva iz prejšnje točke bodo lahko proizvodno prenosna in proizvodno 
elektrogospodarska podjetja uporabila potem, ko bodo sanacijski načrt za po- 
kritje izgub iz leta 1971 predložila republiškemu skladu skupnih rezerv. 

III. 

Podrobnejša dinamika črpanja sredstev iz I. točke tega odloka bo določena 
s pogodbo, ki jo s proizvodno prenosnimi in proizvodnimi elektrogospodarskimi 
podjetji sklene republiški sekretariat za finance. 

OBRAZLOŽITEV 

Z uredbo zveznega izvršnega sveta z dne H. 2. 1971 (Uradni list SFRJ, 
št. 8/71) je bila izvršnim svetom posameznih republik in pokrajin dana možnost 
odboritve povečanja tarifnih postavk za prodajo električne energije na prenosni 
mreži do največ 30'°/a. Na tej osnovi je večina izvršnih svetov odobrila pove- 
čanje tarifnih postavk za 30 °/o., s tem da so stopile nove postavke v veljavo 
s 1. 3. oziroma s 1. 4. 1971. 

Republiški sekretariat za gospodarstvo je na podlagi analize republiškega 
zavoda za cene in na podlagi lastne analize o posledicah povečanja tarifnih po- 
stavk na prenosni mreži na ceno električne energije na distribuciji in pri po- 
sebnih odjemalcih predlagal izvršnemiu svetu SR Slovenije, da naj bi se te 
tarifne postavke na prenosni mreži dvignile za 25 °/», posebnim odjemalcem pa 
naj bi se priznal popust v višini 4°/» celotne realizacije od prodaje električne 
energije, ki bi se kompenziral s predvideno podražitvijo. Pri odločanju o so- 
glasju se je izvršni svet skupščine SR Slovenije postavil na stališče, da bo 
pred odločitvijo o povišanju cene za električno energijo počakal na sklepe 
oziroma stališče gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije o problematiki 
integracije elektrogospodarstva v Sloveniji. 

Gospodarski zbor skupščine SR Slovenije je v zvezi z razpravo o uresniče- 
vanju sklepa skupščine SR Slovenije o združevanju elektrogospodarstva sprejel 
sklep, da se tarife za električno energijo ne morejo dvigniti pred sklenitvijo 
družbenega dogovora. Po sklenitvi družbenega dogovora v juniju 1971 so se 
tarife v SR Sloveniji dvignile šele s 1. 7. 1971, zaradi tega so elektrogospodarska 
proizvodna in proizvodno-preno&na podjetja utrpela pomemben izpad dohodka. 
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V 26. členu družbenega dogovora s področja elektrogospodarstva je pred- 
videno, da je treba v primeru, če se s predpisom zmanjšajo cene pod nivo 
ekonomske cene, s takim predpisom določiti način nadomestitve dela dohodka, 
ki izhaja iz razlike v ceni. Takšno načelo bi bilo mogoče smiselno upoštevati v 
primeru, če se s predpisom pristojnega organa ne odobrijo ustrezne ceine za 
električno energijo oziroma če se odobrijo z zamudo. Pb izračunih so elektro- 
gospodarska podjetja zaradi zamude o odobritvi povečane cene utrpele izgubo 
v znesku 43 miljonov dinarjev. Glede na to, da so zaradi odložitve odobritve 
povečane cene za 3 mesece organizacije združenega dela in občani v republiki 
plačevali nižjo ceno za električno energijo in da je bila takšna odločitev po- 
sledica sprejetih stališč pristojnih organov v republiki, bi bilo treba elektro- 
gospodarstvu iz republiških sredstev zagotoviti ustrezen delež za pokrivanje 
izgube. Ugotovljena izguba, ki je izračunana na podlagi skupnega obračuna,, ki 
so ga podpisniki družbenega dogovora sprejeli, bo morebiti po pregledu zaključ- 
nega računa |s strani SDK za leto 1971 delno korigirana. Menimo, da korekcije 
ne bodo bistveno vplivale na predlagano odločitev o uporabi sredstev rezerve 
posebnega računa za posege v gospodarstvu. 

Poslovanje navedenih organizacij se je lani nadalje poslabševalo iz več raz- 
logov. Predvsem je povzročila bistveno poslabšanje poslovnih uspehov izredna 
suša, zaradi česar so se stroški poslovanja lastnih proizvodnih zmogljivosti po- 
večali. Dodatno je na poslabšanje teh uspehov vplivalo zapoznelo stavljenje v 
pogon nove termoelektrarne Šoštanj III, katere proizvodnja je bila zajeta v 
elektroenergetski bilanci Slovenije za leto 1971 že od 1. 10. 1971 dalje. Zaradi 
sušnosti in zaradi proizvodnje TE Šoštanj III je bilo treba nabavljati vse več 
energije iz drugih predelov Jugoslavije, deloma tudi po višjih izvenbilančnih 
cenah. 

Posledica takšnih razmer v proizvodnji oziroma v preskrbi električne ener- 
gije na konzumno področje SR Slovenije je bila ta, da je bilo poslovno leto 
1971 elektrogospodarskih proizvodnih in proizvodno prenosnih podjetij zaklju- 
čeno na podlagi skupnega obračuna z izgubo 78,2 milijona dinarjev. 

Ta izguba bi pa bila po trditvah teh organizacij za ca. 58 milijonov dinar- 
jev manjša, če bi bil s 1. 4. 1971 sprejet sklep o povišanju tarifnih postavk na 
prenosni mreži za 30l9/oi. 

Vse delovne organizacije združenega elektrogospodarstva Slovenije so za- 
radi tega nelikvidne in ne morejo normalno poslovati. Posledice se čutijo pred- 
vsem v nerednem plačevanju premoga in električne energije z drugih območij 
ter pri opravljanju rednih remontov. Poudariti je treba končno, da v taki situa- 
ciji ni mogoče začeti z nobeno novo investicijo v proizvodne ali prenosne kapa- 
citete in da bi imelo vsako odlaganje začetka že dogovorjenih novih investicij 
čez nekaj let nepopravljive posledice za celotno slovensko gospodarstvo. 

V zvezi s tako odločitvijo ter glede na ugotovitve stanja po zaključnih ra- 
čunih za leto 1971 in glede na to, da je med tem prišlo do združenega elektix>- 
gospodarstva Slovenije, to je združenega podjetja elektrogospodarskih pro- 
izvodnih in proizvodno-prenosnih podjetij, predlagamo, da se sprejme odlok, 
s katerim se iz posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja in 
pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti dodeli znesek 43 milijonov 
dinarjev za delno kritje izgub s pogojem, da združeno elektrogospodarstvo Slo- 
venije predloži republiškemu skladu skupnih rezerv sanacijski načrt za pokritje 
izgub iz leta 1971. 
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POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 57. seji 24. aprila 
obravnaval omenjeni predlog odloka, ki ga je predložil skupščini Slovenije v 
obravnavo izvršni svet. 

Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je vseh pet proizvodno-prenosnih in pro- 
izvodnih elektrogospodarskih podjetji v Sloveniji poslovno leto 1971 končalo z 
izgubo, ki znaša po zaključnih računih skupaj 122 677 000 dinarjev, od katerih 
je nekrite izgube 75 105 000 dinarjev, razliko1 pa so posamezna podjetja pokrila 
iz rezervnega sklada, iz dohodka drugih organizacij združenega dela, v breme 
poslovnega sklada in iz drugih virov. 

Predlog odloka ne vsebuje obsežnejše numerične analize celotne proble- 
matike, zaradi česar je kompleksnejši vpogled v problematiko izgube kot tudi 
samega poslovanja elektrogospodarstva nemogoč. 

V obrazložitvi predloga odloka je na 2. strani navedeno, da so imela elektro- 
gospodarska podjetja zaradi zamude odobritve podražitve električne energije 
izgubo v znesku 43 milijonov .dinarjev, ki naj jih republika pokrije, ker je z 
odlašanjem podražitve bila povzročena dodatna izguba v elektrogospodarstvu. 

Odbor tudi ni imel podrobnejših podatkov o celotni situaciji v elektro- 
gospodarstvu, zaradi česar so bila izražena tale mnenja raznih članov odbora: 

— da se je na podlagi treh strani obrazložitve le težko odločati o tem, da 
se daje elektrogospodarstvu 43 milijonov dinarjev dotacije za delno pokritje 
izgube iz poslovanja v letu 1971; 

— da je vprašanje, ali je res skupščina SR Slovenije kriva, da so se tarife 
za električno energijo zvišale šele s 1. julijem 1971, ker je gospodarski zbor 
skupščine zahteval, da elektrogospodarstvo končno že sklene družbeni dogovor, 
saj je elektrogospodarstvo nekaj let samo. razpravljalo o skupščinskem priporo- 
čilu o integraciji in drugačni organizaciji; 

— da bi bila verjetno edina pravilna oblika, da bi sredstva republike do- 
delili republiškemu skladu skupnih rezerv, ki je po zakonu tisti organ, ki obrav- 
nava organizacijo, ki je poslovala z izgubo; 

•—• da je vprašanje, ali so te izgube v celoti realne, in ali ni elektrogospodar- 
stvo tudi samo krivo za tolikšno izgubo, ker že prej ni uresničilo priporočila, 
da delovne organizacije s področja proizvodnje in prenosa električne energije 
»pristopijo k integraciji in takšni organizaciji, ki bo vnesla bistvene kvalitetne 
spremembe v sedanji sistem poslovanja«; 

— če bi morala republika (po tej analogiji) vsaj delno pokrivati izgubo 
vsem tistim delovnim organizacijam, ki proizvajajo izdelke oziroma opravljajo 
usluge, katerih cene so maksimirane in ki poslujejo z izgubo, kakšno bi bilo 
stanje republiških bilanc? 

Predstavnik republiškega sklada skupnih rezerv je poudaril, da načelno 
sprejema predlog, da bi se sredstva, predvidena za delno kritje izgub, po pred- 
laganem odloku usmerila v republiški sklad skupnih rezerv, vendar bi se potem 
moralo odobravanje teh sredstev podrediti pravilom ter statutu poslovanja 
sklada. Da bi sklad skupnih rezerv pomenil le vmesno stopnjo v dodelitvi sred- 
stev, ne bi bila primerna rešitev, in naj potem republika raje nakaže sredstva 
elektrogospodarstvu neposredno. 

Predstavnik predlagatelja zakona je utemeljeval nujnost čim hitrejšega 
nakazila sredstev elektrogospodarstvu zaradi težkega položaja v elektrogospo- 
darstvu. V primeru odobravanja sredstev prek republiškega sklada skupnih 
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rezerv bi bilo treba čakati na obdelavo sanacijskega elaborata pri skladu, kar 
bi prav gotovo pomenilo zakasnitev najmanj za kak mesec dni, če ne več. 

V nadaljnji razpravi članov odbora je bila poudarjena nujnost, da se vsaj 
sedaj, ko je elektrogospodarstvo zaključilo poslovno leto 1971 s tako veliko 
izgubo, podrobneje pregleda tudi racionalnost poslovanja elektrogospodarstva 
in bi zato moralo biti odobravanje sredstev vezano na globljo analizo poslovanja. 

Predstavnik predlagatelja je utemeljeval nujnost hitre rešitve zaradi polo- 
žaja elektrogospodarstva in da tudi globlja analiza ne bi spremenila zneska 
izgube, ker je rezultat preverjen in da razen tega republika s predlaganim 
odlokom pokriva le del nepokritih izgub. Elektrogospodarstvo mora pred ko- 
riščenjem teh sredstev predložiti sanacijski program kakor predvideva točka II. 
odloka. 

Končno je odbor le sprejel predlog odloka, predlaga pa zboru naslednje 
spremembe in dopolnitve: 

— k naslovu: iz naslova predloga odloka naj se izpusti besedilo: »-iz rezerve 
posebnega računa sredstva SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu in 
za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1972«. 

Vir sredstev je že tako naveden v drugem odstavku I. točke odloka. Pri- 
pomba je redakcijskega značaja. 

— k III. točki: doda naj se nova IV. točka v naslednjem besedilu: »Ta 
odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS«. 

Pripomba je redakcijskega značaja. 
Odbor predlaga zboru, da upošteva oba predloga odbora in sprejme predlog 

odloka. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Staneta Jenka. 

St.: 402-175/72 

Ljubljana, 25. 4. 1972 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora — mnenje 
z dne 5. 5. 1972, št. 402-175/72 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji 
dne 21. aprila 1972 obravnaval predlog odloka o zagotovitvi sredstev iz rezerve 
posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za 
pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1972 za delno pokritje 
izgub proizvodno prenosnih in proizvodnih elektrogospodarskih podjetij v letu 
1971, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Potem ko je predstavnik izvršnega sveta obrazložil predlog odloka, so 
poslanci v načelni razpravi soglašali s potrebo, da se proizvodno-prenosnim in 
prenosnim elektrogospodarskim podjetjem zagotovi iz sredstev posebnega ra- 
čuna za posege v gospodarstvu 43 milijonov din, kot delež SR Slovenije za 
kritje izgub elektrogospodarskih podjetij v letu 1971. 

Glede izgub elektrogospodarskih podjetij v letu 1971 so bili v razpravi 
ponovno izraženi pomisleki o ravnanju elektrogospodarskih organizacij v zvezi 
z obveznim deponiranjem sredstev za potrebe razširjene reprodukcije v elektro- 
gospodarstvu, kakor tudi o skladnosti delitve osebnih dohodkov v teh organi- 
zacijah z določili družbenega dogovora. Kljub temu je ob koncu razprave pre- 
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vladalo mnenje, da je republika dolžna povrniti del izgube, ki je nastala zaradi 
ekonomskega pritiska na te organizacije, da čimprej pride do uresničenja sklepov 
gospodarskega zbora in skupščine SR Slovenije glede sklepanja družbenega 
dogovora o ureditvi vprašanj posebnega družbenega pomena na področju elek- 
trogospodarstva kakor tudi glede integracije teh podjetij v enotno organizacijo. 
Glede na to, da je prišlo do ureditev medsebojnih odnosov elektrogospodarskih 
podjetij v okviru družbenega dogovora, do integracije teh podjetij in skupnega 
obračuna dohodka ter da bodo za preostali del ugotovljene izgube morala ta 
podjetja predložiti, republiškemu skladu skupnih rezerv ustrezen sanacijski 
načrt, odbor meni, da ni razlogov, ki bi govorili proti sprejemu predloženega 
odloka. 

V obravnavi predloga odloka v podrobnostih odbor ni imel pripomb. 
Odbor je hkrati sprejel sklep, da služba družbenega knjigovodstva — cen- 

trala za SR Slovenijo — predloži do 15. maja 1972 posebno poročilo o ugoto- 
vitvah te službe v zvezi z izvajanjem poročil o obveznem deponiranju sredstev 
za gradnjo elektrogospodarskih objektov in sicer s strani elektrogospodarskih 
podjetij. V zvezi s tem je odbor opozoril, da mora to poročilo odgovoriti tudi 
na vprašanje, kaj je služba družbenega knjigovodstva s svoje strani ukrenila 
za razrešitev tega vprašanja oziroma da mora zahtevati konkretna pooblastila, 
ki so ji potrebna za uresničitev svoječasno sprejetih sklepov gospodarskega 
zbora. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru 
skupščine SR Slovenije, da sprejme predlog odloka skupaj s predlogom: odbora 
glede poročila službe družbenega knjigovodstva. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Natana Bernota. 

St.: 402-175/72 

Ljubljana, 24. 4. 1972 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na svoji 38. seji dne 25. 4. 1972 
obravnaval predlog odloka o zagotovitvi sredstev iz rezerve posebnega računa 
sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje neka- 
terih gospodarskih dejavnosti za leto 1972 za delno pokritje izgub proizvodno- 
prenosnih in proizvodnih elektrogospodarskih podjetij v letu 1971, ki ga je 
skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 

Člani odbora so v načelni razpravi soglašali, da se proizvodno-prenosnim 
in prenosnim elektrogospodarskim podjetjem iz sredstev posebnega računa za 
posege v gospodarstvu zagotovi 43 milijonov dinarjev kot delež SR Slovenije 
za pokritje njihovih izgub v letu 1971. 

Predstavnik predlagatelja kakor tudi predsednik odbora udeležencev druž- 
benega dogovora o ureditvi vprašanj posebnega družbenega pomena na področju 
elektrogospodarstva sta odboru dala dodatna pojasnila o tem, zakaj je uteme- 
ljeno, da se iz posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravanja v gospo- 
darstvu zagotovi elektrogospodarskim podjetjem en del za kritje njihovih izgub 
v letu 1971. Menila sta, da se na ta način priispeva k ustvarjanju normalnih 
pogojev za gospodarjenje na področju elektrogospodarstva, na drugi strani pa 
se na ta način zagotavljajo sredstva tem podjetjem za kritje njihovih obveznosti, 
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ki jih imajo do premogovnikov, kakor tudi, da se jim omogoči izvrševanje 
investicijskega programa nadaljnje izgradnje elektrogospodarskih objektov. 

Na trditve nekaterih članov odbora, da so elektrogospodarska podjetja bila 
na čelu liste z najvišjimi poprečnimi osebnimi dohodki, na dragi strani pa so 
hkrati imele izgubo v poslovanju, kakor tudi, da so izgubo delno povzročila 
tudi njihova medsebojna nasprotja glede sklenitve družbenega dogovora o 
ureditvi vprašanj posebnega družbenega pomena na področju elektrogospo^ 
darstva in tudi nasprotja glede integracije v eno podjetje, pa sta predstavnik 
predlagatelja kakor tudi predstavnik odbora udeležencev družbenega dogovora 
zagotovila, da so sedanji osebni dohodki v elektrogospodarstvu zamrznjeni 
na nivoju osebnih dohodkov iz leta 1971 (do sklenitve samoupravnega dogo- 
vora o delitvi dohodka in osebnih dohodkov v tej panogi). Glede trditve, da 
elektrogospodarska podjetja niso izvajala zakona o obveznem deponiranju 
sredstev za potrebe razširjene reprodukcije v elektrogospodarstvu, pa je pred- 
stavnik odbora udeležencev obvestil odbor, da bo odbor udeležencev v maju 
1972 ponovno obravnaval to problematiko in o svojem stališču obvestil vse 
podpisnike družbenega dogovora kakor tudi poslance gospodarskega zbora. 

Nekateri člani odbora so menili, da ne drži trditev, navedena v obrazložitvi 
odloka, da so elektrogospodarska podjetja utrpela izgubo (v znesku 43 milijonov 
din) zaradi zamude o odobritvi povečane cene električne energije. Ti poslanci 
so menili, da bi s podobnimi obrazložitvami pri eventualnih izgubah lahko 
prišla tudi mesno-predelovalna podjetja ali pa tekstilne tovarne in da začo 
po njihovem mnenju taka trditev ni utemeljena. Čeprav so nekateri poslanca 
menili, da so s podpisom oziroma sklenitvijo družbenega pomena na področju 
elektrogospodarstva, kakor tudi z integracijo elektrogospodarskih podjetij v 
eno podjetje, doseženi osnovni cilji, ki jih je postavila skupščina SR Slovenije 
v preteklem letu, pa so nekateri drugi poslanci izrazili svoje dvome o tem, ali 
so doseženi res tisti cilji, ki bodo zagotavljali dobro gospodarjenje v tej panogi. 
Pri tem so menili, da je njihova skepsa utemeljena, saj elektrogospodarska 
podjetja s svojim prejšnjim poslovanjem glede obveznega deponiranja svojih 
sredstev za potrebe razširjene reprodukcije niso upravičila zaupanja ostalega 
gospodarstva do nalog, ki so jim bile zaupane glede zbiranja sredstev za iz- 
gradnjo elektroenergetskih objektov v naši republiki. Nasprotno, to nalogo 
so celo izigrala in usmerila sredstva za druge potrebe. 

Kljub vsem pomislekom pa se je odbor vendarle strinjal, da se sprejme 
odlok v besedilu, kot ga je predložil izvršni svet, in predlaga gospodarskemu 
zboru, da ga sprejme. 

St.: 402-175/72 

Ljubljana, 26. 4. 1S72 

Zakonodajsic-pravna komisija skupščine §K Slovenije je na svoji seji dne 
4. maja 1972 obravnavala predlog odloka o zagotovitvi sredstev iz rezerve 
posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za 
pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1972 za delno pokritje 
izgub proizvodnoHprenosnih in proizvodnih elektrogospodarskih podjetij v letu 
1971, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi komisija k predlogu odloka ni imela načelnih pripomb. 
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V obravnavi o podrobnostih je komisija sprejela naslednji amandma : 
K I. t o č k i : Besedilo te točke naj se nadomesti s tem, da se na koncu 

prvega odstavka črta pika in doda besediloin sicer s postavke finančnega 
načrta pod številko: II—2. 9. »Nekrite obveznosti po začasnem finančnem načrtu 
za leto 1971 in rezerva« (Ur. 1. SRS, št. 7-92/72)«. 

Gre le za spremembo redakcijskega značaja. 
Na seji navzoči predstavnik predlagatelja je soglašal s tem amandmajem 

komisije. 
Komisija ni imela pripomb k amandmajem odbora republ jkega zbora 

za finance in proračun k naslovu in k novi IV. točki predloga odloka. 

St.: 402-175/72 

Ljubljana, 5. 5. 1972 

PREDLOG ODLOKA 

o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri Poštni hranilnici 

1. člen 

S tem odlokom se določa način uporabe določenih sredstev hranilnih vlog 
pri Poštni hranilnici, zbranih ha območju SR Slovenije. 

Za sredstva hranilnih vlog po prejšnjem odstavku se štejejo: 
1. sredstva hranilnih vlog, zbrana do 30. 12. 1971, ki jih bo Narodna banka 

Jugoslavije dala na razpolago Poštni hranilnici do leta 1974; 
2. sredstva anuitet, ki bodo dospela do leta 1975 na podlagi prej odobrenih 

kreditov iz hranilnih vlog; 
3. sredstva hranilnih vlog, zbrana od 30. 12. 1971 do 31. 12. 1975. 

2. člen 

Sredstva iz prejšnjega člena se po izločitvi dvoodstotne rezerve za likvidnost 
uporabijo za naslednje namene: 

1. za kredite vojaškemu servisu za dajanje potrošniških kreditov vojaškim 
osebam; 

2. za kredite za pospeševanje PTT prometa; 
3. za kredite poslovnim bankam. 

3. člen 

Poštna hranilnica lahko iz sredstev po 3. točki 1. člena tega odloka odobri 
vojaškemu servisu kredit do 1 600 000 dinarjev za leto 1972 za dajanje potroš- 
niških kreditov vojaškim osebam. 

Vojaški servis daje potrošniške kredite vojaškim osebam po splošnih po- 
gojih, ki so predpisani za dajanje potrošniških kreditov. 

Poštna hranilnica zaračuna vojaškemu servisu za odobreni kredit obresti 
po obrestni meri, ki je za 1 °/o večja od obrestne mere, po kateri plačuje Poštna 
hranilnica obresti na hranilne vloge. 

Vojaški servis mora Poštni hranilnici vrniti odobreni kredit najpozneje do 
konca leta 1974. 
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4. člen 

Preostala sredstva iz 1. člena tega odloka, po izločitvi sredstev za kredit 
vojaškemu servisu (3. člen), se prenesejo na Narodno banko Slovenije. 

Iz sredstev po prejšnjem odstavku daje Narodna banka, Slovenije poslovnim 
bankam posebne reeskontne kredite za pospeševanje PTT prometa in za druge 
namene, določene s posebnim predpisom. 

5. člen 

Narodna banka Slovenije daje iz sredstev po prejšnjem členu poseben re- 
eskontni kredit poslovnim bankam za kreditiranje združenega PTT podjetja 
Ljubljana. 

Za namen iz prejšnjega odstavka uporabi Narodna banka Slovenije 50 °/o 
sredstev iz 1. člena tega odloka v času do 31. 12. 1975. 

Združeno PTT podjetje Ljubljana lahko uporabi kredite iz 1. odstavka 
tega člena za modernizacijo in razširitev svojega PTT omrežja. 

Narodna banka Slovenije daje poslovnim bankam posebne reeskontne kre- 
dite pod takšnimi pogoji, da bodo banke lahko dale združenemu PTT podjetju 
Ljubljana .kredit za dobo največ 10 let in po obrestni meri, ki je največ za 1 °/o 
večja od obrestne mere, po- kateri plačuje Poštna hranilnica obresti na hra- 
nilne vloge. 

Podrobnejši pogoji za dajanje in vračanje kreditov po tem členu se določijo 
s posebno pogodbo, ki jo sklenejo republiški sekretariat za finance in Narodna 
banka Slovenije. 

6. člen 

Preostala sredstva iz 1. člena tega odloka po izločitvi sredstev za kredit 
vojaškemu servisu (3. člen) in za kredite za modernizacijo PTT prometa (5. člen) 
uporabi Narodna banka Slovenije za reeskontne kredite poslovnim bankam 
za namene, ki bodo določeni s posebnim predpisom izvršnega sveta skupščine 
SR Slovenije. 

7. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Kratek povzetek zveznih predpisov o depozitih Poštne hranilnice 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji jugoslovan- 
skih pošt, telegrafov in telefonov (Uradni list SFRJ, št. 59-657/71) se dopolnju- 
jejo oziroma spreminjajo določila o Poštni hranilriici ter razpolaganju s sredstvi 
pri njej zbranih hranilnih vlog. 

Vsa zbrana sredstva hranilnih vlog do 31. 12. 1971 se vodijo kot depozit 
pri Narodni banki Jugoslavije. Iz zbranih sredstev so odobreni krediti za mo- 
dernizacijo PTT službe in za nekatere druge namene. Narodna banka Jugo- 
slavije je do leta 1974 dolžna prenesti na republike in avtonomni pokrajini 
celotna prosta sredstva po kriteriju, kot so bila zbrana glede na posamezne 
republike in pokrajine. 
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Po določbah 2. člena navedenega zakona se iz sredstev hranilnih vlog pri 
Poštni hranilnici, zbranih na območju republike ter po odbitku 2°/o rezerve 
za likvidnost, dajejo: 

1. krediti za pospeševanje PTT prometa; 
2. krediti poslovnim bankam; 
3. krediti vojaškemu servisu za dovoljevanje potrošniških kreditov vo- 

jaškim osebam. 

II. Pregled razpoložljivih sredstev hranilnih vlog za območje SR Slovenije 
za leto 1972 

Stanje hranilnih vlog na dan 30. 12. 1971 za SR Slovenijo znaša 425 567 856 
dinarjev ah 8,89 °/o od celotnih sredstev Poštne hranilnice. Narodna banka 
bo v letu 1972 sprostila Poštni hranilnici sredstva v višini 800 milijonov di- 
narjev, od tega bo Poštna hranilnica uporabila za kritje tranš v letu 1972 
po že odobrenih kreditih PTT podjetjem 210 milijonov dinarjev, razliko v 
višini 590 milijonov dinarjev pa se razporedi na republike in avtonomni po- 
krajini po strukturi udeležbe hranilnih vlog po stanju 30. 12. 1971. 

SR Slovenija bo v letu 1972 razpolagala z naslednjimi sredstvi hranilnih 
vlog: 

1. iz prenosa deponiranih sredstev pri Narodni banki Jugo- 
slavije na Poštno hranilnico 590 milij., od tega 8,89 l0/o . . . 52,45 milij. 

2. iz anuitet, dospelih v letu 1972   5,46 milij. 
3. iz ocene prirasta hranilnih vlog za leto 1972    22,00 milij. 

Skupaj razpoložljiva sredstva  79,91 milij. 

III. Ocena razpoložljivih sredstev od 1973.—1975. leta. 

1. Iz prenosa deponiranih sredstev pri NB Jugoslavije na 
Poštno hranilnico (leta 1973 in 1974)  298,58 milij. 

2. Iz dospelih anuitet (leta 1973—1975)  30,00 milij. 
3. Iz ocene prirasta hranilnih vlog (leta 1973—1975)  60,00 milij. 

Skupaj razpoložljiva sredstva   388,58 milij.* 

Iz teh podatkov se da sklepati (pod predpostavko, da bo še nesproščeni del 
nam pripadajočih depozitov pri NB Jugoslavije v 1973. in 1974. letu, to je 298,6 
milij. dinarjev, NB sprostila vsako leto 50,0/o), da bo SR Slovenija razpolagala 
v letu 1973 s približno 180 milij. dinarjev in s približno enakim zneskom tudi 
v letu 1974. Leta 1975 bo razpoložljivi znesek bistveno manjši, ker ni več 
vezanih depozitov, ki naj bi se sprostili pri NB. Računamo z vsega 30 milij. 
dinarjev. 

IV. Krediti za pospeševanje PTT prometa 

Za poštni, telegrafski in telefonski promet na območju Slovenije je ka- 
rakteristično, da je ta v zadnjih letih sicer dokaj napredoval, vendar doseženi 
nivo razvoja ni zadovoljiv in se giblje globoko pod objektivnimi potrebami 
gospodarstva in prebivalcev. V Sloveniji je že nekaj let stalno prek 30 000 
zahtevkov za telegrafski priključek, ki jih ni mogoče realizirati, obstoječe 

* Ocene po podatkih Poštne hranilnice 
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prenosne in komutacijske naprave vedno težje obvladujejo naraščanje tele- 
grafsko telefonskega prometa, primanjkuje primernih in funkcionalnih po- 
slovnih prostorov, notranji proces dela v poštnem prometu poteka še skoraj 
povsem ročno itd. 

Zaostajanje v razvoju PTT prometa, ki je danes v Sloveniji že daleč pre- 
veliko, nastaja v glavnem zaradi nezadostnih vlaganj v PTT investicije in to 
predvsem kot posledica depresivnega nivoja cen PTT storitev ter neugodnih 
pogojev za najemanje posojil. 

Razkorak med potrebami po PTT storitvah in možnostjo njihovega kritja, 
dalje visok vsakoletni porast potreb po telegrafsko telefonskih storitvah, ki 
se giblje nad evropskim povprečjem, pomen slovenskega PTT omrežja za 
mednarodni tranzit prek Jugoslavije itd. zahtevajo, da se PTT omrežje in kapa- 
citete razvijajo v bodoče nekoliko hitreje in stopnja zadovoljevanja bolj pri- 
bliža dejanskim potrebam. 

Skladno s tem so postavljene tudi osnovne koncepcije razvoja PTT prometa 
v Sloveniji do leta 1975 in sicer: 

Poštni promet 

— Izboljšati dostopnost pošte s povečanjem gostote omrežja poštnih enot 
in dostave, tako da bo ena poštna enota prišla od sedanjih 3046 že na 2900 
prebivalcev, dostava na dom vsak delovni dan pa od sedanjih 81,7 '%> na 90!0/o 
prebivalcev. Ostali prebivalci bi imeli dostavo najmanj 3-krat tedensko. 

— Izboljšati kvaliteto in hitrost prenosa poštnih pošiljk z modernizacijo 
in povečanjem sredstev poštnega transporta oziroma hitrejše predelave in 
odprave pošiljk ter doseči, da bo okoli 95 %> prebivalcev prejemalo poštne 
pošiljke iz Slovenije in sosednih območij Jugoslavije že drugi dan po predaji 
na pošto. 

— Zagotoviti primerne in funkcionalne poslovne prostore vsaj za največje 
pošte. 

— Modernizirati notranji proces dela s širšim uvajanjem lahke mehani- 
zacije in predelave poštnih pošiljk. 

Telegrafski promet 

— Omogočiti telegrafski priključek vsaj največjim gospodarskim organi- 
zacijam v Sloveniji in v zvezi s tem povečati število telegrafskih naročnikov 
od sedanjih 547 na 1100. 

— Zagotoviti potrebne kapacitete za prenos podatkov za računalnike. 
— Izboljšati kvaliteto in hitrost prenosa v javni telegrafski službi in doseči, 

da bo imela teleprinter vsaka pošta, ki ima vsaj 300 telegramov mesečno. 
— Povezati Slovenijo v neposredni mednarodni genteks in teleks promet 

s čimveč državami. 

Telefonski promet 

—■ V celoti avtomatizirati telefonski promet v Sloveniji. 
—< Povečati število telefonskih naročnikov od sedanjih 59 044 na 113 000 

in telefonov od sedanjih 114 000 na 204 000, tako da bo leta 1975 prišlo na 100 
prebivalcev 11,7 telefonov. Sedaj pride na 100 prebivalcev 6,5 telefonov. 

— Zgraditi potrebne komutacijske in prenosne naprave za realizacijo in 
funkcioniranje predvidenega števila telefonskih priključkov oziroma telefonov. 
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— Zagotoviti potrebne kapacitete za mednarodni promet prek Slovenije, 
obenem pa Slovenijo neposredno povezati z zadostnimi zvezami z Italijo, Av- 
strijo in ZR Nemčijo prek nove mednarodne telefonske centrale v Ljubljani. 

— Zagotoviti potrebne kapacitete za velike uporabnike. 
— Uvajati v telefonijo najsodobnejše dosežke na področju tehnike tele- 

komunikacij doma in v svetu (elektronika, večkratno izkoriščanje zvez itd.). 

OBSEG PROGRAMA RAZVOJA PTT ZMOGLJIVOSTI V LETIH 1972—1975 
IN FINANČNE MOŽNOSTI REALIZACIJE TEGA PROGRAMA 

Za realizacijo postavljenega programa razvoja PTT prometa Slovenije do 
leta 1975 je potrebno po cenah iz leta 1971 skupaj 736 700 000 din. Od tega 
odpade na magistralne telegrafsko telefonske kapacitete, ki povezujejo Slovenijo 
z ostalimi območji Jugoslavije in mednarodnim prometom, na drugi strani pa 
gospodarske regije Slovenije, 304 332 000 din. 

Financiranje programa razvoja do leta 1975 kot celote je predvideno v 
globalu takole: 

a) Mugistralne telegrafsko telefonske kapacitete: 

Sredstva iz kreditov Mednarodne banke za obnovo in razvoj, 
kreditov hranilnih vlog Poštne hranilnice po dosedanjih pred- 
pisih ter kreditov dobaviteljev, poslovnih bank in lastnih 
sredstev din 129 296 000,00 
Novi krediti iz hranilnih vlog pri Poštni hranilnici, zbrani 
na območju SR Slovenije v smislu določil zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o organizaciji JPTT .... din 175 036 000,00 

Da se zagotove potrebni krediti iz sredstev hranilnih vlog pri Poštni hra- 
nilnici v višini 175 036 000,00 din za gradnjo magistralnih telegrafsko tele- 
fonskih kapacitet, je potrebno, da se za razvoj in pospeševanje PTT prometa 
v Sloveniji odobri uporaba 50% porasta hranilnih vlog od 1. 1. 1972 dalje 
in 50% od stanja sredstev, zbranih pri Poštni hranilnici do 31. 12. 1971 v 
znesku din 425 568 000,00. 

N|a ta način bi bila na razpolago za razvoj in pospeševanje PTT prometa 
iz zbranih sredstev hranilnih vlog naslednja sredstva do leta 1975: 

— poprečni letni porast novih vlog je ocenjen na ca. din 
22 000 000,00 letno, tj. do leta 1975  din 88 000 000,00 

— saldo hranilnih vlog pri Poštni hranilnici dne 31. 12. 1971 din 425 568 000,00 

Skupaj din 304 322 000,00 
b) Ostale PTT kapacitete 

Lastna sredstva podjetij za PTT promet 
Krediti poslovnih bank in drugi viri . 

din 294 000 000,00 
din 138 368 000,00 

Skupaj din 432 368 000,00 

Skupaj din 513 568 000,00 
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-— obvezna rezerva za likvidnost . . din 25 678 000,00 

Ostane din 487 890 000,00 

— 50 »/o za razvoj in pospeševanje PTT prometa din 243 945 000,00 
— že odobreni krediti iz hranilnih vlog PTT prometa SRS 

po dosedanjih predpisih din 70 734 000,00 
Ostane razpoložljivo za nove kredite za razvoj PTT pro- 
meta v SRS din 173 211 000,00 

Magistralne telegrafsko telefonske kapacitete, ki se financirajo iz sred- 
stev zbranih hranilnih vlog pri Poštni hranilnici, .predstavljajo izrazito infra- 
strukturne objekte z obsežnimi začetnimi vlaganji. Gradnja teh objektov traja 
običajno eno do dve leti pa tudi več. Zaradi tega je potrebno, da se vprašanje 
financiranja gradnje magistralnih telegrafsko telefonskih kapacitet iz sredstev 
zbranih hranilnih vlog reši sistemsko za razdobje do leta 1975 z rokom od- 
plačila kreditov največ 10 let, obrestna mera pa z največ 1 "/o višja, kot se 
obrestujejo hranilne vloge pri Poštni hranilnici. 

V. Krediti vojaškemu servisu za dajanje potrošniških kreditov vojaškim 
osebam 

Glede na to, da so sredstva za dajanje potrošniških kreditov vojaškim ose- 
bam vezana pri Narodni banki Jugoslavije vse do leta 1974 na podlagi splošnega 
varčevanja pri Narodni banki, predlagamo, da vojaški servis v letu 1972 uporabi 
predvsem sredstva, zagotovljena z vračanjem anuitet od že danih kreditov 
vojaškim1 osebam do 31. 12. 1971. V primeru, da sredstva vrnjenih kreditov 
ne bi bila zadostna, bi SR Slovenija dovolila Poštni hranilnici, da iz sredstev 
tekočega priliva hranilnih vlog v letu 1972 lahko odobri vojaškemu servisu 
kredit do skupnega zneska 20 milijonov dinarjev in to v sorazmerju z udeležbo 
republik in AP pri ustvarjenem prilivu v letu 1972 (delež SR Slovenije bi 
znašal 1 600 000 dinarjev). 

Potrošniške kredite vojaškim osebam mora vojni servis odobriti po sploš- 
nih pogojih, predpisanih za odobritev potrošniških kreditov ostalim občanom. 
Za kredit, ki ga odobri vojaškemu servisu Poštna hranilnica, je servis dolžan 
plačati Poštni hranilnici obresti, ki so za 1 l0/o večje od obrestne mere, po kateri 
plačuje obresti Poštna hranilnica na hranilne vloge svojih vlagateljev. 

AMANDMAJI IZVRŠNEGA SVETA 

K 4. č 1 e n u : Sedanji 4. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Preostala sredstva iz 1. člena tega odloka, po izločitvi sredstev za kredit 

vojaškemu servisu (3. člen), se uporabijo za kredite za pospeševanje PTT pro- 
mete in za druge namene, določene s posebnim predpisom.« 

K 5. členu : Sedanji 5. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za kredite za pospeševanje PTT prometa se uporabi 50 "/o sredstev iz 

1. člena tega odloka, ki bodo na razpolago do 31. 12. 1975. 
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Sredstva iz prejšnjega odstavka se dajo kot kredit poslovnim, bankam za 
odobritev kreditov združenemu PTT podjetju Ljubljana. 

Združeno PTT podjetje. Ljubljana lahko uporabi kredite iz prejšnjega 
odstavka za modernizacijo in razširitev svojega PTT omrežja. 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena se dajejo poslovnim bankam kot 
kredit pod takšnimi pogoji, da bodo banke lahko dale združenemu PTT pod- 
jetju Ljubljana kredit za dobo največ 10 let in po obrestni meri, ki je največ 
za 1'% višja od obrestne mere, ki se plačuje Poštni hranilnici za sredstva hra- 
nilnih vlog. 

Podrobnejši pogoji za dajanje in vračanje kreditov po tem členu se dolo- 
čijo s posebno pogodbo, ki jo v imenu in za račun SR Slovenije sklene Na- 
rodna banka Slovenije s poslovnimi bankami.« 

K 6. členu: Sedanji 6. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Preostala sredstva iz 1. člena tega odloka po izločitvi sredstev za kredit 

vojaškemu servisu (3. člen) in za kredite za pospeševanje PTT prometa (4. člen) 
se uporabijo za kredite poslovnim bankam za namene, ki bodo določeni s po- 
sebnim predpisom izvršnega sveta skupščine SR Slovenije.« 

Za 6. členom se doda nov 7. člen, ki se glasi: 
»Poslovno tehnična opravila za SR Slovenijo po 4. in 5. členu tega odloka 

opravlja Narodna banka Slovenije.« 
Sedanji 7. člen postane nov 8. člen. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagani amandmaji pomenijo realizacijo razprav v odborih skupščine 
SR Slovenije in uskladitev s stališči Narodne banke Slovenije. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 57. seji 24. aprila 
1972 obravnaval predlog odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri 
Poštni hranilnici, ki ga je predložil skupščini SR Slovenije izvršni svet. 

V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da pomeni predlagani odlok pre- 
ciziranje načina uporabe sredstev hranilnih vlog, ki jih bo Narodna banka 
Jugoslavije postopoma prenesla na republike in avtonomni pokrajini. 

V 2. členu je sicer naveden drugačen vrstni red uporabe sredstev, kakor 
ga določa zvezni zakon, je pa utemeljen s tem, da je naveden po vrstnem redu 
izračunavanja, ker je za kredite vojaškemu servisu z odlokom določen gornji 
limit sredstev in se preostala razlika namenja za kredite za pospeševanje 
PTT prometa in za kredite poslovnim bankam. 

O razliki v izračunu na 2. in 6. strani obrazložitve bo dano odboru pojasnilo 
še pred sejo zbora. 

Iz obravnave po točkah predlaga odbor naslednje dopolnitve: 
— k 1. členu: a) v prvi točki naj se za besedico »do« vstavi beseda 

»konca«. 
Dopolnitev je potrebna zaradi terminskega preciziranja; 
b) v drugi točki naj se za besedico »do« vstavi beseda »konca«. 
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Dopolnitev je potrebna zaradi terminskega preciziranja. 
Odbor predlaga zboru, da tako dopolnjen predlog odloka sprejme. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Staneta Vrhovca. 

St.: 44-24/72 

Ljubljana, 25. 4. 1972 

Odbor za proizvodnjo im blagovni promet gospodarskega zbora je na seji 
21. aprila 1972 obravnaval predlog odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih 
vlog pri Poštni hranilnici, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni 
svet. 

V načelni razpravi se je odbor strinjal s potrebo, da se v skladu s spre- 
membami in dopolnitvami zakona o organizaciji jugoslovanskih pošt, telegra- 
fov in telefonov določi način uporabe hranilnih vlog pri Poštni hranilnici, 
zbranih na območju SR Slovenije. Pri tem je bilo poudarjeno, da se v SR Slo- 
veniji glede na druge republike določa razmeroma visok delež hranilnih vlog za 
kreditiranje združenega PTT podjetja v Ljubljani in sicer zaradi tega, ker 
je delež hranilnih vlog pri Poštni hranilnici v SR Sloveniji manjši kot v 
drugih republikah, hkrati pa so potrebe po modernizaciji in razširitvi PTT 
območja občuteio večje. 

Potem ko so predstavniki predlagatelja odloka odgovorili na nekatera 
vprašanja poslancev glede kreditiranja vojaškega servisa in sistema tega kre- 
ditiranja, ki se predvideva v prihodnosti, je bilo v zvezi s 5. členom odloka zlasti 
opozorjeno na -položaj republiškega sekretariata za finance pri sklepanju 
pogodbe z Narodno' banko Slovenije ter vprašanje, ah je republika pri tem 
dovolj zaščitena. V zvezi s tem je bil sprejet sklep, da predlagatelj peti odstavek 
5. člena ponovno prouči, morebitne dopolnitve tega besedila pa predlaga v obliki 
amandmaja. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru 
skupščine SR Slovenije, da sprejme predlog odloka o načinu uporabe sredstev 
hranilnih vlog pri Poštni hranilnici v predloženem besedilu. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Lojzeta Fortuno. 

St.: 44-24/72 

Ljubljana, 24. 4. 1972 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na 38. seji dne 25. 4. 1972 obrav- 
naval predlog odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri Poštni 
hranilnici, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 

Glede na to, da je zvezni zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o organizaciji jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov (Ur. 1. 59/71) dopolnil 
oziroma spremenil določila o Poštni hranilnici, tako da se iz sredstev hranilnih 
vlog pri Poštni hranilnici dajejo krediti za pospeševanje PTT prometa, poslov- 
nim bankam in vojaškemu servisu za potrošniške kredite vojaškim osebam, so 
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se člani odbora strinjali s tem, da se s posebnim odlokom uredi način uporabe 
sredstev hranilnih vlog pri Poštni hranilnici, ki so zbrane na območju naše 
republike. 

Poslanci so zlasti podprli predvideno odobritev kredita za modernizacijo 
PTT prometa, saj so glede na zastarelost PTT naprav v SRS nujno potrebne 
investicije v modernizacijo PTT prometa vsaj v predvidenem obsegu. 

Predstavnik Narodne banke SR Slovenije je na seji imel pripombo k 
določilom 4. in 5. člena odloka. Za 4. člen je menil, da ni povsem v skladu 
z določilom ustavnega amandmaja oziroma da bi bilo potrebno besedilo tega 
člena delno spremeniti. Glede 5. člena pa je menil, da njegova določila zavezu- 
jejo Narodno banko, tako da za opravljeno delo ne bo dobila nadomestila, kar 
velja tudi za poslovanje banke, ki naj bi jim Narodna banka Slovenije dala 
posebne reeskontne kredite. Glede na to, da se je predstavnik predlagatelja 
tudi strinjal, da so v 4. členu nekateri izrazi neustrezni, je odbor menil, da 
je potrebno, da se predlagatelj in Narodna banka medsebojno dogovorijo in 
predložijo eventualno ustrezne amandmaje še pred sejo zbora, seveda le v 
primeru, če bodo predstavniki Narodne banke še vztrajali pri svojih trditvah. 

Na postavljeno vprašanje predstavnika ZŽTP Ljubljana, ali bo to podjetje 
udeleženo pri kreditih, ki jih bo Narodna banka odobrila poslovnim bankam 
iz preostalih sredstev iz tega odloka po izločitvi sredstev za kredit vojaškemu 
servisu in za modernizacijo PTT prometa, pa je predstavnik predlagatelja 
izjavil, da bo to urejeno s posebnim predpisom izvršnega sveta na podlagi 
smernic, ki jih bo sprejela skupščina SR Slovenije. 

V obravnavi po členih pa je odbor sprejel naslednje dopolnitve: 
k 1. členu : V prvi točki se pred besedama »leta 1974« doda beseda 

»-konca«. 
V drugi točki se pred besedama »leta 1975« doda beseda »konca«. 
Odbor je menil, da je s tem natančneje določen rok, do katerega se bodo 

zbirala sredstva hranilnih vlog, ki bodo dana na razpolago Poštni hranilnici 
oziroma ki bodo dospela od anuitet. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboiru, da sprejmei predlog odloka v 
besedilu, kot ga je predložil izvršni svet, skupaj s predlagano dopolnitvijo. 

St.: 44-24/72 

Ljubljana, 26. 4. 1971 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SE Slovenije je na svoji seji dne 
4. maja 1972 obravnavala predlog odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih 
vlog pri Poštni hranilnici, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni 
svet, poročilo odbora republiškega zbora za finance' in proračun in mnenje 
odbora gospodarskega zbora za finance. 

Komisija niti v načelni niti v podrobni razpravi ni imela pripomb k pred- 
logu odloka. Komisija tudi ni imela pripomb k amandmaju odbora repu- 
bliškega zbora za finance in proračun in odbora gospodarskega zbora za finance 
k 1. členu, ki sta istovetna. 
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V zvezi s pripombo, ki jo je dal predstavnik Narodne banke SR Slovenije 
na seji odbora gospodarskega zbora za finance glede 4. in 5. člena odloka, je 
na seji navzoč predstavnik predlagatelja pojasnil, da je predlagatelj pripravil 
k tema členoma amandmaje, ki jih bo te dni predložil skupščini SR Slovenije. 
Komisija bo amandmaje predlagatelja še predhodno obravnavala. 

St.: 44-24/72 

Ljubljana, 4. 5. 1972 

PREDLOG ODLOKA 

o razporeditvi sredstev, zbranih s povečanjem prometnega davka 
v maloprodajni ceni za bencin 

I. 

Sredstva, ki se zberejo s povečanjem prometnega davka v maloprodajni 
ceni za bencin po 1. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tarifi 
zveznega prometnega davka (Uradni list SFRJ, št. 12/72) v višini 0,65 dinarja 
pri litru bencina, se razporedijo takole: 

— 70 «/o povečanja prometnega davka ah 0,455 din po litru bencina cest- 
nemu skladu SR Slovenije, 

— 30 % povečanja prometnega davka ah 0,195 din pri litru bencina v račun 
sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje neka- 
terih gospodarskih dejavnosti. 

II. 

Cestni sklad SR Slovenije uporabi sredstva iz prve alinee prejšnje točke 
za financiranje modernizacije cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto' 
in Hoče-Levec po odloku o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna— 
Razdrto in Hioče—Leveč (Uradni list SRS, št. 9/69) ter za potrebe omrežja 
magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji. 

III. 

Sredstva, ki se po drugi ahnei I. točke tega odloka razporedijo v račun 
sredstev SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu in ža pospeševanje neka- 
terih gospodarskih dejavnosti, se v letu 1972 razporedijo v rezervo tega računa. 

IV. 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, 
uporablja pa se od uveljavitve povečanja prometnega davka v maloprodajni 
ceni za bencin po zakonu iz I. točke tega odloka. 
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OBRAZLOŽITEV 

S spremembami in dopolnitvami zakona <? tarifi zveznega prometnega 
davka (Uradni list SFRJ, št. 12/72) se je prometni davek na bencin zvišal 
za 0,65 dinarja po litru. Po novih ustavnih amandmajih je ta prometni davek 
dohodek republike in republike z njim samostojno razpolagajo. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije se je odločil, da od povečanega 
priliva sredstev od prometnega davka, ki pripada republiki, nameni 70:% ali 
0,455 dinarja po litru bencina v korist cestnega sklada SRS. Skupščina SR 
Slovenije je z odlokom o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna— 
Razdrto in Hoče—Leveč sprejela obveznosti za financiranje gradnje hitrih cest. 
Ker so pri gradnji že nastale povečane obveznosti bodisi zaradi nepredvidenih 
povečanih del in zaradi podražitev materiala in dela in zaradi že sklenjenih 
pogodb z Mednarodno banko za obnovo in razvoj za V. posojilo, menimo, 
da je potrebno iz dodatnega priliva zagotoviti finančna sredstva za opravljena 
dela na odsekih Vrhnika—Postojna kot tudi sredstva za pričetek gradnje odseka 
Hoče—Leveč in Postojna—Razdrto. 

Republika na osnovi odstopljenega prometnega davka daje možnost cest- 
nemu skladu SR Slovenije, da izdela konstrukcijo za financiranje gradnje 
prvih odsekov avtoceste, hkrati pa tudi omogoča sestavo srednjeročnega plana 
modernizacije omrežja magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji. Cestni 
sklad SR Slovenije bo skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo ustrezne 
predloge o razporeditvi sredstev od bencina tako za srednjeročni program kot 
tudi za leto 1972. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije predlaga skupščini SR Slovenije, 
da se preostanek nerazporejenih sredstev, to je 30 °/o ali 0,195 dinarja po 
litru bencina razporedi v račun sredstev SR Slovenije za izravnavanja v 
gospodarstvu in da skupščina naknadno odloči o uporabi tako zbranih sredstev. 
To se predlaga zaradi tega, ker sedaj še ni mogoče natančneje opredeliti vseh 
dodatnih obveznosti SR Slovenije do federacije, ki jih bo potrebno pokriti z 
rebalansom republiškega proračuna oziroma računa za izravnave. Po doslej 
sprejetih zveznih predpisih bodo za SR Slovenijo nastopile naslednje dodatne 
obveznosti: 

— kompenzacija za moko (prvo polletje 1972)  27,5 milij.din 
—• kompenzacija za umetno gnojilo (za vse 1. 1972) .... 52,6 milij. din 
— premije za mleko , 51,3 milij. din 
— izpad dohodka republiškega proračuna zaradi znižanja 

prometnega davka za tekstil, usnje in obutev " 47,8 milij.din 

Del sredstev za kritje kompenzacij, to je za umetna gnojila (zagotovljenih 
30 milijonov dinarjev) in premij za mleko (zagotovljenih 40 milijonov dinarjev) 
je že zagotovljen po odloku o finančnem načrtu posebnega računa sredstev 
SR Slovenije za -pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti (Uradni list 
SRS, št. 7/72). . 

Skupni učinek pričakovanega povečanega priliva sredstev od prometnega 
davka v letu 1972 od bencina bi bil okoli 288,4 milijona dinarjev ob pred- 
postavki potrošnje bencina leta 1971 in 20% povečane porabe v letu 1972. 

Skupščini SR Slovenije predlagamo, da sprejme predloženi odlok z raz- 
poreditvijo sredstev, zbranih od prometnega davka na bencin v razmerju, 
kot je predvideno v tem predlogu odloka. 
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POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega izbora je na 57. seji 24. aprila 
obravnaval predlog odloka o razporeditvi sredstev, zbranih s povečanjem pro- 
metnega davka v maloprodajni ceni za bencin, ki ga je skupščini SR Slovenije 
predložil izvršni svet. 

Predstavnik predlagatelja odloka je poudaril nujnost delitve sredstev, ki 
se zberejo s povečanjem prometnega davka v maloprodajni ceni za bencin, 
za financiranje cestnega gospodarstva in na račun sredstev republike Slovenije 
za izravnavanje v gospodarstvu, ker je morala republika Slovenija prevzeti 
nekatere dodatne obveznosti do federacije. 

Povzetek razprave: 
— Vsi poslanci, ki so razpravljali o vprašanju delitve sredstev za ceste 

in za razne druge potrebe prek računa za izravnavanja v gospodarstvu, so se 
zavzemali, da bi morali celotna sredstva, pridobljena s povečanjem prometnega 
davka, usmeriti za ceste. 

— Vsi davki v zvezi s cestami in s tekočimi gorivi, naj se namensko 
uporabijo za ceste. Takšno je bilo stališče skupščinskih odborov in tudi odbora 
za finance že v preteklih letih (glej 24. sejo odbora za finance in proračun dne 
15. junija 1970). 

— Večina članov odbora se je zavzemala za to, da bi d'el sredstev od pove- 
čanega prometnega davka razporedili tudi občinam za sofinanciranje vzdrže- 
vanja in rekonstrukcije občinskih cest. 

— En član odbora je poudaril, da je treba vsa sredstva od povečanega 
prometnega davka usmeriti v ceste, vendar ne samo cestnemu skladu, pač pa 
tudi občinam, ki so prevzele veliko cest, dobile pa le malo sredstev za vzdrže- 
vanje občinskih cest, in je konkretiziral predlog, da se razporedijo sredstva tudi 
občinam, in sicer vsaj 15 %. 

— Predstavnik cestnega sklada je razložil velike potrebe cestnega sklada 
za financiranje novih cest, modernizacijo in vzdrževanje obstoječih cest. Pro- 
met po cestah izredno narašča, temu primerno hi morala naraščati tudi sredstva 
za ceste. 

— Na pripombo, da v obrazložitvi odloka ni v okviru dodatnih obveznosti 
za republiko naveden tudi dodaten vir, to je delež republike od povečanja 
zveznega prometnega davka na kavo, je predstavnik izvršnega sveta dal po- 
jasnilo1, da so ta sredstva namensko razporejena za odkup koruze. 

— Predstavnik predlagatelja je utemeljeval povečane potrebe republike v 
zvezi s kompenzacijo za moko, za umetna 'gnojila, s premijami za mleko, z zni- 
žanjem dohodka republiškega proračuna zaradi znižanja zveznega prometnega 
davka za tekstil, usnje in obutev, razen tega pa, da je pričakovati tudi predlog 
izvršnega sveta o dodelitvi 15 milijonov dinarjev republiški izobraževalni skup- 
nosti za financiranje šolstva. 

—• Na vprašanje, ali ne bo za te namene lahko uporabljenih okoli 300 mili- 
jonov dinarjev, ki naj bi jih republika Slovenije dobila iz naslova udeležbe ino- 
zemskega kredita za selektivne namene, je predstavnik izvršnega sveta odgo- 
voril, da gre za tako drag kredit, da je vprašanje, ali ga bo republika izkori- 
stila za financiranje splošne in kolektivne porabe in ali ne bo zato usmerjen 
le za tiste namene, kjer bi bili prevzemniki kredita sposobni plačati visoke 
obresti. 
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— Član odbora je v svoji razpravi izrecno poudaril, da je naša javnost ob 
podražitvi bencina vedela, da gre ta denar za ceste in da ne bi bilo primerno, 
da ga sedaj z odlokom drugače razporedimo. 

— Predstavnik strokovne službe odbora za finance je v daljši informaciji 
opozoril na dejstvo, da od povečanega zveznega prometnega davka, ki znaša 
0,65 din od litra, po tehniki, ki je uveljavljena na podlagi zveznega zakona 
o SDK, od omenjenega zneska dobiva republiški proračun 31,7®/», večji del, 
to je 68,3 "/o, pa SDK' avtomatično na podlagi zveznega zakona o financiranju 
federacije v letu 1972 odvaja na račun izvrševanja zveznega proračuna kot 
kotizacijo Slovenije. Tako bo republika pravzaprav dobila večji del od te 
podražitve šele ob koncu leta, ko in če bo kotizacija Slovenije že v celoti 
vplačana. Potem namreč šele ostaja celoten zvezni prometni davek republiki 
in šele potem republika lahko samostojno odloča o teh sredstvih. Bistveno 
vprašanje je tudi dinamika vplačila kotizacije, ne pa samo vprašanje, ali je 
odlok, kakor je predložen, sploh izvedljiv v praksi (informacija je sestavni del 
tega poročila in je priložena). 

— Predstavnik predlagatelja je poudaril, da vprašanja o izvedljivosti odloka 
sploh ni, da so zadeve jasne in da gre le za nujnost sprejetja odloka, na podlagi 
katerega bi se uredilo tudi praktično izvajanje. 

— Poslanci so izjavljali, da mora kljub vsemu biti denar od bencina 
usmerjen za ceste, vendar so na intervencijo predstavnika predlagatelja po- 
pustili od svojega prvotnega stališča in pristali na predlagano delitev 30 : 70 %, 
kot je predlagana v odloku, vendar samo za leto 1972 in to zaradi izjemnih 
obveznosti republike, ki so v letu 1972 nastale do federacije. 

— Na podlagi te kompromisne rešitve naj bi se sprejel odlok le za leto 
1972, za naslednja obdobja pa naj bi razpravljali pred letom 1973. 

— Tej kompromisni rešitvi je ugovarjal predstavnik cestnega sklada; da 
ni sprejemljiva, ker je odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o modernizaciji 
cestnih odsekov Vrhnika—Ptetojna—Razdrto in Hoče—Leveč zasnovan na 
tem dodatnem dohodku skozi vsa naslednja leta. Za leto 1972 je tako pred- 
videna udeležba cestnega sklada iz podražitve bencina na 201,9 milijona dinar- 
jev. Predstavnik je še poudaril, da kolikor ta dodatna sredstva ne bodo dotekala 
sproti med letom, potem ni mogoče začeti z izvajanjem vseh programiranih 
del. Če sredstva po odloku ne bi dotekala sproti — glede na izvajanje zveznega 
zakona o financiranju federacije — potem bi moral izpad med letom zagotoviti 
republiški proračun. 

— Člani odbora so končno sprejeli sklep, da se sprejme k odloku amandma 
in da se predlaga delitev 30 : 70 fl/o le za leto 1972, v naslednjih letih pa naj gredo 
ta sredstva v celoti za ceste. Ob tem pa še ostaja odprto vprašanje udeležbe 
občin, ki bi po mnenju poslancev tudi morale biti udeležene v tem povečanju 
cene. 

— Predstavnik cestnega sklada je poudaril, da cestni sklad v veliki meri 
sodeluje z občinami s svojo udeležbo in sofinanciranjem. 

— Poslanci so se sicer strinjali s predstavnikom cestnega sklada, vendar so 
poudarili, da je to možno le s tistimi občinami, ki imajo sredstva, da se pote- 
gujejo za soudeležbo cestnega sklada, in da bo le treba zagotoviti tudi udeležbo 
občin v teh povečanih sredstvih za ceste. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog odloka z naslednjimi amandmaji: 
k naslovu: Za besedo »povečanjem« naj se vstavi beseda »-zveznega-«. 

Pripomba je redakcijskega značaja; 
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— kl. točki: a) V peti vrsti naj se za besedo »razporedijo« vstavi besedilo 
»za leto 1972«. 

Dopolnilo izhaja iz razprave na seji odbora in že prej večkrat deklariranega 
načela, da se davki in prispevki v zvezi s cestnimi vozili in tekočimi gorivi na- 
mensko razporejajo za financiranje gradnje, rekonstrukcij in vzdrževanja cest. 
Glede na izredne potrebe republike za financiranje dodatnih obveznosti SR 
Slovenije do federacije pa se izjemno za leto 1972 razporedi 30,0/o od povečanja 
cene bencina tudi za financiranje drugih republiških potreb. 

b) V prvi alinei naj se zamenjajo besede »cestnemu skladu SR Slovenije« 
z besedilom »samoupravni interesni skupnosti za ceste SR Slovenije«. Pri- 
pomba je redakcijskega značaja, kajti po zakonu o javnih cestah (Uradni list 
SRS, št. 51-288/1971) nimamo več cestnega sklada SR Slovenije, pač pa samo- 
upravno interesno skupnost za ceste SR Slovenije. 

c) Za prvim odstavkom naj se doda nov drugi odstavek I. točke v nasled- 
njem besedilu: »Od 1. 1. 1973 so sredstva iz prvega odstavka te točke v celoti 
dohodek samoupravne interesne skupnosti za ceste SR Slovenije.« 

To dopolnilo pomeni uresničevanje načela, da se prispevki in davki od 
tekočih goriv namensko razporedijo za financiranje izgradnje, rekonstrukcije 
in vzdrževanja cest. 

K II. točki: Prva vrsta naj se zamenja z naslednjim besedilom: »Samo- 
upravna interesna skupnost za ceste SR Slovenije uporabi sredstva iz prve 
alinee prvega odstavka in sredstva iz drugega odstavka.« 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Staneta Vrhovca. 

St.: 38-14/72 

Ljubljana, 24. 4. 1972 

PRILOGA: 1 

Odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega in gospodarskega 
zbora sta na skupni seji dne 4. maja 1972 obravnavala predlog odloka o raz- 
poreditvi sredstev, zbranih s povečanjem prometnega davka v maloprodajni 
ceni za bencin, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Predstavnik predlagatelja je v uvodni obrazložitvi poudaril, da se je pred- 
lagatelj odločil za predlagano delitev sredstev zaradi tega, ker je razen zago- 
tovitve sredstev cestnemu skladu SR Slovenije potrebno zagotoviti sredstva 
posebnemu računu SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu, in sicer zaradi 
dodatnih obveznosti, ki jih ta čas še ni mogoče v celoti natančneje opredeliti. 
2e sprejete obveznosti se nanašajo na kompenzacijo za moko in umetna 
gnojila, na premije za mleko ter znižanje prometnega davka na tekstil, usnje 
in obutev, zagotoviti pa bo potrebno tudi sredstva za nakup cepiva proti črnim 
kozam, izobraževalni skupnosti SR Slovenije, organizacijam zamejskih Sloven- 
cev in še nekatere druge. 

.Na vprašanje nekaterih poslancev, ali bo možno izvajati odlok o raz- 
poreditvi sredstev, zbranih s povečanjem zveznega prometnega davka glede 
na določila zveznega zakona o financiranju federacije v letu 1972, ter opozorilo 
predstavnika cestnega sklada, da ne bo možno izvajati predvidenih del, če se 
ne zagotovi sprotni dotok teh sredstev, je predstavnik izvršnega sveta poudaril, 
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da bo predloženi odlok uveljavljen, da je v skladu s pravnim sistemom ter da 
za predlagatelja ni dileme glede tehnike pokrivanja zveznih in republiških 
potreb. 

V načelni razpravi sta se odbora zavzela predvsem za to, da se zbrana 
sredstva iz povečanega prometnega davka v celoti namensko usmerijo za 
ceste. Opozorjeno je bilo, da bi le takšna usmeritev bila v skladu s sprejetimi 
stališči in sistemsko ureditvijo financiranja tako gradnje novih kot tudi vzdrže- 
vanje in rekonstrukcije že obstoječih cest. V zvezi s tem je bilo podčrtano, 
da zadrževanje sredstev v proračunu ni v skladu z načelom samofinanciranja 
cestnega gospodarstva ter da se še vedno omogoča prelivanje sredstev cestnega 
gospodarstva za druge namene. 

Glede na to in izražen dvom, da bodo sredstva iz prodaje bencina naraščala 
tako kot predvideva globalna projekcija razporeditve sredstev cestnega sklada 
za srednjeročno obdobje, odbora predlagata, da se že ob zagotavljanju sredstev 
za 1973. leto prouči smotrnost zbiranja sredstev iz prometnega davka na 
bencin, nafto in kurilno olje, ki se po dosedanjem načinu stekajo v proračun. 
Hkrati je bilo opozorjeno, da kakršnekoli spremembe načina zbiranja sredstev 
ne smejo omajati že sklenjene pogodbe z Mednarodno banko za obnovo in 
razvoj, ki v znatni meri že kreditira gradnjo hitrih cest. 

Odbora ugotavljata, da so bile s povečanjem1 zveznega prometnega davka 
na bencin oziroma z odlokom o razporeditvi teh sredstev zanemarjene potrebe 
občin po vzdrževanju in rekonstrukciji lokalnih cest, čeprav se je že pred 
sprejemom novega zakona o javnih cestah .pričakovala ustrezna udeležba pri 
podražitvi bencina. V zvezi s tem in predlogom, da se znova proučijo viri in 
način financiranja cestnega gospodarstva ter uskladijo s sprejetimi načeli, 
odbora predlagata pristojnima zboroma sprejem ustreznega sklepa. 

V obravnavi predloženega odloka v podrobnostih predlagata odbora k 
posameznim točkam odloka naslednje spreminjevalne in dopolnilne predloge: 

k naslovu: Med besedama »povečanjem« in »prometnega« naj se vstavi 
beseda »zveznega«. 

Dopolnitev je redakcijskega značaja. 
k I. točki: — V peti vrsti te točke naj se za besedo »razporedijo« vstavi 

besedilo »za leto 1972«. 
Dopolnitev izhaja iz načelne razprave in sprejetega načela, da se davki in 

prispevki v zvezi s cestnimi vozili in tekočimi gorivi namensko razporejajo 
za financiranje gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanje cest. Glede na izredne 
potrebe republike za financiranje dodatnih obveznosti SR Slovenije do federa- 
cije pa se izjemno za leto 1972 razporedi 30 %> od povečane cene bencina tudi za 
financiranje drugih republiških potreb. 

— Za prvim odstavkom te točke se doda nov drugi odstavek v nasled- 
njem besedilu: 

»Od 1. 1. 1973 so sredstva iz prvega odstavka te točke v celoti dohodek 
cestnega sklada SR Slovenije.« 

To dopolnilo je potrebno zaradi predloženega amandmaja k prvemu od- 
stavku tega člena ter načela, da se prispevki in davki od tekočih goriv namensko 
uporabijo za financiranje gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanje cest. 

k II. t o č k i : — Začetek besedila v tej točki se spremeni in dopolni tako, 
da se glasi: 
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»Cestni sklad SR Slovenije uporabi sredstva iz prve alinee prvega odstavka 
in sredstva drugega odstavka I. točke za financiranje modernizacije cestnih 
odsekov.. 

> Dopolnitev je redakcijskega značaja in se nanaša na predložene amandmaje 
k I. točki. 

Odbora za proizvodnjo in blagovni promet predlagata gospodarskemu in 
republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da sprejmeta predlog odloka o 
razporeditvi sredstev, zbranih s povečanjem prometnega davka v maloprodajni 
ceni za bencin, skupaj s predloženimi spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi. 

Odbora hkrati predlagata, da republiški in gospodarski zbor skupščine SR 
Slovenije sprejmeta poseben sklep, v katerem naj zadolžita izvršni svet, da do 
konca leta 1972 prouči in predlaga takšno delitev sredstev, zbranih s promet- 
nim davkom v maloprodajni ceni za bencin, nafto in kurilno olje, pri kateri 
bi bile udeležene tudi občine, in sicer za potrebe lokalnih cest. 

St.: 38-14/72 

Ljubljana, 5. 5. 1972 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na 38. seji dne 25. 4. 1972 obrav- 
naval predlog odloka o razporeditvi sredstev, zbranih s povečanjem promet- 
nega davka v maloprodajni ceni za bencin, ki ga je skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo izvršni svet. 

Člani odbora so se strinjali s tem, da se izda odlok o razporeditvi sredstev, 
zbranih s povečanjem prometnega davka v maloprodajni ceni za bencin, vendar 
so menili, da bi bilo bolj utemeljeno, da se vsa ta sredstva v celoti razporedijo 
cestnemu skladu SR Slovenije, glede na naloge, ki so temu skladu zaupane 
že v letošnjem letu in ki jih bo glede na razpoložljiva finančna sredstva 
težko izvedel. 

Predstavnik predlagatelja pa je odboru pojasnil, da je predložena delitev 
vsaj za leto 1972 nujna, ker mora naša republika imeti na računu za izravna- 
vanje v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti 
na razpolago določena sredstva za kritje morebitnih dodatnih obveznosti SR 
Slovenije do federacije, ki jih bo potrebno pokriti z rebalansom republiškega 
proračuna oziroma iz omenjenega računa. V nasprotnem primeru pa bi se 
pri rebalansu bržkone morale povečati obveznosti gospodarstva, na primer iz 
naslova republiškega davka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja. 

Glede na to obrazložitev so se člani odbora vendarle strinjali s predlo- 
ženo razdelitvijo sredstev (70 : 30), vendar so predlagali, da se točka I spre- 
meni tako, da se 5. vrsta prvega odstavka glasi: 

»se razporedijo za leto 1972 takole:«. 
Predlagali so, da se v I. točki doda nov drugi odstavek, ki naj se glasi: 
»Od 1. 1. 1973 so sredstva, zbrana s povečanjem prometnega davka v malo- 

prodajni ceni za bencin, v celoti dohodek skupnosti za ceste SR Slovenije.« 
Predstavniki cestnega sklada so se strinjali s takim dopolnilom oziroma 

spremembo, kakor tudi predstavnik predlagatelja. Odbor je namreč menil, da je 
skupnostim za ceste SR Slovenije nujno potrebno zagotoviti od 1. 1. 1973 vsa 
sredstva, zbrana s povečanjem prometnega davka v maloprodajni ceni za 
bencin. Odbor je tudi menil, da je potrebno v primeru, da ne bo prišlo do 
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dodatnih obveznosti SR Slovenije do federacije, že v letošnjem letu zagotoviti 
v celoti vsa sredstva skupnosti za ceste SR Slovenije. 

Čeprav je bil predstavnik službe družbenega knjigovodstva — centrale za 
SR Slovenijo, informiran, da se na zbirnem računu pri službi družbenega knjigo- 
vodstva v Ljubljani, od 2. marca 1972 sredstva, zbrana s povečanjem prometnega 
davka v maloprodajni ceni za bencin, še naprej delijo v razmerju 68,3'% (to je 
v dobro zveznega proračuna) in 31,7 ®/o (to je v dobro proračuna SR Slovenije), 
pa odbor ni hotel razpravljati o tem avtomatičnem odvajanju omenjenih sred- 
stev v zvezni proračun, ki se vrši na podlagi zakona o financiranju federacije 
v letu 1972. Odbor je menil, da je to vprašanje v domeni organov izvršnega 
sveta. Izvršni svet mora v vsakem primeru zagotoviti, da se sredstva pove- 
čanega zveznega prometnega davka na bencin odvedejo v korist republike 
že med letom ah t>a naj zagotovi sredstva iz drugih virov. V nasprotnem 
primeru cestni sklad ne more izvršiti predvidenih del pri gradnji avtoceste. 

Odbor je obravnaval tudi pismo skupščine občine Mozirje ter vzel v vednost 
njen predlog, da se vsa sredstva, zbrana s povečanjem prometnega davka na 
bencin, namenijo v korist cestnega sklada SR Slovenije. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme predlog odloka v bese- 
dilu, kot ga je predložil izvršni svet, skupaj z dopolnitvami odbora. 

St.: 38-14/72 

Ljubljana, 26. 4. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
4. maja 1972 obravnavala predlog odloka o razporeditvi sredstev, zbranih s 
povečanjem prometnega davka v maloprodajni ceni za bencin, ki ga je skup- 
ščini poslal v obravnavo izvršni svet. 

Uvodoma je predstavnik predlagatelja poudaril nujnost sprejetja pred- 
laganega odloka o razdelitvi sredstev v predlaganem razmerju glede na ob- 
veznosti republike do cestnega gospodarstva in v zvezi s tem do Mednarodne 
banke za obnovo in razvoj. 

V načelni razpravi je bilo pojasnjeno, da je bil z zakonom o spremembah 
in dopolnitvah zakona o tarifi zveznega prometnega davka (Ur. 1. SFRJ, št. 
12/72) povečan zvezni prometni davek na bencin za 0,65 dinarja po litru. 
Ob sprejetju citiranega zakona je bila javnost obveščena, da bodo s sredstvi, 
ki se bodo zbrala s povečanjem prometnega davka, razpolagale in razporejale 
republike same. Tako izjavo je dal v imenu zveznega izvršnega sveta tudi 
član ZIS "Nikola Filipović. To izhaja tudi iz novih ustavnih amandmajev, po 
katerih je prometni davek dohodek republike, s katerim samostojno razpolaga. 

Komisija je izrazila pomislek glede možnosti realizacije predloga odloka 
zaradi njegove neskladnosti z zakonom o financiranju federacije v letu 1972 
(Ur. 1. SFRJ, št. 60/71). Po tem zakonu mora namreč naša republika prispevati 
federaciji za kritje njenih potreb v letu 1972 1 963 520 000 dinarjev in v ta 
namen SDK odvajati v proračun federacije 68,3 l0/o zveznega prometnega davka 
na bencin. Po citiranem zakonu odstopanje dohodkov preneha, ko republika 
izpolni svojo obveznost do federacije. Ob sprejetju zakona o povišanju pro- 
metnega davka na bencin navedeni odstotek — 68,3 fl/o — ni bil spremenjen, 
prav tako ni bilo izrecno predpisano-, da se od sredstev, zbranih s povečanjem 
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prometnega davka, ne plačuje kotizacija federaciji. Glede na uveljavljeni 
avtomatizem odvajanja zveznega prometnega davka v zvezni proračun je SDK 
po 1. marcu letos (po podražitvi bencina) odvajala v zvezni proračun 68,3 °/o 
tudi od povečanega prometnega davka od prodanega bencina, v republiški pro- 
račun pa le 31,7 '%>■. Torej zakon o financiranju federacije za leto 1972 one- 
mogoča republiki, da bi pred izpolnitvijo svoje obveznosti do federacije v celoti 
razpolagala s sredstvi, zbranimi s povečanjem prometnega davka v maloprodajni 
ceni za bencin. 

Predstavnik predlagatelja odloka je poudaril, da je bilo v pristojnem med- 
republiškem komiteju dogovorjeno', da bodo republike samostojno razpolagale 
s sredstvi, ki se bodo na njihovem območju zbrala s povečanjem navedenega 
prometnega davka. Nadalje je poudaril, da ni bila dogovorjena drugačna dina- 
mika odvajanja sredstev v proračun federacije za kritje njenih potreb v letu 
1972 s strani republik in avtonomnih pokrajin kot ob sprejemanju zakona o 
financiranju federacije v letu 1972. Zato bi bili morali ob sprejemanju zakona 
o povečanju prometnega davka na bencin spremeniti odstotek 68,3 '%> oziroma 
izrecno določiti, da se od sredstev, zbranih s povečanjem prometnega davka, 
ne odvaja del v proračun federacije. Če bi odstotek 68,3 l0/o uporabili na celotna 
sredstva prometnega davka v maloprodajni ceni za bencin, bi naša republika 
svojo obveznost do federacije predčasno izpolnila, s tem pa otežila oziroma 
onemogočila izpolnjevanje svojih drugih obveznosti. Zato je nujno, da se 
sprejme predlagani odlok. 

Komisija je vzela na znanje dodatno pojasnilo predstavnika predlagatelja 
s pripombo, da bi bilo v tej smeri potrebno spremeniti zvezni zakon. 

Pri podrobni obravnavi predloga odloka se je komisija strinjala z amand- 
maji odbora republiškega zbora za finance in proračun k naslovu, k I. 
alinei I. točke, da se za besedo »razporedijo« vstavi besedilo »za leto 
1972« in da se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek v besedilu: 
»Od 1. 1. 1973 so sredstva iz prvega odstavka te točke v celoti dohodek samo- 
upravne interesne skupnosti za ceste SR Slovenije.«. 

Komisija se ni strinjala z amandmajem omenjenega odbora, da se v prvi 
alinei I. točke besede »Cestnemu skladu SR Slovenije« nadomestijo z 
besedami »samoupravne interesne skupnosti za ceste SR Slovenije«. Po zakonu 
o javnih cestah (Ur. 1. SRS, št. 51/71) se mora republiška skupnost za ceste 
konstituirati do 1. julija 1972 (112. člen). Do konstituiranja republiške skupnosti 
za ceste deluje cestni sklad SR Slovenije (115. člen). Republiška skupnost za 
ceste še ni konstituirana. 

Komisija je sprejela naslednja amandmaja : 
k 1. točki: V prvi vrsti se za besedo »povečanjem« doda beseda »zvez- 

nega«. 
Dopolnitev je utemeljena glede na amandma omenjenega odbora k naslovu 

odloka. 
k II. to čki : Upoštevajoč amandma omenjenega odbora, da se prva vrsta 

zamenja z naslednjim besedilom: 
»Samoupravna interesna skupnost za ceste SR Slovenije uporabi sredstva 

iz prve alinee prvega odstavka in sredstva iz drugega odstavka«, je komisija 
predlagala, da se prva vrsta zamenja z naslednjim besedilom: 

»Cestni sklad SR Slovenije uporabi sredstva iz prve alinee prvega odstavka 
in sredstva iz drugega odstavka«. 
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Po mnenju komisije je treba v tej točki omeniti cestni sklad SR Slove- 
nije, ne pa samoupravno interesno skupnost za ceste iz že navedenih razlogov 
v zvezi z amandmajem k prvi alinei I. točke. 

St.: 38-14/72 

Ljubljana, 5. 5. 1972 

PREDLOG ODLOKA 

o spremembi in dopolnitvi odloka o modernizaciji cestnih odsekov 
Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč 

I. 

II. točka odloka o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Raz- 
drto in Hoče—Leveč (Ur. 1. SRS, št. 9-64/69) se spremeni tako, da se glasi: 

»Dela za dokončanje modernizacije bodo opravljena,: 
a) na odseku Vrhnika—Postojna do 31. oktobra 1972. leta; 
b) na odseku Postojna—Razdrto do 31. julija 1974. leta; 
c) na odseku Hoče—Leveč do 30. septembra 1975. leta«. 

II. 

V III. točki odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Na odseku ceste Hoče—Leveč se po določilih tega odloka izvedejo dela, 

ki predstavljajo I. etapo gradnje bodoče štiripasovne ceste. Ta dela obsegajo 
gradnjo dvopasovne ceste z istočasno izvedbo večine zemljiških del in večine 
objektov, dolgih od 5 do 50 metrov za štiripasovno cesto. Viadukti nad 50 m 
dolžine se v I. etapi zgradijo v širini dvopasovne ceste, temelji teh objektov 
pa se takoj zgradijo v celoti.-« 

III. 

IV. točka odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»Stroški za dela iz I. točke tega odloka znašajo 2 180 000 000 dinarjev. Sred- 

stva za ta dela bodo zagotovljena iz tehle virov: 

a) iz kreditov, katere najame cestni sklad SR Slovenije 
v višini 636 000 000 din 

b) iz sredstev SR Slovenije v višini 313 000 000 din 
c) iz dodatnega davka od prometa blaga na drobno v višini 50 000 000 din 
č) iz mednarodnega kredita v višini 644 700 000 din 
d) iz sredstev cestnega sklada SR Slovenije v višini 536 300 000 din 

Sredstva SR Slovenije iz podtočke b) prejšnjega odstavka bodo, po odbitku 
59 000 000 dinarjev, ki so bili že dani iz proračuna SR Slovenije do 31. decembra 
1971, zagotovljena v tehle letnih tranšah: 
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leta 1972 54 000 000 din 
leta 1973 62 000 000 din 
leta 1974 67 000 000 din 
leta 1975 71 000 000 din« 

IV. 

VI. točka odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»Cestnina po prejšnji točki tega odloka je dohodek cestnega sklada SR 

Slovenije:« 

V. 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Odlok o modernizaciji odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč 
je predvidel, da bodo znašali stroški za dela na imenovanih odsekih 1 477,0 mili- 
jonov dinarjev. 

Odlok je nadalje predvideval, da bo zgornja vsota pokrita: 

v mili j. din 

— s posojilom pri Mednarodni banki 478,0 
— s posojilom pri domačih bankah 636,0 
— s prispevkom republiških proračunskih sredstev 363,0 

Skupaj 1477,0 

Obseg del, predviden z odlokom, se bistveno ni spremenil, le na odseku 
Hoče—Leveč se začenja gradnja I. etape 4-pasovna avtoceste, o čemer bo podana 
podrobnejša obrazložitev v posebnem poglavju. 

Bistveno pa so se spremenili pogoji gospodarjenja, zlasti cene. 
Upoštevaje dejstvo, da so se od konca leta 1968 do konca leta 1971 bistveno 

zvišale cene gradbenim materialom, da so se zvišale cene gradbenih strojev 
in naprav, da se je dvignil osebni dohodek zaposlenih, posebej močno pa osebni 
dohodek gradbenih delavcev, da je glede na navedena gibanja zaznamovan 
občuten porast cen gradbenih storitev, da je bila izvršena v januarju in po- 
novno v decembru 1971 devalvacija dinarja, je razumljivo, da vrednost del, 
predvidena z odlokom, ne odraža več stvarnega stanja in da je sedanja vred- 
nost del znatno višja. Ustrezno temu je potrebno predvideti tudi novo finančno 
konstrukcijo kritja povečanih stroškov. 

V nadaljevanju bomo obdelali glede na specifičnost problematike posebej 
porast stroškov na odseku Vrhnika—Postojna in posebej stroške na odsekih 
Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč. 
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1,0 GIBANJE STROŠKOV IN KONSTRUKCIJA FINANCIRANJA DEL 
NA ODSEKU VRHNIKA—POSTOJNA 

Investicijski program za cestni odsek Vrhnika—Postojna je predvideval 
naslednje stroške: 

1. Gradbena dela skupaj z nadzorom (vključujoč drsno le- v 000 din 
stvioo in sredstva za nepredvidena dela) 505 000 

2. Projekti 16 800 
3. Odškodnine, odkupi 28 200 

550 000 

garancijski polog (10%) 50 500 
prispevek za energetiko 9 000 

609 500 

Navedeni finančni podatki (brez stroškov za 10% garancijski polog in brez 
prispevka za energetiko) so bili osnova v pogajanjih za posojilo Mednarodne 
banke in kasneje za prijavo investicije službi družbenega knjigovodstva, skladno 
z zakonom o izgradnji investicijskih objektov. 

Narodna banka je navedene finančne podatke sprejela kot realne in pri- 
stala na 40°/o sofinanciranje stroškov pod 1. 

Glede na navedeno je bila prvotna finančna konstrukcija kritja stroškov 
gradnje odseka Vrhnika—Postojna naslednja: 

v milij. din 
1. Posojilo Mednarodne banke (16 160 000 amer. dol.) 202,0 
2. Posojilo Ljubljanske banke 226,2 
3. Dotacija republiškega proračuna 114,5 
4. Dohodek od 1,5% dopolnilnega davka od prometa blaga 

na drobno 50,0 
5. Del dohodka od dopolnilnega davka od prometa blaga 

na drobno (posebni odlok o financiranju projektiranja 
novih cestnih odsekov v SRS) 16,8 

609,5 

Navedena finančna konstrukcija kritja stroškov je v letu 1971 doživela 
le nebistveno spremembo: zaradi spremembe tečaja dinarja do amer. dolarja 
od 12,50 din na 15,00 din za amer. dolar in pozneje na 17 din za amer. dolar 
je porastel delež Mednarodne banke, izražen v dinarjih, od 202,0 milijona din 
na 248,5 milijona din. Razlika 46,5 milijona din predstavlja kurzno razliko 
na dan 24. 1. 1971 oziroma 21. 12. 1971 še neizkoriščenega dela posojila. 

Prvotno ocenjeni investicijski stroški na odseku Vrhnika—Postojna so 
med izvajanjem investicije močno porastli. Porast stroškov ima korenine v: 

a) večdelih in dodatnih delih ter 
b) v splošnih podražitvah gradbenega materiala in gradbenih storitev. 
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1.2 VECDELA IN DODATNA DELA 

Čeprav je bil za odsek Vrhnika—Postojna izdelan glavni projekt pred 
oddajo del, prihaja kljub temu med gradnjo do nekaterih znatnih odstopanj 
od glavnega projekta. 

Kakor je znano, so določena odstopanja od glavnega projekta pri gradnji 
velikih objektov nizke gradnje neizbežna in je z njimi potrebno vedno raču- 
nati. To velja zlasti za količine del, ki jih še tako dober glavni projektant 
ne more dokončno natančno predvidevati, velja pa tudi za dodatna dela, ki 
so običajno rezultat natančnejših geoloških raziskav. 

Posebno močno prihaja gornja ugotovitev do izraza na trasa avtoceste 
prek Barja od km 12 + 850 do km 15 + 500 in na priključku na avtocesto na 
Vrhniki. Čeprav so bile že v fazi projektiranja na tem mestu opravljene 
izdatne geološke in geomehanske raziskave, so vendar dodatne raziskave po 
pričetku gradnje pokazale, da je treba projekt dopolniti, da bi dosegli potrebno 
varnost, stabilnost in tehnično kvaliteto objekta. Tako je bilo potrebno projekt 
dopolniti in predvideti v podlagi cestnega nasipa dodatne, filtrske sloje, spre- 
meniti nagibe brežin in v dolžini 300 metrov izvesti vertikalne peščene drenaže. 
Vrednost navedenih dodatnih del znaša 22 980 700,00 din. 

Po glavnem projektu je bil predviden v prehodu , iz viadukta »Verd« na 
kraški teren sorazmerno visok in zahteven nasip. Dodatne geološke raziskave 
so pokazale, da je izvedba nasipa nesprejemljiva in da je tehnično edino opra- 
vičljiva rešitev podaljšati viadukt »Verd« za 150 m. Cena podaljška viadukta 
»Verd« znaša 15 680 800,00 din. 

Priključek avtoceste na Vrhniki prečka Ljubljanico in nato v nadvozu 
avtocesto. Niti most čez Ljubljanico niti nadvoz v dolžini 152 m ni bil zajet 
ob licitaciji. Zato je potrebno oba mostova šteti med dodatno delo, ki je bilo 
kot tako tudi oddano za ceno 12 086 500,00 din. 

Poleg navedenih dodatnih del večjega obsega je prav tako zaradi boljše 
raziskanih geoloških razmer prišlo do tehnične spremenjene in boljše rešitve 
temeljenja na prvotnem viaduktu »Verd«. Dodatna dela zaradi spremembe 
sistema temeljenja znašajo 3 888 911,00 din. 

Podrobne spremembe v primerjavi s projektom so se med izvedbo del 
pokazale kot nujne na odseku trase od km 42 + 500 do km 44 + 800 v postojnski 
ravnini, kjer je bilo potrebno pri gradnji cestnega nasipa zamenjati 34 600 m3 

slabo nosilnih tal z zdravim nosilnim materialom. 
Poleg tega nastopa vzdolž celotne trase tu in tam kakšno dodatno delo 

manjšega obsega, ki mora biti izvršeno, a ga glavni projektant ni predvideval. 
Doslej znaša vrednost vseh takih manjših dodatnih del 1 370 000,00 din. 

Vsa doslej ugotovljena in pogodbeno oddana dodatna dela so torej na- 
slednja : 

1. fundiranje nasipov na Barju 22 980 700 din 
2. podaljšek viadukta »Verd« 15 680 800 din 
3. most čez Ljubljanico v priključku Vrhnika in nadvoz 

v istem priključku 12 086 500 din 
4. sprememba fundiranja na viaduktu »Verd« 3 888 911 din 
5. razna dodatna manjša dela vzdolž trase 1 370 000 din 

Skupaj 56 006 911 din 
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Poleg dodatnih del imamo pri gradnji avtoceste opraviti tudi s tako ime- 
novanimi večdeli in manjdeli, kar pomeni, da je glavni projekt predvidel 
določeno vrsto del, ki so bila na licitaciji tudi ovrednotena, vendar niso'bile 
iz raznih — največkrat objektivnih — razlogov najnatančneje določene količine 
ali pa vrednosti, kjer so vlogo količin prevzele vrednosti. 

Največja odstopanja od projekta so v postavkah, kjer imamo opraviti z 
vrednotenjem del. Tako je celotni projektantski predračun tujih storitev in 
opreme ceste doživel izredno velike spremembe, katerih učinek je le delno 
kompenziran z odločitvijo investitorja, da bo glede na dobre rezultate atesti- 
ranja pri gradnji nasipov zmanjšal na večjem delu trase debelino bitudrobirja 
od projektiranih 18 cm na 10 cm in da ne bo polagal vrhnjega obrabnega sloja 
litega asfalta debeline 3,5 cm. 

Celotna bilanca večdel in manjdel je pokazala v končnem rezultatu pove- 
čanje izdatkov na račun večdel za 53,7 vn\ilijona din, ki izvirajo pretežno iz 
močno podcenjenih postavk opreme ceste, kot so zaščitne ograje, odbojne ograje, 
telefonska mreža ter cestninska postaja in cestno vzdrževalni objekti. V celoti 
torej dodatna dela in večdela predstavljajo znesek 109,7 milijona din. 

1.3. SPLOŠiNE PODRAŽITVE GRADBENEGA MATERIALA IN STORITEV 

Licitacija za oddajo del na odseku avtoceste Vrhnika—'Postojna je bila 
zaključena 20. januarja 1970. Cene ponudnikov za predvidena dela so torej 
bile cene gradbenih storitev in gradbenega materiala konec leta 1969. 

V letu 1970 in v letu 1971 so cene najpomembnejših gradbenih materialov 
(cement, železo, les, razstrelivo, bitumen, gramoz, goriva, transport) bistveno 
porastle. Porast cen glavnih materialov in hkratni močan porast življenjskih 
stroškov je povzročil dvig pogodbenih enotnih cen za več kot 2 fl/o in po pogodbi 
celotno povečanje pada v breme investitorja. 

Ustrezna določila pogodbe se namreč glasijo: 
»Ce spremembe zveznih zakonitih predpisov po licitaciji vplivajo na cene 

delovne sile in materiala, uporabljenih pri določitvi ponujenih enotnih cen, 
se lahko take enotne cene prilagodijo navzgor ali navzdol, da bi se upoštevale 
te spremembe, vendar vse po določbah temeljnega zakona o izgradnji investi- 
cijskih objektov in to v primeru, da te spremembe dosežejo 2 % skupne vred- 
nosti izvršenih del, obračunanih po pogodbenih enotnih cenah. 

V primerih, ki ne bi bili urejeni z navedenim zakonom, bo morebitno 
povečanje oziroma zmanjšanje cen materiala upoštevano in priznano, kolikor bo 
takšno zmanjšanje oziroma povečaje preseglo 2% skupne pogodbene vsote. 
Pogodbi za oddajo del bo investitor priložil listo osnovnih materialov in cen, 
veljavnih v trenutku podpisa pogodbe; merodajen bo indeks cen republiškega 
statističnega zavoda«. 

Upoštevaje statistične indekse statističnega zavoda SR Slovenije kot mero- 
dajne in pogodbeno določene ustanove, znašajo podražitve pri materialih in 
plačah: 

v letu 1970 
v letu 1971 
v letu 1972 

30,0 mili j. din 
36,0 milij. din 
30,3 milij. din 

Skupaj 96,3 milij. din 
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Gornja globalno izkazana vsota podražitev je izračunana na osnovi upo- 
rabe posebne metodologije za izračun razlik v ceni, ki so jo sprejeli vsi jugo- 
slovanski uporabniki posojil za ceste pri Mednarodni banki in ki jo je sprejela 
kot primerno tudi Mednarodna banka. 

1,4 REKAPITULACIJA POVEČANJA STROŠKOV 
NA ODSEKU VRHNIKA—POSTOJNA 

Tako obseg dodatnih del in večdel kot izračun podražitev zaradi splošnega 
dviga cen temelji na pogodbeni vrednosti gradbenih del na odseku Vrhnika— 
Postojna. 

Ce torej k pogodbeni vrednosti del na odseku Vrhnika— 
Postojna v višini dodamo:  458,7 mili j. din 
— podražitve, ki izvirajo iz dodatnih in veodel v znesku 109,7 mi lij. din 
ter 
— podražitve, ki izvirajo iz splošnega dviga cen v znesku 96,3 milij. din 
dobimo novo predračunsko vrednost v znesku  664,7 milij. din 

Ce upoštevamo, da bo približno 6,2 milijona din manj izdatkov za odkupe 
in odškodnine, kot je bilo predvideno v investicijskem programu, dobimo na- 
slednjo primerjalno sliko investicijskih stroškov: 

V milij. din 

Po invest. 
programu 

Nova invest. 
vrednost, 

upoštevaje 
prekoračitve 

Razlika 

1. Gradbena dela z nadzorom 505,0 
2. Odkupi, odškodnine 28,2 
3. Projekti (16,8) 
4. 10°/o gar. polog 50,5 
5. Prispevek za energ. 9,0 

664,7 
22,0 

(16,8) 
66,5 

9,0 

+ 159,7 
— 6,2 

+ 16,0 

Skupaj 592,7 762,2 + 169,5 

Glede na možnosti razpolaganja z znanimi in odobrenimi sredstvi je možna 
naslednja finančna konstrukcija pokritja investicijskih stroškov: 

1. posojilo Mednarodne banke 
2. posojilo Ljubljanske banke 
3. dotacija iz proračuna 
4. 1,5®/» dopolnilni davek na promet 

5. 

Prvotna Nova 
finančna finančna Razlika 

konstrukcija konstrukcija 

202,0 248,7 + 46,7 
226,2 226,2 — 
114,5 114,5 — 

blaga na drobno 50,0 50,0 — 
cestni sklad — 122,8 122,8 

Skupaj 592,7 762,2 169,5 
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2,0 POTREBNA FINANČNA SREDSTVA IN FINANČNA KONSTRUKCIJA 
KRITJA STROŠKOV ZA ODSEKE HOČE—LEVEČ IN POSTOJNA—RAZDRTO 

V času od 5. do 21. aprila 1971 so trajali zaključni razgovori o višini in 
posojilnih pogojih tako imenovanega V. posojila za ceste Mednarodne banke za 
obmovo in razvoj Jugoslaviji. 

Dne 18. 6. 1971 je bil podpisan dokončni tekst posojilne pogodbe. 
Od celotnega zneska V. posojila v višini 35,0 milijonov US $ je banka 

odobrila za dela v Sloveniji: 
v 000 USA $ 

a) 4-pasovna avtocesta Postojna;—Razdrto (8,8 km) 3 835 
b) I. etapa 4-pasovne avtoceste Hbče—Leveč (49 km) 19 447 
c) oprema ceste, vzgoja kadrov in konzultantske usluge 810 

24 092 

Posojilna pogodba predvideva, da bodo posojeni zneski za ceste pokrili 
38% vrednosti investicij, v katero pa niso všteti stroški za projektiranje, od- 
kupe in odškodnine in garancijski polog. 

Prva etapa 4-pasovne avtoceste Hbče—Leveč je povsem točno definirana 
in predstavlja: 

— izvedbo zemeljskih del za 4-pasovno avtocesto na celotni dolžini, razen 
v primerih, kjer bi bilo potrebno dovažati material za nasipe iz stranskih 
odvzemov. V celoti vzeto programirana zemeljska dela obsegajo 70®/o vseh 
zemieljskih del za 4-pasovno avtocesto; 

— izvedbo zgornjega ustroja za dvopasovno cesto. 
Večina podvozov in vsi nadvozi se gradijo kot za kompletno 4-pasovno 

avtocesto, medtem ko se vsi objekti prek 50 metrov gradijo v enojni izvedbi, 
za vzporedne objekte pa se ponekod gradijo temelji, ponekod krajni oporniki, 
odvisno od terena; tudi predori se izvršijo v polovičnem obsegu (enocevni); 
izvedejo pa se celotna regulacijska dela. 

V mesecu oktobru je bila razpisana mednarodna licitacija za oddajo del na 
odsekih avtoceste Hoče—Leveč in Postojna—Razdrto. Licitacija je uspela in 
investitor je dostavil rezultate v potrditev Mednarodni banki. Upoštevajoč 
rezultate licitacije, bodo znašali investicijski stroški za imenovana odseka avto- 
ceste, kakor sledi: 

v milij. din 

Hoče—Leveč Postojna—Razdrto Skupaj 

Gradbena dela vključno 
z nadzorom 810,8 152,3 963,1 
Nepredvidena dela 81,1 15,2 96,3 
Razlika v cenah 170,3 32,0 202,3 
Skupaj gradb. stroški 1062,2 199,5 1261,7 
Odškodnine in odkupi 25,7 4,3 30,0 
101% garanc. polog 106,2 19,9 126,1 

Skupaj 1194,1 223,7 1417,8 
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Navedeno investicijsko vsoto pokrivajo naslednji viri: 

v mili j. din 
1. posojilo Mednarodne banke 396,0 
2. posojilo Ljubljanske banke 409,8 
3. dotacija iz republiškega proračuna 198,5 
4. cestni sklad SR Slovenije 413,5 

Skupaj 1417,8 

A. PRIKAZ INVESTICIJSKIH STROŠKOV ZA ODSEKE AVTOCESTE 
VRHNIKA—POSTOJNA—RAZDRTO IN HOČE—LEVEČ 

v mili j. din 

Hoče—Leveč ^ojna- skupaj Vrhnika- gkupaj 

Gradbena dela 772,2 145,0 917,2 640,2 1557,4 
Nadzor 38,6 7,3 45,9 24,5 70,4 
Skupaj gradb. dela in nadzor 810,8 152,3 963,1 664,7 1627,8 
10%> za nepred. dela 81,1 15,2 96,3 — 96,3 
21 °/o za dvig cen 170,3 32,0 202,3 — 202,3 
Skupaj gradb. stroški 1062,2 199,5 1261,7 664,7 1926,4 
10°/o garancijski polog 106,2 19,9 126,1 66,5 192,6 
Prispevek za energetiko — — — 9,0 9,0 
Odkupi in odškodnine 25,7 4,3 30,0 22,0 52,0 

Skupaj investicijski stroški 1194,1 223,7 1417,8 762,2 2180,0 

B. GLOBALNI PRIKAZ VIROV FINANCIRANJA ODSEKOV AVTO- 
CESTE VRHNIKA—POSTOJNA—RAZDRTO IN HOČE—LEVEČ 

SR Slovenija  363,0 
Ljubljanska banka  636,0 
Mednarodna banka ............ 644,7 
Cestni sklad  536,3 
Skupaj v 2180,0 

3,0 SREDSTVA CESTNEGA SKLADA SRS V LETIH 1971—1975 
ZA POKRIVANJE SREDSTEV PREDLAGANEGA ODLOKA • 

Po predlogu odloka o razporeditvi sredstev, zbranih s povečanjem promet- 
nega davka v maloprodajni ceni za bencin, so za obdobje 1971—1975 zago- 
tovljena cestnemu skladu SRS dodatna sredstva v predvideni višini 1008,17 
mili j. din. 

To omogoča cestnemlu skladu pokritje podražitev in več del pri gradnji 
odsekov avtoceste Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč v okviru pred- 
lagane spremembe odloka. Razdelitev teh sredstev nam daje naslednjo sliko: 
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Leto Skupaj Za potrebe AC % Za ostalo 
omrežje cest •/o 

1972 
1973 
1974 
1975 

201 910 000 
251 615 000 
268 450 000 
286 195 000 

90 000 000 
145 000 000 
150 000 000 
130 000 000 

45 
58 
56 
45 

111 910 000 
106 615 000 
118 450 000 
156 195 000 

55 
42 
44 
55 

Skupaj 1 008 170 000 515 000 000 51 493 170 000 49 

Predlog odloka je usklajen s pripombami sekretariata izvršnega sveta za 
zakonodajo. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 57. seji 24. aprila 
1972 obravnaval predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o moderni- 
zaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč, ki ga je 
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

S predlagano spremembo in dopolnitvijo odloka se določajo novi termini 
za dokončanje del na navedenih cestnih odsekih, precizirana je izvedba del na 
odseku Hoče'—Leveč, predvsem pa gre za spremembo v strukturi financiranja. 

Nespremenjeni ostajajo krediti, ki jih najame cestni sklad, ki jih zagotovi 
republiški proračun ter sredstva iz dodatnega davka od prometa blaga na 
drobno, poveča se dinarski znesek iz mednarodnega kredita (zaradi devalvacije 
dinarja), kot povsem nova postavka pa se pojarvljajo sredstva cestnega sklada 
SR Slovenije v višini 536 300 000 dinarjev. 

Ta sredstva zagotavlja cestni sklad na podlagi odloka o razporeditvi sred- 
stev, zbranih s povečanjem prometnega davka v maloprodajni ceni za bencin. 

V načelni razpravi odbor ni imel pripomb k predlogu odloka. 
Iz razprave po točkah pa odbor predlaga zboru, da se: 
v III. točki pod a) in d) ter 
v IV. točki naziv »Cestni sklad SR Slovenije« zamenja z uradnim na- 

zivom po zakonu o javnih cestah z besedilom »Samoupravna interesna skupnost 
za ceste SR Slovenije«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
Odbor predlaga zboru, da tako dopolnjen predlog odloka sprejme. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Staneta Vrhovca. 

St: 402-134/72 

Ljubljana, 26. 4. 1972 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega in gospodarskega 
zbora — mnenje z dne 5. 5. 1972, št. 402-134/72. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
4. maja 1972 obravnavala predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka 
o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče1—Leveč, 
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 
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Komisija k predlogu odloka niti v načelni razpravi niti v razpravi po členih 
ni imela načelnih pripomb niti ni sprejela nobenih amandmajev. 

Komisija pa je v zvezi z amandmajema odbora republiškega zbora za 
finance in proračun, naj se v prvem odstavku III. točke pod a) in d) 
ter v IV. točki naziv »cestni sklad SRi Slovenije« nadomesti z nazivom 
»samoupravna interesna skupnost za ceste SR Slovenije«, menila, naj sedanji 
naziv v predlogu tega odloka ostane, keir bo po republiškem zakonu o javnih 
cestah republiška skupnost za ceste konstituirana šele 1. julija 1972. 

St.: 402-134/72 

Ljubljana, 5. 5. 1972 

PREDLOG ODLOKA 

o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR Slovenije za leto 1971 

V skladu z določbami 112., 115. in 121. člena zakona o javnih cestah (Ur. 1. 
SRS, št. 51-288/71) je skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora in na 
seji gospodarskega zbora sprejela 

ODLOK 

o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR Slovenije za leto 1971 

I. 

Potrdi se zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije za leto 1971 s 
stanjem na dan 31. 12. 1971: 

dohodki  544 971 931,03 din 
izdatki  539 743 107,54 din 
saldo  5 228 823,49 din 

II. 

Ostanek sredstev v znesku 5 228 823,49 din se prenese kot dohodek sklada 
za leto 1972. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega in gospodarskega 
zbora skupščine SR Slovenije sta na jseji dne 4. 5. 1972 razpravljala o zaključ- 
nem računu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1971, ki ga je sprejel upravni 
odbor cestnega sklada SR Slovenije na svoji seji dne 12. 4. 1972 in ga poslal 
skupščini SR Slovenije v potrditev. 

Odbora sta ugotovila, da so bila sredstva cestnega Bklada SR Slovenije v 
letu 1971 porabljena za namene, ki jih je določal finančni načrt sklada za leto 
1971, in zato predlagata pristojnima zboroma skupščine SR Slovenije, da po- 
trdita zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije za leto 1971. 
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Odbora sta obravnavala hkrati tudi poročilo o poslovanju cestnega sklada 
SR Slovenije za leto 1971. K predloženemu poročilu nista imela pripomb. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je za svojega 
poročevalca imenoval poslanca Bogdana Snabla, odbor za proizvodnjo in bla- 
govni promet gospodarskega zbora pa poslanca Staneita Divjaka. 

St.: 400-21/72 

Ljubljana, 5. 5. 1972 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
5. 5. 1972, št. 400-21/72. 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1972 

V skladu z določbami 112., 115. in 121. člena zakona o javnih cestah (Ur. 1. 
SRS, št. 51-288/71) je skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora in na 
seji gospodarskega zbora sprejela 

ODLOK 

o soglasju k finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1972 

K finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1972, ki ga je 
sprejel upravni odbor cestnega sklada SR Slovenije dne 12. 4. 1972 in ki 
izkazuje dohodke v znesku 1 065 327 923 din ter izdatke v enaki višini, se daje 
soglasje. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega in gospodarskega 
zbora sta na skupni seji dne 4. 5. 1972 obravnavala finančni načrt cestnega 
sklada SR Slovenije s programom del, ki ga je sprejel upravni odbor sklada na 
seji dne 12. 4. 1972 in ga poslal skupščini SR Slovenije v soglasje. 

Odbora sta ob obravnavi finančnega načrta cestnega sklada SRS ugotovila, 
da ta načrt izhaja iz projekcije petletnega načrta vzdrževanja, rekonstrukcije in 
gradnje magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje od 1. 1971 
do 1975 ter da je usklajen tako s predlogom o spremembah odloka o moderni- 
zaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč kako tudi 
s predlogom odloka o razporeditvi sredstev, zbranih s povečanjem prometnega 
davka od maloprodajnih cen za bencin, o katerih sta odbora razpravljala na 
isti seji. 

Finančni načrt predvideva, da bo cestni sklad v letu 1972 razpolagal s 
skupnim zneskom 1 065 327 923,00 din, ki jih bo porabil za dela po priloženem 
programu del. Pri obravnavi posameznih postavk sta se odbora zadržala pri 
stroških za gradnjo poslovne stavbe cestnega sklada in pri izločenih sredstvih 
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za vezani depozit. Medtem ko odbora nista imela pripomb k prvemu vprašanju, 
sta glede sredstev, ki se izločajo za vezani depozit, izrazila pomislek o koristi 
prakse, po kateri samoupravne skupnosti sklepajo aranžmaje te vrste s po- 
slovnimi bankami. 

Pri obravnavi programa del za leto 1972 sta imela odbora naslednji pri- 
pombi : 

— Cesta 388 Impolca—jKrško naj se čimprej v celoti rekonstruira. Pri tem 
je odbor vzel na znanje pojasnilo predstavnika cestnega sklada, da so pri 
rekonstrukciji te ceste težave v zvezi s pridobivanjem lokacijske dokumentacije 
in da zaradi tega ta cesta še ni rekonstruirana. Za zavlačevanje rekonstrukcije 
te ceste niso krivi finančni razlogi. 

— Za rekonstrukcijo ceste Sladki vrh—Cmurek naj se še letos pripravi 
potrebna dokumentacija, da bi lahko v naslednjem letu bila morda že vključena 
v .program del. 

Odbora sta tudi ugotovila, da izkazujeta finančni načrt in program del 
posebna sredstva za manj razvita področja v SR Sloveniji ter k temu nista 
imela pripomb. 

Odbora predlagata pristojnima zboroma skupščine SR Slovenije, da dasta 
soglasje k finančnemu načrtu cestnega sklada SRS za leto 1972. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je za svojega 
poročevalca imenoval poslanca Bogdana Šnabla, odbor za proizvodnjo in bla- 
govni promet gospodarskega zbora pa poslanca Staneta Divjaka. 

St: 400-21/72 

Ljubljana, 5. 5. 1972 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
5. 5. 1972, št. 400-21/72. 

PREDLOG ODLOKA 
o investicijskem kreditu za modernizacijo železniške proge 

Zidani most—Šentilj 

I 

SR Slovenija zagotavlja republiškemu skladu skupnih rezerv sredstva 
v znesku 25 000 000 dinarjev za odobritev investicijskega kredita združenemu 
železniškemu transportnemu podjetju Ljubljana za modernizacijo železniške 
proge Zidani most—Šentilj. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo republiškemu skladu skupnih 
rezerv iz rezerve posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja 
v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 
1972 (Uradni list SRS, št. 7-92/72)'. 

II 

Združeno železniško transportno podjetje Ljubljana bo republiškemu skladu 
skupnih rezerv vrnilo investicijski kredit iz sredstev po prejšnji točki v 25 
enakih letnih anuitetah z 2fl/o obrestno mero na leto. 
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Prva letna anuiteta zapade v odplačilo eno leto po končani) modernizaciji, 
najpozneje pa 1. 12. 1976. 

Interkalarne obresti se pripisujejo glavnici. 

III 

Podrobnejša dinamika črpanja in vračanja investicijskega kredita se določi 
s posebno pogodbo med SR Slovenijo in republiškim skladom skupnih rezerv. 

Pogodbo iz prejšnjega odstavka sklene za SR Slovenijo republiški sekretar 
za finance v soglasju z republiškim sekretarjem za gospodarstvo. 

OBRAZLOŽITEV 

V okviru programa modernizacije transverzale Koper—Šentilj, ki ima 
izredno važno funkcijo' povezave severnih jadranskih luk z naravnim zaledjem 
in Srednjo Evropo, posebno glede na njen značaj v mednarodnem tranzitnem 
prometu, je bil poseben poudarek namenjen čimprejšnji modernizaciji odseka 
Zidani most—Šentilj. 

Ta ods-ek je kot pomemben vezni člen z železnicami sosednje Avstrije in 
Srednje Evrope ostal nemoderniziran, medtem ko je konkurenčna proga Gra- 
dec—Beljak—Trbiž, čeprav daljša, v celoti elektrificirana. 

Po programu iz aprila 1970, ki je bil podlaga sprejetega zakotna o konverziji 
kreditov za modernizacijo transverzale Koper—,Sentilj (Ur. list SRS, št. 28/71), 
je za modernizacijo odseka Zidani most—Šentilj potrebno skupno 602,0 milij. 
din, ki naj bi se predvidoma financirala tako: 

— lastna sredstva ZZTP  240,8 milij. din ali 40 a/o 
— kredit iz sredstev rep. rez. sklada . . . 180,6 milij. din ali 30 °/o' 
— posojilo iz združ. sredstev bank . . . . 180,6 milij. din ali 30l0/o 

Letni čisti efekt po izvršeni modernizaciji bo znašal po programu in 
upoštevaje obresti na predvidena posojila skupno 20,4 milij. din, kar pomeni, 
da bi bila investicija amortizirana v približno 30 letih. 

Ob upoštevanju konverzije danih kreditov na 25-letno odplačilno dobo in 
ob 2°/o beneficirani obrestni meri bodo znašala letna odplačila 15,2 milij. din, 
ki so z letnim' efektom v celoti pokrita. 

Glede na izredno pomembnost te proge je železnica že v 1. 1963 pričela 
vlagati lastna sredstva v modernizacijo in sicer za usposobitev proge na 20- 
tonski osni pritisk in v nabavo sodobnih vlečnih sredstev, kot osnovo za 
nadaljnjo modernizacijo ter v letu 1968 pričela z elektrifikacijo 1. etape od 
Zidanega mosta do Celja, ki je bila v najnujnejšem obsegu dovršena v 1. 1971. 

Skupno je bilo v ta odsek doslej vloženo 103,2 milij. din in sicer iz: 

— lastnih sredstev ZZTP 54,9 milij. din ali 53 % 
— sredstev rep. rez. sklada   . 28,9 milij. din ali 28 °/o 
— združ. bančnih sredstev 19,4 milij. din ali 19 °/o 
36 
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Zavedajoč se izrednega pomlena proge Zidani most—Šentilj za razvoj vsega 
našega gospodarstva, je železnica ob skrajnih naporih tekoče vsakoletno vlagala 
svoja lastna sredstva v usposobitev proge za predvideni osni pritisk kot osnovo 
elektrifikacije in v pričakovanju predvidenih kreditov za kontinuirano na- 
daljevanje modernizacije, vendar je bila prisiljena zaradi neurejenega finan- 
ciranja sredi 1. 1971 dela pri nadaljevanju elektrifikacije ustaviti. 

Glede na v 1. 1970 sprejet dogovor, po katerem so se uprave nemških, 
avstrijskih in jugoslovanskih železnic dogovorile, da bodo zaradi preobreme- 
nitve turske proge usposobile in usmerjale promet na vzporedno železniško 
zvezo Zidani most—Graz—Linz—Nurnberg, je ustavitev nadaljevanja moder- 
nizacije na našem delu te proge imela pri omenjenih upravah neprijeten odmev. 
To še posebno, ker je v skladu z dogovorom uprava avstrijskih železnic nada- 
ljevala z elektrifikacijo na svojem odseku od Graza do Spielfelda ter bo 
elektrifikacija predvidoma konec letošnjega leta dosegla državno mejo. Z usta- 
vitvijo del na modernizaciji našega dela proge pa postajajo modernizacijska dela 
na avstrijskem delu ekonomlsko problematična. 

Da bi se izognili neprijetnim posledicami, pritegnili čimprej in v čimvečji 
meri mednarodni tranzit in da bi se izognili grozeči prometni izolaciji Slovenije, 
je delavski svet ZZTP na svoji seji 11. 2. 1972 sprejel sklep, da je neobhodno 
nadaljevati z elektrifikacijo proge Zidani most—Šentilj, čeprav v zmanjšanem 
tempu, t. j. da se v 1. 1972 dopolnijo naprave 1. etape in nadaljuje z elektri- 
fikacijo 2. etape do vključno postaje Ponikva, kot nadaljnjo tehnološko in 
ekonomsko celoto, vse pod pogojem, da so pri financiranju soudeležene banke, 
rezervni sklad gospodarskih organizacij in republika. 

Po aneksu k investicijskemu programu, ki je priložen, bodo znašali stroški 
za dela na modernizaciji 2. etape po cenah iz 1. 1971 in upoštevajo 5'% podražitev 
v 1. 1972 po resoluciji zvezne skupščine ter skupno s sredstvi za remont proge 
180,3 milij. din. 

Za sofinanciranje nadaljevanja modernizacije je ZZTP v stalnem kontaktu 
z Ljubljansko banko in rep. rezervnim skladom, ki pa predvidoma ne bosta 
mogla v celoti s krediti pokriti razliko k lastnim sredstvom ZZTP. Na osnovi 
dosedanjih razgovorov je pričakovati, da bo rep. rez. sklad udeležen pri so- 
financiranju s 25 milij. din in Ljubljanska banka s 50 milij. din, tako da bi za 
pokritje minimalnega programa za 1. 1972 ostalo nepokritih 25 milij. din. 

Ta primanjkljaj naj se pokrije iz nerazdeljenih siredstev s posebnega 
računa sredstev SR Slovenije za 1. 1972 (Ur. list SRS, št. 7-92/72), s čimer bi se 
pri financiranju 2. etape vi. 1972 dosegla takale udeležba: 

— lastna sredstva ZZTP 80,3 milij. din ah 45 %> 
— združ. sredstva bank 50,0 milij. din ali 27 fl/o 
— rep. rez. sklad 25,0 milij. din ah 14®/» 
— sredstva SRS 25,0 milij. din ali 14'"/o 

Skupaj 180,3 milij. din ah 14% 

Po aneksu k investicijskemu programu bo znašal čisti letni efekt že s 
takega okrnjenega odseka te proge in upoštevaje samo razliko v stroških vleke 
okrog 2,74 milij. din, kar zagotavlja odplačilo predvidenih kreditov v skupni 
višini 100 milij. din, ob 4%> obrestni meri v 34 letih, kar je za tovrstno investicijo 
ugodno. 
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Poleig že povedanega nastopajo na progi Zidani most—Šentilj—drž. meja, 
kjer še vedno obratujejo s parno oziroma dizelsko vleko, nepremostljive težave 
zaradi menjave vleke v Zidanem mostu oziroma Rimskih Toplicah. Ker imajo 
parne oz. dizelske lokomotive od 20 do 38 % manjšo vlečno moč od elektroloko- 
motiv, so vlaki tudi na že elektrificiranem odseku po teži premialo izkoriščeni. 

Razen gornjega pa pri parni oziroma dizelski vleki zaradi majhne tehnične 
in komercialne hitrosti vlakov ne moremo izkoristiti dosežkov na že remonti- 
ranih odsekih proge. 

Vse to povzroča veliko zadrževanje tovornih voz in velike obratovalne 
stroške ter je zato nadaljevanje elektrifikacije tudi s prometno-eksploatacijskih 
vidikov nujen imperativ. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 57. seji 24. aprila 
1972 obravnaval predlog odloka o investicijskem kreditu za modernizacijo 
železniške proge Zidani most—Šentilj, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet. 

V načelni razpravi odbor ni imel pripomb k predlogu odloka, iz obravnave 
po točkah pa predlaga naslednjo dopolnitev: 

k III. točki : za III. točko naj se vstavi nova IV. točka v naslednjem 
besedilu: 

»Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS«. 
Odbor predlaga zboru, da tako dopolnjen predlog odloka sprejme. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določal poslanca Staneta Vrhovca. 

St.: 402-160/72 

Ljubljana, 25. 4. 1972 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora — poročilo 
z dne 8. 5. 1972, št. 402-160/72 

Odbor za finance gospodarskega zbora — mnenje z dne 26. 4. 1972, št. 
402-160/72 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
4. maja 1972 obranavala predlog odloka o investicijskem] kreditu za moder- 
nizacijo železniške proge Zidani most—Šentilj, ki ga je skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelna razpravi komisija k predlogu odloka ni imela načelnih pripomb. 
V obravnavi po členih je komisija sprejela naslednji a m a ndm a : 
k I. i n II. t o č k i : I. točka naj se nadomesti z naslednjim besedilom: 

»SR Slovenija zagotavlja republiškemu skladu skupnih rezerv sredstva v znesku 
25 000 000 dinarjev pod pogojem, da v višini teh sredstev odobri investicijski 
kredit združenemu železniškemu transportnemu podjetju Ljubljana za moder- 
nizacijo železniške proge Zidani most—Šentilj, ki ga to podjetje vrne v 25 
enakih letnih anuitetah z 2% obrestno mero na leto s temi, da prva anuiteta 

36* 
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zapade v odplačilo eno leto po končani modernizaciji, najpozneje pa 1. 12. 1976, 
in da se interkalarne obresti pripisujejo glavnici. 

SR Slovenija zagotovi sredstva iz prejšnjega odstavka iz rezerve posebnega 
računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje 
nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1972 (Ur. 1. SRS, št. 7-92/72).«. 

II. točka naj se črta, preostale točke pa naj se preštevilčijo. 
Amandma, ki je v bistvu redakcijskega značaja, je potreben, da se podrobno 

precizirajo namen in pogoji uporabe sredstev v znesku 25 000 000 dinarjev, 
ki jih SR Slovenija zagotavlja republiškemu skladu skupnih rezerv. 

Na seji navzoči predstavnik predlagatelja se je strinjal s tem amandmajem 
komisije. 

Komisija ni imela pripomb k amandmaju odbora republiškega zbora za 
finance in proračun k novi IV. točki, ki naj se zaradi amandmaja komi- 
sije preštevilči v III. točko. 

St.: 402-160/72 

Ljubljana, 5. 5. 1972 

o financiranju izgradnje objekta B visoke ekonomske komercialne šole 
v Mariboru iz republiških sredstev 

S tem odlokom zagotavlja Socialistična republika Slovenije visoki eko- 
nomsko komercialni šoli v Mariboru za izgradnjo objekta B na lokaciji Raz- 
lagova—Cankarjeva ulica v Mariboru sredstva iz republiškega proračuna v 
višini din 30 773 617 in 10 °/o garancijski polog v višini din 2 232 583, tj. skupaj 
din 33 006 200; od tega: 

— din 15 906 200 (13 673 617 + garancijski polog din 2 232 583) za kritje 
investicijskih stroškov v času izgradnje, 

— din 17 100 000 za vračilo kreditov s pripadajočimi obrestmi, ki bodo 
uporabljeni za izgradnjo objekta B. 

Socialistična republika Slovenija zagotovi visoki ekonomsko komercialni 
šoli v Mariboru v točki I navedeni znesek 15 906 200 takole: 

PREDLOG ODLOKA 

I. 

II. 

v letu 1972 (1 767 417 in garancijski polog 2 232 583) 
v letu 1973   
v letu 1974 . .    

4 000 000 
6 521 000 
5 385 200 

Znesek din 17 100 000 pa ob zapadlosti posameznih anuitet, in sicer: 

v letu 1974 do din 3 420 000 
v letu 1975 do din 3 420 000 
v letu 1976 do din 3 420 000 
v letu 1977 do din 3 420 000 
v letu 1978 do din 3 420 000 
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III. 

Za izvajanje tega odloka neposredno skrbita republiški sekretariat za 
finance in republiški sekretariat za prosveto in kulturo. Izvršni svet SR Slo- 
venije predloži skupščini SR Slovenije poročilo o izvršitvi tega odloka. 

OBRAZLOŽITEV 

Visoko ekonomsko komercialno šolo v Mariboru (v nadaljevanju VEKS) 
je ustanovila skupščina Socialistične republike Slovenije z zakonom o pre- 
osnovaniu višje ekonomsko komercialne šole dne 21. 4. 1969 (Ur. 1. SRS, št. 
14-107/69). 

VEKS ima nalogo, da vzgaja in izobražuje strokovnjake za ekonomsko^ 
komercialno, ekono-msko-finančno, ekonomsfcoK>rganizacijsko ter tehnično-eko- 
nomsko področje z višjo in visoko izobrazbo. 

VEK'5 organizira in razvija znanstveno raziskovalno delo svojih strok 
v inštitutih, in sicer: 

inštitutu za marketing, 
inštitutu za organizacijo, 
intdtutu za finance in bančništvo, 
inštitutu za tuje jezike. 

VEKIŠ je v svojem razvoju z oblikovanjem rednega in izrednega študija 
ter znanstveno raziskovalne dejavnosti z 12-letnim delovanjem uspešno oprav- 
ljala naloge in si hitro pridobila ugled. To najbolje dokazuje naglo naraščanje 
števila rednih in izrednih študentov. Medtem ko je bilo v študijskem letu 
1960/61 vpisanih 290 rednih študentov, jih je v štud. letu 1971/72 že 1100. Po- 
doben porast je viden tudi pri izrednih študentih. V štud. letu 1960/61 je bilo 
vpisanih 828 izrednih študentov, v letu 1971/72 pa že 1805. Vzporedno s tem 
se je povečalo tudi število učiteljev, in sicer je bilo leta 1960 redno zaposlenih 
11 učiteljev, leta 1971 pa že 50 učiteljev. 

Zaradi velikih potreb po ekonomskih kadrih je pričakovati na VEKS 
podoben trend porasta vpisanih študentov tudi v prihodnjih letih. To pričako- 
vanje podpira tudi projekcija družbenega razvoja SR Slovenije, namreč, da 
se bo v prihodnjem desetletju na višje in visoke šole v Sloveniji vpisalo 
okoli 30 000 študentov. V strukturi študirajočih so študenti ekonomskih šol 
udeleženi z 10 %, in če s takšno udeležbo študentov ekonomije računamo tudi 
v prihodnje, bi to narekovalo potrebo po zagotovitvi prostorskih zmogljivosti 
za najmanj 3000 študentov. Ekonomska fakulteta v Ljubljani računa po tej 
projekciji s 1700 rednih študentov, VEKJS pa s 1500 rednih študentov. 

Število 1100 vpisanih rednih študentov in 50 redno zaposlenih učiteljev 
že danes močno presega prostorske zmogljivosti sedanje šolske stavbe, saj je 
bila ta stavba programirana za 500 vpisanih rednih študentov ter za 20 
učiteljev. Nadalje je omeniti programske spremembe na VEKS v zvezi s peda- 
goškimi metodami ter uvajanjem računalništva na vseh smereh študija, zlasti 
pa izobraževanje sistemskih analitikov, ki so potrebni za uvajanje računalništva 
v gospodarstvu. 
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Takšno pomanjkanje prostorov in upoštevanje že omenjene projekcije 
o bodočih študentih je narekovalo VEKŠ iskanje dopolnilnih prostorov za 
sedanje in prihodnje .potrebe. Po proučitvi raznih mjožnosti je bila izbrana 
kot najprimernejša rešitev dograditev novih prostorov v neposredni bližini 
sedanje šolske stavbe, zlasti še, ker se je sporazumno z VEK3 odločil zgraditi 
novo stavbo na isti lokaciji tudi ekonomski center s svojim centrom za avto- 
matsko obdelavo podatkov (CAOP). CAOP je namreč ustanovil ekonomski 
center s sodelovanjem VEKŠ in še 8 večjih industrijskih podjetij v Mariboru. 

Nova stavba VEKŠ naj bi imfeLa tri predavalnice in 10 seminarskih sob 
s 720 sedeži, poleg tega pa še prostore za učitelje, raziskovalni študij ter za inšti- 
tute (knjižnice, -čitalnica, priročne knjižnice, kabineti dn podobno) in pomožne 
prostore (garderobo, bife, skladišče, tehnično sobo itd.). 

Nova stavba ekonomskega centra, v kateri bo tudi deloval CAOP, bo zgra- 
jena tik ob novi stavbi VEKŠ, tako da bo zagotovila VEKjŠ optimalno delovanje 
pri uporabi računalnika. 

Gradnja nove stavbe ekonomskega centra (objekt A) je mišljena sicer 
samostojno v odnosu do nove stavbe VEKš (objekt B), vendar tako, da ob 
dozidavi obeh stavb predstavlja arhitektonsko in funkcionalno celoto. Prav 
tako je dogovorjeno., da bodo nekatere naprave (vročevodne, telefonske, klima, 
trafopostaje itd.) zgrajene tako, da bodo služile obema objektoma. Te investi- 
cijske stroške pa si bosta VEKŠ in ekonomski center po izračunih stanovanj- 
skega podjetja Maribor delila v razmerju zgrajenih površin 77,44®/» : 22,56 ®/o. 

S takšno gradbeno rešitvijo v odnosu na VEKŠ in Ekonomski center s 
CAOP bo zagotovljena dobra osnova za praktični del pouka študentov VEKŠ na 
računalnikih, hkrati pa bo zagotovljeno tesno sodelovanje med pedagoško, 
znanstveno in operativno dejavnostjo. 

VEKŠ je v skladu z navodilom o postopku za pridobitev sredstev dn po nad- 
zorni službi za investicije, ki se v celoti ali deloma financirajo iz srecfetev SRS 
(Ur. list SRS, 23/70), pristopila k izdelavi programskih osnov in idejnega načrta 
ter ju predložila republiškemu sekretariatu za fiinanoe v proučitev, nakar je 
dobila tudi načelno soglasje. 

Hkrati si je VEKŠ pridobila še: 
— lokacijsko dokumentacijo, ki jo je izdal upravni organ SO Maribor pod 

št. 1131/69 in 2460/70, 
—: lokacijsko dovoljenje, ki ga je izdal upravni organ SO Maribor 

št. 351-2064/71-7/2-3 dne 8. 11. 1971, 
— zemljišče s pogodbo št. 464-374/71-7/4-Fa z dne 17. 11. 1971, 
— preselila stanovalce z gradbene parcele v 5 nadomestnih stanovanj. 
Za odkup zemljišča in nakup nadomestnih stanovanj je VEKŠ vložila svoja 

sredstva v znesku 750 000 din in dala podjetju Elektro Maribor dolgoročni 
kredit v znesku 250 000 din za izgradnjo trafopostaje s pogodbo št. P-2/71 z dne 
2. 2. 1971. 

Na osnovi gornjega je VEKŠ naročila pri Komuna projektu v Mariboru 
izdelavo izvedbeno tehnične dokumentacije (projekt št. 301/200), ki je bila 
tudi že predložena republiškemu sekretariatu za finance. Le-ta je prek stro- 
kovne službe gradbenega centra Slovenije (št. 1135/71 z dne 29. 12. 1971) ugo^- 
tovil, da je izvedbeno tehnična dokumentacija v redu pripravljena, kot to 
določa 5. člen oit. navodila. 

Republiški sekretariat za finance je poravnal VEKŠ stroške izdelave idej- 
nega načrta in izvedbeno tehnično dokumentacije v znesku 793 690 din iz sred- 
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stev, namenjenih za izdelavo projektne dokumentacije, odobrene s sklepom 
izvršnega sveta SRS z dne 7. 5. 1971. 

Center za avtomatsko obdelavo podatkov je zagotovil VEKS brezobvezno 
trajno uporabo terminala, ki bo instaliran v novi stavbi VEKS (objekt B). 
Vrednost terminala je predvidena v znesku 250 000 din. Terminal bo nepo- 
sredno uporabljen pri pedagoškem in znanstvenem1 delu, dogovorjena, pa je 
tudi souporaba računalnika IBM sistem 370/175. 

VEKS je za opravljanje investitorskih poslov pogodbeno 
angažirala stanovanjsko podjetje Maribor in mu bo zato 
plačala stroške v višini 1,7 '°/o od vrednosti 22 325 832,40 
t. j. din  379 539,15 
Stanovanjsko podjetje Maribor je po metodi pregleda 
in ocene ponudb predlagalo kot najugodnejšega izvajalca 
PVG »Stav bar« Maribor. VEKŠ je s PVG »Stavbar« 
sklenila dne 25. jan. 1972 gradbeno pogodbo št. 01/2-2/obj. 
455 po sistemu na ključ in za fiksno ceno. Pogodba je 
sklenjena s pogojem, da postane veljavna takrat, ko bo 
skupščina SRS z odlokom zagotovila financiranje. 
Pogodbena vrednost znaša  22 178 832,40 
in je sestavljena iz vrednosti za: 
— gradbena dela  8 057 264,20 
— obrtniška dela  7 072 819,30 
—• inštalacijska dela  5 768 480,00 
— ureditev okolja, rekonstrukcijo kotlarne 

in ureditev telef. centrale  1 280 268,30 
Po tej pogodbi je VEKS dolžna priznati izvajalcu spre- 
membe v tržnih cenah materialov nad 5 i0/o za količinsko 
enoto in osebne dohodke po samoupravnih sporazumih 
izvajalca. To pogodbeno določilo pa velja le pod pogo- 
jem, da bo skupščina SRS z odlokom zagotovila pokri- 
vanje tako ugotovljenih razlik. 
Za projektiranje, dobavo in montažo notranje opreme 
je bilo na osnovi ponudbe izbrano podjetje Slovenijales 
Ljubljana. Investicijska vrednost notranje opreme je s 
Slovenijalesom dogovorjena v višini po ponudbi št. 72 
ing. 9/7 od 25. 1. 1972   3 900 000,00 
Slovenijales. si pridržuje pravico spremembe dogovor- 
jene vrednosti, kolikor bi se cene do časa dobave spre- 
menile za več kakor 5 *>/». 
Za inštalacijo transformatorske .postaje je VEKS skle- 
nila dine 19. 1. 1971 z Elektro Maribor pogodbo št. P-2/71 
v vrednosti din  147 000,00 
Za kritje raznih stroškov je VEKS po posebni specifi- 
kaciji predvidela din     68246,00 

Skupaj pogodbene obveznosti VEKS  26 637 617,55 
Ce h gornjemu dodamo še obvezni 10% garancijski polog 
(od osnove 22 325 832)  2 232 583,24 

Skupna investicijska vrednost  28 906 200,79 
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Glede na to, da gre -pri pripravljeni investiciji za precejšnja sredstva, je 
VEKS uspelo pridobiti prek kreditne banke Maribor ob sodelovanju slovenskih 
bank in gospodarstva investicijski kredit v višini 13 000 000,00 din. Kredit je 
VEKS odobrila Kreditna banka Maribor s svojimi sklepom št. 11/72-3/72 z dne 
22. 1. 1972 pod naslednjimi pogoji: 

— doba odplačevanja kredita je 5 let, 
— obresti 8 fl/o letno z obračunom za nazaj, 
— letne anuitete, ki vključujejo tudi interkalairne obresti, zapadejo: 

1. anuiteta 1. 4. 1974   3 420 000,00 
2. anuiteta 1. 4. 1975   3 420 000,00 
3. anuiteta 1. 4. 1976   3 420 000,00 
4. anuiteta 1. 4. 1977   3 420 000,00 
5. anuiteta 1. 4. 1978   3 420 000,00 

Skupaj   17 100 000,00 

— pričetek izkoriščanja kredita najkasneje 1. 7. 1972, izkoriščen mora biti 
do 31. 10. 1972. 

Veljavnost tega sklepa pogojuje kreditna banka Maribor s sprejetjem 
odloka skupščine SRS o zagotovitvi razlike sredstev do celotne investicijske 
vsote in o prevzemu obveznosti za odplačevanje tega kredita. 

Upoštevaje skupno investicijsko vrednost din  28 906 200,79 
in odobreni kredit v višini  13 000 000,00 

bi bilo potrebno zagotoviti iz republiških sredstev še . . 15906200,79 

kar naj skupščina SRS zagotovi z odlokom! (o financiranju izgradnje 
objekta B VEKS v Mariboru, in sicer v letih: 

Z sitim odlokom je potrebno, da SRS zagotovi vračilo kredita po pogojih 
kreditne banke Maribor dospelih anuitet, kot je to navedeno v obrazložitvi. 

Obveznost SRS za financiranje izgradnje objekta B VEKS v Mariboru bi 
bila v prihodnjih letih naslednja: 

1972 1 767 417 + gar. pol. 2 232 583 = . . . 4 000 000,00 
1973 
1974 

6 521 000,00 
5 385 200,00 

Tekoče 
kritje Odplačilo anuitete Skupaj 

letno 

1972 
1973 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

4 000 000 
6 521 000 
5 385 200 3 420 000 

3 420 000 
3 420 000 
3 420 000 
3 420 000 

4 000 000 
6 521 000 
8 805 200 
3 420 000 
3 420 000 
3 420 000 
3 420 000 

Skupaj 15 906 200 17 100 000 33 006 200 
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Priloga k obrazložitvi (str. 5) 
Specifikacija raznih stroškov: 

Račun 
št. Leto Predmet Znesek 

2/ 696 
2/ 788 
2/ 887 
2/ 227 
0/ 143 
2/ 258 
2/ 379 
2/ 420 
2/ 421 
2/ 449 
2/ 450 
2/ 461 
2/ 790 
2/ 931 
2/1020 
2/1107 

Provizija 0,2 
sredstev, ki 
jih zagotovi 

1969 Lokacijska dokumentacija 
1970 Sprememba lokac. dok. 
1970 Geološke raziskave 
1971 Ureditev nadomest. stan. 
1971 Sodna taksa 
1971 Selitveni stroški 
1971 Sodna cenitev 
1971 Sodna cenitev 
1971 Sodna cenitev 
1971 Selitveni stroški 
1971 Selitveni stroški 
1971 Lokacijsko dovoljenje za rušenje 
1971 Pregled glavnih projektov 
1971 Dopolnitev lok. dokumentacije 
1971 Sodna cenitev 
1971 Tehnični pregled projektov 

%> za garancijo kreditne banke Maribor za del 

republika (ca. 15 000 000) ocenjeno 

8 790,— 
1 950,— 

19 645,— 
2 185,— 

201,— 
198 — 
580,— 
176,— 
120.— 
122,— 
322,— 
397,— 

1 550,— 
450,— 
200,— 

1 360,— 

30 000,- 
Skupaj 68 246.— 

Točnost teh stroškov potrjuje na osnovi knjigovodske dokumentacije visoka 
ekonomsko komercialna šola v Mariboru. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 57. seji 24. aprila 
1972 obravnaval predlog odloka o financiranju izgradnje objekta B visoke 
ekonomsko komercialne šole v Mariboru iz; republiških sredstev, ki ga je pred- 
ložil skupščini SR Slovenije izvršni svet. 

V načelni razpravi so bila postavljena naslednja vprašanja in pripombe : 
— Predlagani odlok je v zadnjem času že drugi primer, da investitor na- 

jame kredit pri poslovni banki, da sii na ta način zagotovi celotna sredstva, po- 
trebna za financiranje. Postavlja se vprašanje, ah je sprejemljivo, da bi ta 
oblika postala stalna praksa, kajti s takim poslovanjem odtegujemo poslovnim 
bankam sredstva, ki bi jih sicer le-ta namenila gospodarstvu, na drugi strani pa 
to pomeni zadolžitev republike, ki se zavezuje odplačati najeti kredit. Finan- 
ciranje z udeležbo investicijskega kredita poslovne banke pomeni za republiški 
proračun znatno podražitev, saj je treba poleg glavnice plačati tudi obresti. Za 
objekt VEKS pomieni kredit podražitev za republiški proračun za 4,1 milijona 
dinarja. 

— Angažiranje republiških sredstev za negospodarske investicije za daljše 
obdobje pomeni obenem zoževanje možnosti za nove investicije v prihodnjem 
obdobju, ker bo pač treba prvenstveno pokrivati obveznosti za odplačevanje 
starih kreditov. 

— N;a podlagi predlaganega odloka naj bi se začela izgradnja novih pro- 
storov VEK4Š v Mariboru, v pripravi je gradnja ekonomske fakultete v Ljub- 
ljani, medicinske fakultete in verjetno še katerih drugih objektov visokih in 
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višjih šol v Sloveniji. Poleg gradnje visokih šol bi morah misliti tudi na gradnjo 
drugih objektov (šol in internatov) za srednje šole, saj je znano, da v preteklem 
letu ni bilo možno sprejeti v srednje šole nekaj tisoč dijakov, ki so končali 
osemletko. 

Odbor kljub zahtevi še vedno ne pozna kompleksne problematike in celot- 
nega plana gradnje vseh šolskih objektov in ponovno predlaga sekretariatu za 
finance, da izdelan program investicij v 'šolstvu predložil odboru. 

— Na podlagi zakona o polaganju depozita pri investicijskih vlaganjih v 
nove negospodarske in neproizvodne investicije so vsi investitorji dolžni v času 
od 31. julija 1971 do 31. decembra 1972 vplačevati depozit pred začetkom grad- 
nje v višini 30'fl/o predračunskega zneska investicije. Odlok ne predvideva 
vplačila depozita, čeprav se gradnja začne že v letu 1972. 

— Predstavnik predlagatelja odloka je zagotovil, da je predlog sestavljen 
in predložen brez depozita v višini 30%, ker je zanesljivo pričakovati spre- 
membo zveznega zakona v mesecu mlaju letos. Nadalje je zagotovil, da je 
gradnja objekta B VEKŠ v okviru programa gradnje šolskih objektov in da je 
zato tudi rešitev s krediti, da bodo z razpoložljivimi sredstvi lahko začeli vse 
predvidene negospodarske investicije. Do konca junija bo predložen odboru 
kompleksen pregled vseh obveznosti do negospodarskih invetsticij in plan za 
prihodnje obdobje. 

Iz obravnave po točkah odbor predlaga zboru, da sprejme naslednje dopol- 
nitve predloga odloka: 

—• k I. točki: Doda naj se nov drugi odstavek v naslednjem besedilu: 
^Neizkoriščeni garancijski polog se vme v republiški proračun.« 
Predlagana -dopolnitev predstavlja kompromisno rešitev, ker je v začetku 

razprave o tem večina poslancev menila, da bi morala biti dopolnitev predloga 
taka, da se garancijski polog po končani gradnji v celoti vme v republiški pro- 
račun. Člani odbora so to utemeljevali tudi na podlagi teksta iz obrazložitve 
na 4. strani, kjer je napisano, da je investitor že sklenil pogodbo z izvajalcem 
po sistemiu na ključ in za fiksno ceno. 

Razen tega so člani odbora poudarjali, da je tudi zvezni izvršni svet zago>- 
tovil povečanje cen letos za največ 5°/a, pogodba o gradnji datira iz letošnjega 
leta, torej ni utemeljene osnove, da bi že kar vnaprej pristajali na spremembe 
in podiražitve v višini 10 %>■, kar v konkretnem primeru predstavlja 2,2 milijona 
dinarjev. 

— k II. točki: Za II. točko se vstavi nova III. točka v naslednjem besedilu: 
»Sredstva za vse morebitne prekoračitve ah podražitve zagotovi investitor 

iz lastnih virov.« 
Iz izkušenj pri nekaterih republiških negospodarskih investicijah v pre- 

teklosti vemo, da se lahko dogodi, da investitor med gradnjo bistveno spremeni 
obseg del ah izvedbo in tako znatneje podraži celotno investicijo. Da te po- 
dražitve ne bi plačala republika, predlaga odbor gornjo dopolnitev odloka. 

— k III. točki: a) III. točka predloga odloka se preštevilči v IV. točko; 
b) doda naj se nova V. točka v naslednjem besedilu: »Ta odlok začne ve- 

ljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.« 
Odbor predlaga zboru, da tako dopolnjen predlog odloka sprejme. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Franca Vrviščarja. 

Ljubljana, 26. 4. 1972 

S,t.: 402-75/72 
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Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora — poročilo z dne 21. 4. 1972 
in dodatno poročilo z dne 12. 6. 1972, št. 402-75/72. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
5. 5. 1972, št. 402-75/72. 

Odbor za znanstveno-raziskovalno delo prosvetno-kulturnega zbora — po- 
ročilo z dne 12. 5. 1972, št. 402-75/72. 

Odbor za vzgojo in izbraževanje prosvetno-kulturnega zbora — poročilo 
z dne 19. 5. 1972, št. 402-75/72. 

PREDLOG ZA USKLADITEV 

spornega besedila zakona o združevanju kmetov 

Skupna komisija republiškega in gospodarskega zbora skupščine SR Slo- 
venije za pripravo predloga besedila tretjega odstavka 30. člena zakona o zdru- 
ževanju kmetov, ki sta jo imenovala oba zbora potem, ko nista mogla uskladiti 
spornega besedila, se je sestala na seji 'dne 3. 5. 1972. 

Komisija je najprej ugotovila, da je republiški zibor sprejel tretji odstavek 
30. člena predloga zakona o združevanju kmetov v naslednjem besedilu: 

»Obrat za kooperacijo je pravna oseba, če sam drugače ne odloči.-«, med- 
tem ko je gospodarski zbor isti odstavek sprejel v besedilu: 

»Obrat za kooperacijo je pravna oseba, če določa tako samoupravni spo- 
razum o združevanju.« 

Poleg spornih besedil je komisija proučila tudi predlog, ki ga je pripravila 
kmečka sekcija pri RK SZDL Slovenije z iniciativnim odborom za ustanovitev 
zadružne zveze pri gospodarski zbornici SR Slovenije. 

V daljši razpravi je komisija ugotovila, da se ustvarja okrog vprašanja 
pravne osebe obrata za kooperacijo nepotrebna in politično škodljiva napetost, 
ki nima nič skupnega z resničnimi odnosi v največjem delu kmetijskih delov- 
nih organizacij. Menila je tudi, da pomeni opredelitev obrata za kooperacijo 
kot temeljne organizacije združenega dela, kateri gredo po ustavi in zakonu vse 
samoupravne pravice, najmočnejše poroštvo za enakopraven položaj kmetov v 
združenem delu. 

Upoštevajoč to in v želji, da se nepotrebna polemika prekine in končno 
sprejme zakon o združevanju kmetov, komisija soglasno 

predlaga, 

da se tretji odstavek 30. člena zakona o združevanju kmetov glasi: 
»Obrat za kooperacijo lahko postane pravna oseba, če samoupravni spora- 

zum o združevanju drugače ne odtočn..« 
Komisija meni, da je to besedilo sprejemljivo za oba zbora, ker vključuje 

samoupravno sporazumevanje, ki je osnova za reševanje notranjih odnosov v 
združenem delu in ker postavlja oba partnerja v enakopraven položaj. 
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Za svojega poročevalca v republiškem zboru je komisija določila poslanca 
Ivana Pučnika, za poročevalca v gospodarskem zboru pa poslanca Jožefa Ja- 
vomika. 

St.: 37-1/72 

Ljubljana, 8. 5. 1972 

MNENJE 

k poročilu o gradnji in financiranju kliničnega centra v 1971. letu 

Odbor republiškega zbora za socialno politiko in 
zdravstvo in odbor socialno-zdravstvenega zbora za 
zdravstvo in zdravstveno zavarovanje sta na skupni sej i dne 
19. aprila 1972 obravnavala poročilo o gradnji in financiranju kliničnega centra 
v 1971. letu. Navedeno poročilo so skupščini SR Slovenije predložile klinične 
bolnice v Ljubljani. 

Odbora sta v razpravi ugotovila, da poročilo realno in argumentirano pri- 
kazuje problematiko gradnje tega velikega zdravstvenega objekta v 1971. letu. 
Pozitivno sta odbora ocenila vsa dosedanja prizadevanja, da bi v roku uspo- 
sobili klinični center, v katerem je že usposobljenih 660 bolniških postelj, in 
vselili so se že štirje inštituti. Urejenih je tudi že nekaj seminarskih prostorov za 
študij. 

V nadaljevanju razprave je bilo ugotovljeno, da poteka gradnja kliničnega 
centra skladno z določbami sporazuma o financiranju in programu za njegovo 
nadaljnjo gradnjo. Še posebej sta odbora pozitivno ocenila vse napore in ukrepe 
vodstva in samoupravnih organov kliničnih bolnišnic, da pri investicijah do 
sedaj ni prišlo do prekoračitev, čeprav so lani vse leto rasle cene gradbenim 
storitvam, materiala in podobno. Ukrepi, ki so jih izvajale klinične bolnišnice, 
so torej onemogočili prekoračitev odobrenih finančnih sredstev kljub devalvaciji 
dinarja in revalvaciji konvertibilnih valut. S temi ukrepi so racionalno skrčili 
nekatere programe in začasno odložili nekatere nabave, kar pa funkcije centra 
ni preveč prizadelo'. Takšna politika financiranja gradnje kliničnega centra je 
toliko bolj pomembna, ker ni računati na dodatna republiška sredstva, ker ima 
republika kot sofinancer tega objekta tudi obveznosti do nekaterih regionalnih 
bolnišnic. 

V tej zvezi je bilo opozorjeno, da odložitev dela pri ozelenitvi in ureditvi 
okolja kliničnega centra ni povsem na mestu. Možne so namreč škodljive po- 
sledice te redukcije, saj ozelenitev in ureditev okolice kliničnega centra psiho- 
loško in biološko pozitivno vpliva na počutje bolnika. Zato sta odbora pred- 
lagala vodstvu kliničnih bolnišnic, naj skuša rešiti to vprašanje v najkrajšem 
času. Podprla sta tudi njegovo zahtevo, naj se ne dovoli težki promet po Nje- 
goševi cesti. Vsekakor pa je treba — po mnenju odborov — podrobneje proučiti, 
katera ureditvena dela se lahko začasno opustijo, kje se lahko delno zmanjša 
obseg uvožene opreme in reducirajo določena obrtniška dela. Pri tem je seveda 
treba upoštevati, da določene redukcije ne smejo škodovati namembnosti klinič- 
nega centra niti ne bolnikom. 

Eno še povsem nerešenih vprašanj je vprašanje bodoče jasne organizacijske 
sheme oziroma bodoče strukture tega pomembnega zdravstvenega objekta. Gre 
namreč za to, kako naj usklajujejo klinike svoje programe z medicinsko fakul- 
teto in onkološkim inštitutom in kako naj bodoča organizacijska shema zagotovi 
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racionalno strokovno delo, da se le^to ne hi dupliralo', smotrno- uporabo opreme 
in za kar najbolj smotrno delitev dela ne samo v ožjem krogu ljubljanskih 
zdravstvenih institucij, marveč tudi v povezovanju in najtesnejšem sodelovanju 
s celotno bolnišnično mrežo v republiki. Naloga kliničnega centra je, da se v 
prihodnje še bolj uspešno in načrtno vključi v instruktažno delo; storjeni so bili 
že prvi koraki na tem področju. Predstojniki posameznih klinik so že začeli 
obiskovati ustrezne oddelke bolnišnic v Sloveniji in prirejajo se že kratki tečaji 
za določene zdravstvene kadre (2dravnike, medicinske sestre), kar bo pripomoglo 
k še večji strokovni in instruktažni dejavnosti kliničnega centra. 

Vsi navedeni problemi naj ibodo zajeti v ustreznih aktih, kot so verifikacija 
bolnišnic v Sloveniji in družbeni dogovor o gradnji in razširitvi kapacitet po- 
sameznih bolnišnic v naši republiki. 

Poslanci so se strinjali, da je nujno treba prek izvršnega sveta opozoriti 
vse tiste občine, ki še niso podpisale pogodb o financiranju kliničnega centra, 
in tiste, ki tekoče ne izpolnjujejo svojih obveznosti do te pomembne zdravstvene 
institucije, naj to store čimprej. Samo urejeno in dogovorjeno financiranje ter 
tekoč doliv sredstev lahko namreč omogočita, da se gradbena'dela in nabave 
potrebne opreme izvajajo nemoteno brez zaostanka. 

Odbora sta tudi podprla vsa dosedanja prizadevanja vodstva kliničnega 
centra in njegovih samoupravnih organov za usklajevanje programov, pro- 
jektov in gradnje medicinske fakultete in onkološkega inštituta v Ljubljani. 

Ko sta odbora sprejela poročilo o gradnji in financiranju kliničnega centra 
v letu 1971, sta soglašala tudi s predloženim planom graditve in usposabljanjem 
kliničnega centra v 1972. letu in priporočila, da se postavljeni roki tako za leto 
1972 kot tudi dokončni rok gradnje (to je do konca leta 1973) dosledno upo- 
števajo v smislu zakonskih določil in zadevnega sporazuma. 

Odbor sooialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo in zdravstveno' zavaro^ 
vanje predlaga zboru, da sprejme poročilo o gradnji in financiranju kliničnega 
centra v letu 1971 kot tudi plan graditve in njegovega usposabljanja v 1972. letu. 

Za svojega poročevalca na seji socdalno-zdravstvenega zbora je odbor 
določil poslanca dr. Ivana Kopača. 

St.: 351-8/72 

Ljubljana, 20. 4. 1972 

POROČILO 

k informaciji o stanju zdravil in sanitetnega materiala na tržišču 
15. februarja 1972 

Odbor ža zdravstvo ih zdravstveno zavarovanje je na seji dne 27. marca 
1972 obravnaval »Informacijo o stanju zdravil in sanitetnega materiala na 
tržišču 15. februarja 1972«, ki jo je skupščini predložil republiški sekretariat 
za zdravstvo in socialno varstvo. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da* je odbor na 48. seji 19. januarja 1972 
že obravnaval .informacijo o motnjah v -preskrbi z zdravili in sanitetnimi pri- 
pomočki in ugotovil: 

— da zdravil zmanjkuje; 
— da so uvozna podjetja spričo zamrznitve cen, podražitve zdravil in sa- 

nitetnih pripomočkov na zunanjem tržišču, devalvacije dinarja in revalvacije 
nekaterih konvertibilnih valut morala skoraj povsem ustaviti uvoz zdravil; 
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— da ni pravilno, da je z novimi ukrepi zdravstvo prav tako obravnavano 
in prizadeto kot ostale panoge gospodarstva; 

— da zdravila ne bi smela biti obravnavana v isti kategoriji z luksuznimi 
predmeti potrošnje. 

2e na tej seji se je odbor zavzel za takojšnjo rešitev problema s sprostita 
vijo cen zdravil in sanitetnih pripomočkov, z znižanj emi carinske stopnje in 
prometnega davka, ob upoštevanju, naj bi cene bile v sorazmerju s predpisanimi 
prispevnimi stopnjami v zdravstvu. Takrat je odbor z mnenjem in predlogi 
tudi pismeno seznanil zvezni sekretariat za delo in socialno politiko in pred- 
sednika socialno-zdravstvenega zbora zvezne skupščine. 

Na uvodoma omenjeni seji je bilo poudarjeno, da se stanje ni spremenilo 
in da problemi postajajo vse bolj pereči. Ce bi bile takoj sprejete ustrezne 
rešitve, v prihodnjih 3—4 mesecih zdravstvo še ne bi razpolagalo s potrebnimi 
sredstvi za zdravljenje. Zato je potrebno takojšnje ukrepanje. Odbor je ponovno 
opozoril, naj se zdravila in sanitetni pripomočki ne obravnavajo v isti kategoriji 
z luksuznimi predmeti potrošnje, temveč naj se izločijo in naj se vprašanje cen 
zdravil in sanitetnih pripomočkov v zvezi z uvozom obravnava ločeno in čim- 
prej. Trenutno na tržišču še ne primanjkuje zdravil, neobhodnih za zdravje 
bolnikov, ob nespremenjeni situaciji pa bo v kratkem času (čez 1 mesec) tudi 
teh zdravil. Ker vprašanja zadevajo ne le področje zdravstva, temveč tudi gospo- 
darstva, je odbor menil in se zavzel, naj bi o tej problematiki razpravljal tudi 
gospodarski zbor. Neposredno v zvezi s stanjem zdravil in sanitetnih pripo- 
močkov na tržišču in sprostitvijo cen se postavlja tudi vprašanje položaja 
farmacevtske industrije. 

Odbor se je zavzel za obravnavo te problematike na seji socialno-zdrav- 
stvenega zbora in sprejel sklep, da je s perečimi problemi o stanju zdravil in 
sanitetnega materila na tržišču treba seznaniti tudi predsedstvo skupščine, ki 
naj odloči, ali bo problematiko obravnaval tudi gospodarski zbor, oziroma pred- 
laga, kako bi po najkrajši poti prišli do ustreznih rezultatov za izboljšanje in 
rešitev teh perečih problemov. 

Za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega z)bora je odbor določil po- 
slanca dr. Mitjo Mrgoleta. 

St.: 515-1/72 

Ljubljana, 31. 3. 1972 

POROČILO 

o izidu nadomestnih volitev poslanca v republiški zbor skupščine 
SR Slovenije 

Republiška volilna komisija za volitve poslancev skupščine SR Slovenije 
daje po drugem in tretjem odstavku 117. člena v zvezi s 156. členom zakona o 
volitvah poslancev skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 5-22/69) repu- 
bliškemu zboru skupščine SR Slovenije tole 

poročilo: 

Za nadomestne volitve poslanca republiškega zbora skupščine SR Slovenije 
v 33. volilni enoti Ljubljana-Center II, ki jih je razpisal predsednik skupščine 
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SR Slovenije z odlokom dne 27. mlarca 1972 (Uradni list SRS, št. 14-151/72), je 
bila potrjena kandidatura kandidacijske konference za kandidata Staneta 
Markiča iz Ljubljane, Trg MDB št. 12. 

O predlaganem kandidatu so volivci neposredno glasovali na volitvah dne 
28. maja 1972. 

Republiška volilna komisija je na podlagi volilnih spisov, ki jih je po oprav- 
ljenih neposrednih volitvah prevzela od občinske volilne komisije v Ljubljani- 
Center, ugotovila, d,a je bil postopek za določitev kandidatov in volitve izvedene 
v skladu z zakonitimi predpisi in da ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na 
kandidaturo ali na izid volitev. 

Po ugotovitvi pristojne občinske volilne komisije je v 33. volilni enoti 
Ljubljana-Center II vpisanih v volilni imenik 15 926 volivcev. Glasovalo je 
11 073 volivcev. Plri glasovanju je prejel kandidat 

Stane Markič  10 570 glasov 

Neveljavne so bile 503 glasovnice. 
Na podlagi tega je občinska volilna komisija ugotovila, da je bil po prvem 

odstavku 112. člena zakona o volitvah poslancev skupščine SR Slovenije izvoljen 
za poslanca republiškega zbora skupščine SR Slovenije Stane Markič, ki je 
dobil večino glasov vseh volivcev, vpisanih v volilni imenik na območju volilne 
enote. 

St: 8-1/72 

Ljubljana, 30. 5. 1972 

o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije 
(republiškega proračuna) za leto 1971 

Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Socialistične republike 
Slovenije za leto 1971. 

Dohodki so bili doseženi in razporejeni po bilanci proračuna za leto 1971 
takole: 

PREDLOG ZAKONA 

1. člen 

2. člen 

skupni dohodki ...... 
skupna razdelitev dohodkov 
nerazporejeni dohodki . . . 

1 373 835 523,86 
1 338 124 370,07 

35 711 153,79 

3. člen 

Nerazporejeni dohodki proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 
1971 v znesku 35 711 153,79 din se dodelijo: 
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— republiški izobraževalni skupnosti  15 000 000.— din 
— račun za izravnavanja v gospodarstvu za pospe- 

ševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti ... 11 000 000.— din 
— izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije za finan- 

ciranje stanovanjske izgradnje za delavce repu- 
bliških predstavniških organov in republiške 
uprave ;  

— pokroviteljskemu odboru za postavitev osnovne 
šole — spomenika NOB v Cerknem  

— republiški konferenci SZDL za proslave in ak- 
cije republiškega pomena  

— odboru za postavitev mavzoleja Petru II, Petro- 
viču Njegošu, Cetinje     

V republiški proračun za leto 1972: 
— za dinarsko kritje za nakup deviz  

4. čLen 

Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Splošno k predlogu zaključnega računa proračuna 

Predlog zaključnega računa proračuna SR Slovenije za leto 1971 je se- 
stavljen na podlagi: 

— ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do LII k 
ustavi SR Slovenija (Uradni list SRS, št. 51-287/71); 

— navodila o uporabi navodila o sestavljanju zaključnih računov pro- 
računov družbenopolitičnih skupnosti za sestavo zaključnih računov proračunov 
družbenopolitičnih skupnosti za leto 1971 (Uradni list SRS, št. 10-115/72); 

— zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti federacije za gospodar- 
ske investicije na republike in avtonomni pokrajini (Uradni list SFRJ, št. 
29-348/71). 

Proračun SR Slovenije za leto 1971 je bil sprejet z zakonom o proračunu 
SR Slovenije za leto 1971 na seji republiškega zbora in na seji enotnega zbora 
delovnih skupnosti dne 28. decembra 1970 (Uradni list SRS, št. 46-259/70). 

S tem zakonom, o proračunu SR Slovenije za leto 1971 
so skupni dohodki republiškega proračuna znašali . . 871 800 000 din 

od tega: 
— za razporeditev po posebnem' delu proračuna ... 747 400 000 din 
— za razporeditev v tekočo proračunsko rezervo ... 6 000 000 din 
— za izločitev na posebni račun za izravnavanja v 

gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospo^- 
darskih dejavnosti    . 118 400 000 din 

4 000 000.— din 

500 000.— din 

500 000.— din 

300 000,— din 

4 411 153,79 din 
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Z zakonom o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1971, 
ki je bil sprejet na seji republiškega abora in na seji enotnega zbora delovnih 
skupnosti dne 10. februarja 1971 (Uradni list SRS, št. 4-24/71) s pravno materi- 
alnimi učinki od 1. januarja 1971. 

Po tem zakonu o spremembi republiškega proračuna so skupni dohodki 
znašali 925 900 000 dinarjev (prej 871 800 000 dinarjev), od tega za razporeditev 
po posebnem delu 801 500 000 dinarjev (prej 747 400 000 dinarjev). 

Z zakonom o spremembah zakona o .proračunu SR 
Slovenije za leto 1971, ki je bil sprejet na seji repu- 
bliškega zbora in na seji enotnega zbora delovnih 
skupnosti dne 31. maja 1971 (Uradni list SRS, št, 
20-127/71), so skupni dohodki republiškega proračuna 
za leto 1971 znašali  1 314 800 000 din 
od tega: 
— za razporeditev po posebnem delu proračuna . . 1 144 400 000 din 
— za razporeditev v tekočo proračunsko rezervo . . 6 000 000 din 
— za razporeditev po posebnih odločitvah skupščine 

SR Slovenije  46 000 000 din 
— za izločitev na posebni račun za izravnavanja v 

gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospo- 
darskih dejavnosti  118 400 000 din 

Dohodki republiškega proračuna za leto 1971 so se oblikovali iz: 
— prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja po 1,47% stopnji; 
— republiškega prispevka osebnega dohodka iz delovnega razmerja po 

posebni stopnji; 
—• republiškega prispevka iz osebnega dohodka od samostojnega oprav- 

ljanja obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti; 
—• prispevka od sklada skupne porabe; 
— dela republiškega davka od prometa blaga na drobno; 
— udeležbe na zveznem prometnem davku (za prenesene funkcije); 
— sodnih taks v gotovini; 
— denarnih kazni; 
— dohodkov organov in raznih drugih dohodkov. 
Kljub dvakratni spremembi republiškega proračuna v prvih petih mesecih 

leta je dinamika priliva dohodkov zagotavljala pravočasno izvrševanje prora- 
čunskih obveznosti do nosilcev proračunske porabe v mejah sprejetega in spre- 
menjenega proračuna. Zagotovljeno je bilo tudi pravočasno financiranje tistih 
nalog republike, ki so bile časovno pogojene in neodložljive (in to za obveznosti 
republike do sklada invalidsko pokojninskega zavarovanja za invalidsko in 
zdravstveno varstvo, za dopolnilna sredstva občinam, za pravočasno plačilo 
zapadlih anuitet in obveznosti iz finančnih programov in se zagotavljanje 
potrebnih sredstev posebnemu računu za izvrševanje vseh oblik intervencij 
izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih de- 
javnosti). 

Računu za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih go- 
spodarskih dejavnosti je bilo nakazano iz dohodkov proračuna za leto 1971 tudi 

37 
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50,3 milijona dinarjev na podlagi 6. člena zakona o prenosu sredstev, pravic in 
obveznosti federacije za gospodarske investicije na republike in avtonomna 
pokrajini (Uradni list SFRJ, št. 29-348/71), za plačilo prevzetih obveznosti po 
zveznih predpisih z zunanjimi posojili in krediti, ki jih je federacija sklenila 
sama ah so jih z njenim pooblastilom sklenile banke za izpolnjevanje obvez- 
nosti federacije za gospodarske investicije. Sredstva za izpolnjevanje teh ob- 
veznosti so dolžne zagotoviti republike in avtonomni pokrajini do federacije v 
roku, sicer prenese služba družbenega (knjigovodstva po nalogu zveznega 
sekretariata za finance v dobro federacije ustrezen znesek iz dohodkov repu- 
blike, da lahko pravočasno izvrši obveznost federacije. 

Dohodki republiškega proračuna so bih preseženi za 35 711 153,79 dinarja 
ah za 2,64 l0/o nad izvršenimi izdatki oziroma za 4,49 fl/o nad planom, predvidenimi 
izdatki. 

Na podlagi zakona o izločanju dela dohodkov od prispevka iz osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja, prometnega davka, carin in sodnih taks v letu 
1971 na posebne račune (Uradni list SFRJ št. 53/70) je bilo od teh dohodkov 
izločeno na posebni račun 32 993 000 dinarjev ali 90,6 »/o od s planom pred- 
videnih 36 400 000 dinarjev. 

Občinam so se zagotavljala namenska dopolnilna sredstva za priznavalnine 
borcem, kmetom borcem NOV in za družbene denarne pomoči kot soudeležba 
republiških sredstev pri urejanju materialnega položaja borcev in oseb, ki so 
brez lastnih sredstev za preživljanje. 

Pri spremljanju in analiziranju gibanj proračunskih tokov tako na dohod- 
kovni strani kot na strani porabe v letu 1971 so bila prisotna vsa stališča in 
smernice skupščinskih organov in izvršnega sveta skupščine SR Slovenije v 
težnji, da bi bil proračun s svojim elementom kar najbolj vključen v priza- 
devanja doseči realno gospodarsko stabilizacijo tudi na področju splošne in 
kolektivne porabe družbenih sredstev. 

II. Izvršitev proračuna 

Izvrševanje republiškega proračuna za leto 1971 je bilo zaključeno z 
31. 12. 1971. 

Predvideni dohodki po proračunu in rebalansu proračuna so znašali 
1 314 800 000 din ter bih dejansko doseženi z 1 373 853 523,86 din ah 104,49°/o 
letnega plana. 

Izvršitev republiškega proračuna po predlogu zaključnega računa za leto 
1971 je naslednja: 

1971 
_ T Več doseženi % Plan Izvršitev dohodki izvršitev 

Dohodki 1314 800 1 373 836 ' 59 035 104,5 
Izdatki 1314 800 1 338124 — 23 324 101,8 

Nerazporejeno + 35 711 

Po vrstah so bih dohodki republiškega proračuna v letu 1971 doseženi 
takole: 
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Tabela 1: 

Vrsta dohodkov Plan Izvršitev Razlika % izvršitve 
     1971 1971 3—2 plana 

1,47% prispevek 
iz osebnega dohodka 198 700 000 212 431 898,67 13 731 898.67 166 9 

Posebne stopnje republiškega 
prispevka iz osebnega dohodka 103 400 000 136 717 396,24 33 317 396 24 132 2 

Republiški prispevek iz osebnega 
dohodka od samostoj. opravljanja 
obrtnih in drugih gospodarskih 
dejavnosti 23 800 000 22 613 350,77 - 1 186649,23 95 0 

Prispevek od sklada skupne porabe 15 000 000 15 956 630,27 958 630,27 1063 

SKUPAJ PRISPjEVKI 340 900 000 387 719 275,95 46 819 275,95 113,7 

Del davka od prometa blaga 
na drobno , 10-5 000 000 117 305 704,14 12 305 704,14 111.7 

Udeležba na zveznem prometnem 
davku (za prenesene funkcije) 804 600 000 712 111216,21 -92 488 783 79 88 5 

SKUPAJ DAVKI  909 600 000 829 416 920,35 -80183 079,65 91,2 

Sodne takse 40 000 000 50 685 883,11 10 685 883,11 ,126 7 
Denarne kazni 22 700 000 27 299 699,34 4 599 699,34 120 3 
Dohodki organov in drugi dohodki 1 600 000 4 108 345,11 2 508 345,11 256 8 
Namenska dopolnilna sredstva — 74 605 400,00 74 605 40o'oO —' 

SKUPAJ DOHODKI 1 314 800 000 1 373 835 523,86 59 035 523,86 104,5 

Značilnosti doseženih dohodkov proračuna v letu 1971 so v naslednjem: 
— Prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja po stopnji 1,47 % 

je bil s planom predviden v znesku 198,7 milijona dinarjev, medtem ko je bil ta 
dohodek realiziran z 212,4 milijona dinarjev, kar predstavlja za 6,91 °/o višjo 
realizacijo. Ocena dohodkov iz tega naslova je temeljila na 15®/o povečanju 
osebnih dohodkov in s porastom' zaposlenih za 2—3 'Vo v primerjavi z letom 
1970. V mesecu oktobru 1971 pa je že bilo ugotovljeno z izhodišči za financiranje 
splošne in kolektivne porabe v SR Sloveniji v letih 1971/72, da bo sklad osebnih 
dohodkov zaposlenih v družbenem sektorju v letu 1971 za 25 do 26,0/o višji 
kot v letu 1970. Realizacija dohodkov iz tega naslova je zelo blizu takrat izvršene 
ocene. 

— Prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja po posebni repu- 
bliški stopnji je bil s plano-m predviden v višini 103,4 milijona din, dosežen pa 
s 136,7 milijona ali za 32,22 % presežen. Tako visok priliv te vrste prispevka 
kaže na obliko dopolnilnega zaposlovanja, na izredno visoka izplačila raznih 
honorarjev. Na relativen porast tega dohodka vpliva tudi, da se od osebnih 
dohodkov iz dopolnilne zaposlitve upokojencev obračuna le republiški prispevek 
po posebni stopnji, ki pa že vključuje tudi prispevek po redni stopnji v višini 
1,47 %. Prispevek po posebni stopnji je ločeno izkazan v dohodkih proračuna, 
ni pa mogoče dela, ki ustreza redni stopnji prispevka, izločati na račun pri- 
spevka po redni stopnji. 

— Prispevek iz osebnega dohodka iz samostojnega opravljanja obrtnih in 
drugih gospodarskih dejavnosti je bil dosežen le z 22,6 milijona dinarjev 
nasproti s planom predvidenih 23,8 milijona dinarjev. Realizacija tega dohodka 
je torej dosežena 95%. 
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— Prispevek od sklada skupne porabe je bil s planom predviden s 15 mili- 
joni dinarjev, medtem ko je bil ta realiziran s 16 milijoni dinarjev, kar pred- 
stavlja za 6,38 ®/o večji priliv. Za višino priliva tega dohodka veljajo enake 
trditve kot .za prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, kar tudi 
kaže na skladnost politike delitve osebnih dohodkov nasproti porabi denar- 
nih sredstev iz sklada skupne porabe. 

— Del republiškega davka od prometa blaga na drobno je pripadal repu- 
bliškemu proračunu z 20l0/o udeležbo, zmanjšano za 0,5 %> stopnje od skupne 
stopnje, ki je bila na podlagi zakona o sredstvih za financiranje kulturnih 
skupnosti in kulturnih dejavnosti (Uradni list SRS, št, 46/1970) odstopljena te- 
meljnim kulturnim skupnostim. Priliv republiškega davka od prometa blaga na 
drobno so bili predvideni v višini 105 milijonov dinarjev, dosežen pa s 117,3 
milijona dinarjev, kar predstavlja za 11,72 ®/o večjo realizacijo. S planom pred- 
viden priliv je temeljil na oceni 15°/o povečanja dohodkov iz naslova repu- 
bliškega davka od prometa blaga na drobno, ob upoštevanju odstopljene stopnje 
temeljnim kulturnim skupnostim in združitve z l,5'°/o stopnjo dodatnega davka 
od prometa blaga na drobno<. Višji priliv je bil dosežen zaradi povečanja cen 
in s tem povečane osnove za obračun prometnega davka ter zaradi povečanja 
osebnih dohodkov. 

— Udeležba republike na zveznem prometnem davku je bila s planom pred- 
videna v znesku 804,6 milijona dinarjev, realizirana pa s 712 milijoni ali z 
88,5 l0/o letnega plana. V letu 1971 se je namreč s 1. okt. 1971 spremenil sistem 
udeležbe. Do tega datuma je bil zvezni prometni davek dohodek federacije s 
tem, da so bile republike udeležene na tem davku z določenim odstavkom, od 
tega dne dalje pa je zvezni prometni davek dohodek republik, s tem da repu- 
blike odstopijo federaciji 76,5 % zveznega .prometnega davka, realiziranega na 
območju republike za kritje zveznih proračunskih potreb v času od 1. 10. do 
31. 12. 1971 (zakon financiranja federacije v obdobju oktober—december 1971 
 Uradni list SFRJ, št. 44-531/71). Med zvezne obveznosti so tedaj prešle zopet 
zadeve s področja invalidsko pokojninskega varstva, za kar je federacija zagoto- 
vila republikami in avtonomnim pokrajinam namenska dopolnilna sredstva. 
Slovenija je teh sredstev sprejela 74 605 400 dinarjev (Uradni list SFRJ, 
št. 44-532/71). 

  Sodne takse v gotovini so bile -predvidene s planom dohodkov v višini 
40 milijonov dinarjev, doseženi dohodek pa je znašal 50,7 milijona dinarjev ali 
126,71 '%>>. Leta 1970 je začela delovati nova tarifa sodnih taks in je bil plani- 
rani znesek dohodka realiziran le z 91,54 °/o, zato je bilo tudi za leto 1971 težko 
predvideti kvaliteto delovanja novih sodnih taks. 

— Denarne kazni so dohodek republiškega proračuna, ti dohodki so bih 
s planom predvideni z 22,7 milijona dinarjev, doseženi pa s 27,3 milijona dinar- 
jev ali s 120,26 %>. Višina doseženih dohodkov nad s planom predvidenih je od- 
raz povečanja števila prekrškov, kakor tudi doslednejše kaznovalne politike, 
ugotavljanja prekrškov in kršilcev pa tudi višina izrečene denarne kazni. 

Dohodki organov in drugi dohodki so v skupni vsoti dohodkov republiškega 
proračuna zelo malo udeleženi, saj so bih s planom predvideni z 1,6 milijona 
dinarjev, doseženi pa z 4,1 milijona dinarjev. Vsoto teh dohodkov je težko oce- 
niti, ker so dohodki, ki jih dosegajo organi, odvisni od pogojev, v katerih 
državni organi lahko dosegajo dohodke s svojo dejavnostjo. Drugi dohodki pa se 
nanašajo predvsem na obresti od a-vista sredstev, obračunanih za leto 1970 in 
plačanih v letu 1971, na vračilo dela plačane anuitete v letu 1970 iz naslova 
garancije za »Tehnogradnje« Maribor in vrnjen je v letu 1971 po končanem 
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postopku prisilne poravnave, pa tudi vplačila nekaterih dohodkov iz pretek- 
lih let. 

— Namenska dopolnilna sredstva so bila republiki Sloveniji zagotovljena 
za temeljno varstvo borcev vojaških invalidov in družin padlih borcev za čas 
od 1. oktobra do 31. decembra 1971 v znesku 74 605 400 dinarjev, kolikor 
znaša tudi realizacija teh dohodkov (5. člen zakona o financiranju federacije 
v obdobju oktober—december 1971, Uradni list SFRJ, št. 44-531/71, in 3. člen 
sprememb in dopolnitev zveznega proračuna za leto 1971, Uradni list SFRJ, št. 
44-532/71). 

III. Potrošnja po namenih 

Po proračunu in poznejših spremembah predvideni dohodki v višini 1373,8 
milijona din so bili razporejeni oziroma porabljeni v višini 1338,1 milijona din. 

Poraba celotnih sredstev republiškega proračuna za leto 1971 po glavnih 
namenih je naslednja: 

Tabela 2 
Pregled porabe celotnih sredstev republiškega proračuna za leto' 1971 

po glavnih namenih 

Po proračunu nncp^nn n rt 
Glavni namen Po proračunu in poznejših ±iaziiKa 3 : 4 «/o 

spremembah (aejansKo) 3-4 

Znanstvena dejavnost 49 000 000 103100 000,00 103 100 000,00 — 100,00 
Kulturno-prosvetna 

dejavnost 30 601400 30 901400,00 30 892 706,20 8 693,80 99,97 
Socialno varstvo 134 200 000 456 548 507,00 453 250 580,62 3 297 926,38 99,28 
Zdravstveno varstvo 12 000 000 12 737 600,00 12 735 144,30 2 455,70 99,98 
Delo državnih organov 375 048 600 382 902 227,00 382 381 601,12 520 625,88 99,86 
— redna dejavnost 294 048 300 298 313 090,00 298 313 090,00 — 100,00 
— posebni nameni 81 000 300 84 589137,00 84 068 511,12 520 625,88 99,38 
Namenska dopolnilna 

sred. občini 5 500 000 12 751 300,00 12 665 780,00 85 520,00 99,33 
Dej. družb, polit. org. 

in društev 24 050 000 25 539 800,70 25 539 798,65 2,05 100,00 
Negospodarske 

investicije 73 500 000 71 134 161,00 71 132 771,88 1389,12 100,00 
Rezervni sklad 7 100 000 11 800 000,00 13 148 000,00 — 1 348 000,00 111,42 
Nerazporejeni dohodki 

(tekoča proračunska 
rezerva) 6 000 000 6 585 004,30 6 584 987,30 17,00 100,00 

Razporejeno v 
posebno rezervo 36 400 000 36 400 000,00 32 993 000,00 

Sredstva za 
razporeditev pO' 
posebnih odločitvah 
skupščine SRS — 46 000 000,00 25 000 000,00 

SKUPAJ 753 400 000 1 196 400 000,00 1 169 424,370,07 2 568 629,93 97,75 

Izločena sredstva: 
-— za izravnavanje 

v gospodar. 118 400 000 118 400 000,00 118 400 000,00 — 100,00 
— za plačilo obveznosti 

do izven proračunske 
bilance federacije — — 50 300 000,00 —   

VSE SKUPAJ 871 800 000 1 314 800 000,00 1 338 124 370,07 2 568 629,93 101,77 
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ZNANSTVENA DEJAVNOST (tabela 3) 

S sprejetjem zakona o odpravi zveznega sklada za financiranje znanstvenih 
dejavnosti (Uradni list SFRJ, št. 60/70) je prešlo financiranje celotne znanstvene 
dejavnosti na republiko. Z zakonom o spremembi zakona o zveznih prispevkih 
iz osebnega dohodka (Uradni list SFRJ, št. 60/70) je zveza odstopila tudi 0,4 %> 
prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja republiki Sloveniji za 
financiranje raziskovalnih dejavnosti. Z zakonom o spremembi zakona o pro- 
računu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1971 (Uradni list SRS, št. 
4/71) so se zaradi navedenega odstopa sredstev iz federacije na republiko 
zvišali dohodki in razpored dohodkov za znanstveno dejavnost od prvotnih 
49 milijonov na 103,1 milijona din. Od teh sredstev je bilo porabljeno prek 
sklada Borisa Kidriča 95,8 milijona din in za Slovensko akademijo znanosti 
in umetnosti 7,3 milijona din. 

KULTURNO-PROSVETNA DEJAVNOST (tabela 4) 

Predvidena sredstva v višini 30,9 milijona din so bila v celoti porabljena 
in sicer: 

V tisočih Strukt. % 

— kulturna skupnost Slovenije 19 220 62 
— Prešernov sklad 637 2 
— dejavnost zavodov 2 238 7 
— posebni nameni rep. organov 7 207 24 
— splošne republiške potrebe 1 591 5 

30 893 100 °/o 

Iz priložene tabele 4 je razvidno, da so bila RS za prosvetno in kulturo 
odobrena tudi sredstva v znesku 1 370 000,00 din, ki so bila namenjena za 
dotacijo skupščini mesta Ljubljana v primeru, da ta prevzame ustanoviteljske 
pravice republiških kulturnih zavodov. Ker prenos v preteklem letu ni bil 
izveden, je sekretariat nakazal ta sredstva kulturni skupnosti Slovenije. Tako 
je bilo prek kulturne skupnosti porabljeno 62fl/o vseh predvidenih sredstev, 
namenjenih za financiranje kulturncnprosvetne dejavnosti. 

Poleg teh sredstev je bilo zbrano od občin mesta Ljubljane z deležem na 
prometnem davku od prodaje na drobno in od prispevka na osebni dohodek 
od avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav skupno din 16 482 938,00, 
ker je bilo tudi v celoti nakazano kulturni skupnosti Slovenije. 

Sredstva za kultumo-prosvetno dejavnost se trošijo tudi prek republiškega 
sekretariata za prosveto in kulturo, republiškega sekretariata za zdravstvo in 
socialno varstvo in zavoda za šolstvo SRS. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je financiral naslednje de- 
javnosti in akcije: kulturne stike s tujino, kulturno-prosvetno dejavnost manjšin, 
izdelavo študij in analiz, podpore in nagrade umetnikom ter podelitev Zagar- 
jevih nagrad. Finančno je podpiral manjšinsko šolstvo v Sloveniji ter na 
podlagi mednarodnih pogodb slovensko šolstvo v zamejstvu, sofinanciral orga- 
nizacijo raznih proslav in akcij, telesnokulturno dejavnost ter kril stroške 
izpitnih in drugih komisij, stroške za verifikacijo šol in znanstvenih zavodov 
ter izvajanje določil haaške konvencije. 
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Za financiranje tel eKn.ok.ult urne dejavnosti je bilo namenjeno in tudi 
porabljeno 72 °/o od sredstev RS za kulturo in prosveto, namenjenih za kulturno- 
prosvetno dejavnost1. Din 4 669 000,00 je bilo porabljeno za: 

— financiranje republiških telesnovzgojnih organizacij .... 2 084 600.— din 
— vzdrževanje kakovostnega športa  1 350 000.— din 
— sofinanciranje FIS prireditev   115 000.— din 
— sofinanciranje prireditve Poldovega memoriala  55 000.— din 
— veslaške prireditve na Bledu  100 000.— din 
—- sofinanciranje jadranskega padalskega pokala  35 000.— din 
—• sofinanciranje svetovnega prvenstva 1972 v Planici .... 100 000.— din 
— prireditev »JAHO IV«  60 000.— din 
— sofinanciranje raznih investicij  200 000.— din 
— izvedba festivala »INTER FILM«  10 000.— din 
— sofinanciranje drugih manjših akcij in prireditev  489 400.— din 

SKUPAJ:    4 669 000.— din 

Na podlagi zakona o regresih za skupinsko potovanje otrok in mladine 
(Uradni Ust SRS, št. 5/69, 7/69, 40/69) je republiški sekretariat za finance raz- 
delil sredstva v višini 1,2 milijona din organizacijam, ki so upravičene do 30'%» 
regresa, in sicer: 

— Zveza prijateljev mladine   . 430 000.— din 
— Zveza mladine Slovenije  220 000.— din 
— Zveza študentov Slovenije  30 000.— din 
— Planinska zveza Slovenije  150 000.— din 
—■ Počitniška zveza Slovenije  210 000.— din 
— Zveza tabornikov Slovenije  100 000.— din 
— Zveza za telesno kulturo Slovenije  50 000.— din 
— Ljudska tehnika Slovenije  10 000.— din 

SKUPAJ:   1 200 000.—din' 

SOCIALNO VARSTVO (tabela 5) 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1971 določena sredstva v 
znesku 134,2 milijona din so bila z zakonom o spremembi zakona o proračunu 
SRS (Uradni list SRS, št. 20/71) zvišana na 464,46 milijona din. Z ustreznimi 
predpisi federacije in v sporazumu z republikami je bilo določeno, da se ob- 
veznosti federacije s področja socialnega varstva prenesejo na republike in se 
za financiranje teh nalog obenem odstopajo v republiki tudi finančna sredstva. 
Sredstva v višini 315,4 milijona din so bila namenjena za kritje razlik v po- 
kojninah borcev NOV, za usklajevanje pokojnin delavcev TNZ, za dodatke 
zaposlenim borcem in invalidsko varstvo. 15 milijonov din pa je republika 
namenila kot dotacijo skupnosti otroškega varstva za povečanje otroškega 
dodatka. 

Na podlagi 6. člena zakona o proračunu SR Slovenije pa so bile konec 
leta znižane nekatere postavke, kjer je bilo iz dotedanje realizacije razvidno, 
da sredstva ne bodo v celoti izkoriščena. 
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Zaradi manjšega števila zahtevkov delovnih organizacij od predvidenih se 
je po predlogu RS za zdravstvo in socialno varstvo del sredstev, namenjenih 
za kritje dodatkov zaposlenim borcem NOV v znesku 2 251 300.— din, zagotovil 
za namenska dopolnilna sredstva občinam za priznavalnine kmetom borcem 
NOV po odloku o razdelitvi namenskih dopolnilnih sredstev občinam za prizna- 
valnine kmetom borcem NOV (Uradni list S RS, št. 34/71). 

V republiško proračunsko rezervo je bilo prav tako po 6. členu zakona 
o republiškem proračunu preneseno din 5,1 milijona neporabljenih sredstev in 
sicer s postavk: 

— klimatsko zdravljenje spomeni čar j ev, ker je ta obveznost z zakonom o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pravicah imetnikov »Partizanskega spo- 
minskega znaka« (Uradni list SRS, št. 60/70) prešla v zvezno pristojnost; 

— varstvo španskih borcev, socialno zavarovanje umetnikov, izjemne upo- 
kojitve rudarjev in dimnikarjev, ker je bilo po dinamiki potrošnje ugotovljeno, 
da sredstva ne bodo v celoti porabljena; 

— razlike v pokojninah borcev NOV in usklajevanje pokojnin delavcev 
TNZ — prenesena iz federacije, ker sta bili ti dve obveznosti ob sprejemanju 
rebalansa republiškega proračuna za leto 1971 višje ocenjeni, kot pa je bila 
kasneje s sporazumom z republiškim zavodom za socialno zavarovanje celotna 
obveznost določena. Hkrati pa je bilo potrebno pokriti višjo obveznost republike 
za razlike v pokojninah borcev NOV in delavcev, ki so delali v organih za 
notranje zadeve. 

Skupna sredstva, določena z rebalansom in poznejših spremembah na pod^ 
lagi 6. člena zakona o republiškem proračunu, so bila potrošena z 99,3 °/o. 

Nad predvideno potrošnjo so bila porabljena sredstva za dodatek zaposlenim 
borcem NOV. Zaradi izredno majhne porabe odobrenih sredstev v obdobju 
januar—avgust 1971 je bil del teh sredstev, kot je že omenjeno, prek republiške 
rezerve porabljen za dopolnilna sredstva občinam za priznavalnine kmetom 
borcem NOV. V zadnjih štirih mesecih pa se je poraba nepričakovano povečala, 
ker je precej delovnih organizacij zahtevalo šele konec leta celoletno refun- 
dacijo izdatkov za dodatek za borce. Prekoračena je tudi poraba sredstev za 
invalidsko varstvo po republiških predpisih, medtem ko so sredstva za inva- 
lidsko varstvo po zveznih predpisih porabljena 93'°/». Na porabo republiških 
sredstev RS za zdravstvo ne more vplivati, ker občinske skupščine samostojno 
bremene navedena sredstva na osnovi zakonitih predpisov. Sredstva po zveznih 
predpisih pa so bila manj porabljena, ker se osebni dohodki niso dvignili do 
višine, kot je bilo kalkulirano. 

Ostala sredstva za potrebe socialnega varstva pa so bila porabljena, kot je 
bilo predvideno. Podrobnejšo obrazložitev posameznih vrst izdatkov navaja 
v svojem zaključnem računu republiški sekretariat za zdravstvo in socialno 
varstvo. 

ZDRAVSTVENO VARSTVO (tabela 6) 

Predvidena sredstva so bila v celoti porabljena. Prek republiškega sekre- 
tariata za zdravstvo in socialno varstvo je bilo porabljeno 41 % od celotnih 
sredstev za kritje oskrbnih stroškov oseb neznanega bivališča in gmotno ne- 
preskrbljenih tujih državljanov v zdravstvenih zavodih, za protiepidemske 
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terenske akcije, za kritje stroškov civilne zaščite in za dejavnost zavodov 
družbeni služb na podlagi pogodb. 

Din 7 497 000.—, to je 59 ®/o od celotnih sredstev, pa je bilo razdeljeno med 
posamezne občine kot prispevek SR Slovenije občinam za stroške zdravstvenega 
zavarovanja socialno ogroženih zavarovancev-kmtetov Ina podlagi sklepa v 
Uradnem; listu št. 43/70 in sicer: 

1. Lenart  390 900.— din 
2. Lendava   626 400.— din 
3. Murska Sobota  1 498 800.— din 
4. Ormož  335 900.— din 
5. Ljutomer  243 100.— din 
6. Šmarje pri Jelšah    521 700.— din 
7. Grosuplje  297 400.— din 
8. Gornja Radgona  280 000.— din 
9. Šentjur pri Celju  210 600.— din 

10. Ptuj   629 400.— din 
11. Trebnje  212 700,— din 
12. Slovenska Bistrica  242 500.— din 
13. Slovenske Konjice  169 300.— din 
14. Ribnica   88 900.— din 
15. Krško  225 700.— din 
16. Črnomelj  175 500.— din 
17. Sevnica   167 600.— din 
18. Radlje ob Dravi  103 800.— d;in 
19. Brežice  270 000.— din 
20. Litija  88 500.— din 
21. Logatec   32 600,— ditn 
22. Mozirje  97 000.— din 
23. Dravograd  31 800.—- din 
24. Tolmin  95 900.— din 
25. Žalec  114 800.— din 
26. Slovenj Gradec  76 500.— din 
27. Metlika  40 900,— din 
28. Laško   76 700,— din 
29. Ajdovščina  94 200.— din 
30. Idrija  58 500.— din 

DELO DRŽAVNIH ORGANOV (tabela 7 in 7/1) 
v tisočih 

Predvideno Porabljeno % 

Za redno dejavnost 298 313 298 313 100,0 
Za posebne namene 84 589 84 069 99,4 

Skupaj 382 902 382 382 99,9 

Poraba sredstev za redno dejavnost po skupinah republiških organov je 
naslednja: 
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v tisočih 
Struktur. . Struktur, 

»/o 1871 »/o 
— predstavniški organi 17 552 7,3 20 161 6,8 
— RS za notranje zadeve 141 265 58,5 181868 60,9 
— drugi republiški sekretariati 33 194 13,8 38 734 12,9 
— ostali upravni organi 25 071 10,4 29 671 10,0 
— pravosodni organi 24153 10,0 27 879 9,4 

241 235 100,0 298,313 100,0 

V republiškem proračunu je bilo zagotovljeno 290 313 090.— din za redno 
dejavnost, to je za osebne prejemke in materialne izdatke, ter 8 000 000.— din 
za nove namestitve in nagrade delavcem v republiških organih. 

Nagrajevanje enakega ali podobnega dela v republiških organih po enotnih 
merilih še vedno ni bilo urejeno. V letu 1971 je bil na podlagi zakona,o samo- 
upravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje 
delitve dohodka in osebnih dohodkov (Uradni list SRS, št. 4/71) sicer sprejet 
samoupravni sporazum o merilih za delitev dohodkov in osebnih dohodkov, 
vendar se zaradi nezagotovljenih finančnih sredstev ni izvajal. Najbolj so se 
sistemu samoupravnega sporazuma približali pravosodni organi in delno repu- 
bliški sekretariat za notranje zadeve. Tako zopet ugotavljamo', da še vedno ni 
bil v celoti urejen sistem nagrajevanja delavcev v republiških organih. Delno 
se je uredilo le dodeljevanje sredstev posameznim republiškim organom. 

Sredstva za materialne izdatke so bila dodeljena posameznim republiškim 
organom na podlagi dodeljenih sredstev v predhodnem letu, povečana za 15 °/o. 
Tak linearen način pridobitve sredstev za materialne izdatke pa ne zagotavlja 
vedno kritja dejanskih materialnih izdatkov pri nekaterih republiških organih, 
ker izhaja osnova že iz preteklih let. Zato bi bilo potrebno ponovno analizirati 
potrebe in dejanske izdatke pri posameznih republiških organih. 

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE ZA DELO DRŽAVNIH ORGANOV 
(tabela 7/1) 

Po skupinah republiških organov je bila potrošnja za posebne namene 
naslednja: 

v tisočih 
Po proračunu 
in poznejših Poraba Strukt. % 
spremembah 

Fjredstavniški organi 12 207 12 195 14,5 
RS za notranje zadeve 36 036 36 036 42,9 
Drugi republiški sekretariati 9 959 9 713 11,6 
Ositali upravni organi 3 946 3 929 4,7 
Pravosodni organi 2 469 2 408 2,7 
Sredstva za splošne 

republiške potrebe 19 972 19 788 23,6 

Skupaj 84 589 84 069 100,0 

Od skupnih sredstev za delo državnih organov za leto 1971 je odpadlo 
42,9 »/o na republiški sekretariat za notranje zadeve s svojimi organizacijskimi 
enotami. 

Ostala sredstva pa so bila porabljena največ za delo predstavniških organov 
predvsem za mesečna povračila poslancem in funkcionarjem. V okviru splošnih 
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republiških potreb pa je bilo porabljeno največ za potrebe splošnega ljudskega 
odpora SR Slovenije in to 7,2 milijona din, za elektronski center 2,6 milijona 
din, za upravljanje reprezentančnih zgradb 2,6 milijona din ter za vse ostale 
potrebe (tabela 7/1) 7,4 milijona din. 

NAMENSKA DOPOLNILNA SREDSTVA OBČINAM (tabela 8) 

S sklepom izvršnega sveta skupščine SR Slovenije št. 400-43/68 z dne 25. 
februarja 1971 so bila predvidena sredstva v višini 5 500 000.— za priznavalnine 
borcem razdeljena v višini 5 472 000.— din naslednjim občinam: 

Plan 
1971 Izvršitev 

Ajdovščina 258 000 258 000 
Brežice 45 000 45 000 
Cerknica 210 000 210 000 
Črnomelj 429 000 429 000 
Dravograd 28 000 — 
Gor. Radgona 55 000 55 000 
Grosuplje 64 000 64 000 
Hrastnik 54 000 54 000 
Idrija 196 000 196 000 
Ilir. Bistrica 241 000 241000 
Izola 51 000 51 000 
Kočevje 182 000 182000 
Kjrško 68 000 68 000 
Laško 73 000 73 000 
Lenart 12 000 12 000 
Lendava 20 000 20 000 
Litija 112 000 112 000 
Ljutomer 25 000 25 000 
Logatec 32 000 32 000 
Metlika 340 000 340 000 
Mozirje 150 000 150 000 
Murska Sobota 26 000 26 000 
Nova Gorica 331 000 331 000 
Novo mesto 237 000 237 000 
Ormož 25 000 25 000 
Postojna 140 000 140 000 
Ptuj 73 000 73 000 
Radlje ob Dravi 90 000 90 000 
Ravne na Koroškem 108 000 108 000 
Ribnica 129 000 129 000 
Sevnica 86 000 86 000 
Sežana 161 000 161 000 
Slov. Bistrica 90 000 90 000 
Slov. Gradec 136 000 136 000 
Slov. Konjice 50 0001 50 000 
Šentjur 77 000 77 000 
Škof ja Loka 50 000 50 000 
Šmarje 217 000 217 000 
Tolmin 360 000 360 000 
Trebnje 130 000 130 000 
Velenje 77 000 77 000 
Vrhnika 30 000 30 000 
Zagorje 74 000 74 000 
Žalec 158 000 158 000 

Skupaj 5 500 000 5 472 000 
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Namenska sredstva za socialne podpore v višini 5 000 000.— din so bila 
razdeljena z odlokom izvršnega sveta skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS 
št. 24/71) naslednjim občinam: 

Izvršitev 

Ajdovščina 83 500 
Brežice 144 900 
Črnomelj 100 000 
Dravograd 44 100 
Gor. Radgona 206 000 
Grosuplje 232 500 
Idrija 69 000 
Krško 203 000 
Laško 74 700 
Lenart 200 000 
Lendava 313 500 
Litija 96 300 
Ljutomer 182 500 
Logatec 44 500 
Mozirje 89 100 
Metlika 27 600 
Murska Sobota 645 800 
Ormož 187 200 
Ptuj 513 000 
Radlje ob Dravi 100 000 
Ribnica 91500 
Sevnica 109 800 
Slov. Gradec 67 500 
Slov. Bistrica 235 500 
Slov. Konjice 148 000 
Šentjur 132 000 
Šmarje 309 000 
Tolmin 85 500 
Trebnje 133 500 
Žalec 130 500 

Skupaj 5 000 000 

Namenska sredstva za priznavalnine kmetov borcev NIOV v višini 2 251 000 
so bila razdeljena z odlokom izvršnega sveta skupščine SR Slovenije (Uradni 
list SRS št. 34/71). Pogoje po navedenem odloku so izpolnile naslednje občine, 
katerim je bilo nakazano din 2 193 780.—. 

Plan 
1971 Izvršitev 

Ajdovščina 123 800 123 800 
Brežice 29 600 29 600 
Celje 4 800 3 200 
Cerknica 75 200 75 200 
Črnomelj 219 600 219 600 
Domžale 81 800 81 800 
Gor. Radgona 7 200 7 200 
Grosuplje 17 300 17 300 
Idrija 82 100 82 100 
Ilir. Bistrica 80 600 80 600 
Izola 1 100 740 
Jesenice 2 200 
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Plan 
1971 Izvršitev 

Kamnik 40 900 40 900 
Kočevje 44 600 44 600 
Koper 17 300 17 300 
Kranj 30 200 30 200 
Krško 26 500 26 500 
Laško 25 200 25 200 
Lenart 1 900 1 900 
Litija 39 000 39 000 
Ljubljana-Bežigrad 3 800 2 530 
Ljubljana-Moste-Polje 9 700 9 700 
Ljubljana-Šiška 22 100 14 730 
Ljubljana-Vič-Rudnik 38 400 38 400 
Ljutomer 3 800 3 800 
Logatec 10 900 10 900 
Maribor 4 3001 4 300 
Metlika 144 000 144 000 
Mozirje 151001 15 100 
Murska Sobota 7 700 7 700 
Nova Gorica 236 400 236 400 
Novo mesto 42 000 42 000 
Ormož 9 600 9 600 
Piran 1 900 1 260 
Postojna 109 200 109 200 
Ptuj 10 800 10 800 
Radlje ob Dravi 18 000 18 000 
Radovljica 45 400 30 260 
Ravne na Koroškem 26 500 26 500 
Ribnica 47 000 47 000 
Sevnica 25 200 25 200 
Sežana 150 500 150 500 
Slov. Gradec 25 200 25 200 
Slov. Konjice 7 200 7 200 
Škofja Loka 50 200 50 200 
Šmarje 11 500 11 500 
Tolmin 85 800 57 200 
Trbovlje 1 000 660 
Trebnje 48 600 48 600 
Tržič 7 200 7 200 
Velenje 14 400 14 400 
Vrhnika 22 400 22 400 
Zagorje 4 300 4 300 
Žalec 40 300 40 300 

SKUPAJ 2 251 300 2 193 780 

DEJAVNOST DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV 
(tabela 9) 

Sredstva v višini 25,5 milijona dan so bila v celoti porabljena in sicer za: 

— dotacije družbenopolitičnim organizacijam in društvom . . 10,1 milij. din 
— dinarsko' kritje za nakup deviz 15,4 milij. din 

NEGOSPODARSKE INVESTICIJE, PLAČILO ANUITET IN DRUGIH OB- 
VEZNOSTI (tabela) 

S proračunom zagotovljena sredstva v skupnem znesku din 73,5 milijona 
so bila na podlagi 6. člena zakona o proračunu SR Slovenije znižana za 2,8 
milijona din. Med zagotovljenimi sredstvi so bila namreč tudi sredstva za od- 
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plačilo posojila iz leta 1967 iz 1,5 °/o dodatnega davka od prometa blaga na 
drobno. Ker je še vedno v postopku sprememba pogodbe glede odplačevanja 
tega kredita, banka v letu 1971 ni terjala odplačila. Zato so bila ta sredstva 
prenesena v republiško proračunsko rezervo. 

Hkrati pa so bila zvišana sredstva za investicijsko vzdrževanje zgradb za 
0,4 milijona din. 

Tako so znašala skupna razpoložljiva sredstva 71,1 milijona din in je bila 
porabljena za: 

— tekoče naložbe 39,0 milij. din 
— investicijsko vzdrževanje zgradb  1,4 milij. din 
— za vojne zveze  1,9 milij. din 
— odplačilo anuitet < 28,8 milij. din* 

SKUPAJ:  71,1 milij. din 

Poraba sredstev za tekoče naložbe je bila določena s sklepom izvršnega 
sveta skupščine SR Slovenije št. 402-85/65 z dne 7. 5. 1971. 

Sredstva za investicijsko vzdrževanje razdeljuje posameznim republiškim 
organom posebna komisija, ki jo imenuje izvršni svet skupščine SR Slovenije. 

S sredstvi za vojne zveze razpolaga štab za splošni ljudski odpor. 
S sredstvi za odplačilo anuitet se odplačujejo krediti, ki jih je najela SR 

Slovenija za nakup stanovanj za uslužbence republiških predstavniških in 
upravnih organov, za člane Zveze borcev, za uslužbence visokih in višjih šol. 

Republika odplačuje tudi anuitete za kredite, ki jih je prevzela od ukinje- 
nega sklada za negospodarske investicije in odpravljenih okrajev, katerih 
obveznosti so prešle na SR Slovenijo. 

ODVOD SREDSTEV V REZERVNI SKLAD 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 
1971 je določeno', da se od dohodkov po 1. členu navedenega zakona vlaga v 
rezervni sklad SR Slovenije 1 ®/o. 

Z zakonom predvideni znesek 7,1 milijona din je bil s spremembo zakona 
o proračunu SR Slovenije (Uradni list SRS št. 20/71) zvišan na 11,8 milijona 
din. S prenesenimi sredstvi iz preteklih let so znašala razpoložljiva sredstva 
rezervnega sklada 51,6 milijona din. V tem znesku sta všteta tudi obroka 
vračila posojila skupščine občine Zagorje po 50 000.— din. Skupščina občine 
Zagorje je leta 1969 dobila iz rezervnega sklada posojilo v znesku din 500 000.— 
za dobo 5 let z začetkom vračanja v letu 1971. Sredstva kredita so bila upo- 
rabljena za kritje stroškov, ki so nastali v zvezi z zemeljskim plazom med 
naseljem: Kisovec in Zagorje ob Savi. 

V letu 1971 ni bilo nobene potrošnje iz tega sklada. S sklepom izvršnega 
sveta skupščine SR Slovenije št. 402-194/68 z dne 24. 12. 1970 je bil najet kredit 
za kritje potreb republiškega proračuna v letu 1971 v višini 30 milijonov din 
s pogojem, da je moral biti vrnjen do 31. 10. 1971. 

NERAZPOREJENI DOHOD(KI (tekoča proračunska rezerva) 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1971 je bila rezerva predvidena 
v višini 6 milijonov din. Na podlagi 6. člena zakona se lahko prenesejo ne- 
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porabljena sredstva v proračunsko rezervo, če se med izvrševanjem proračuna 
ugotovi, da za posebne namene razporejena sredstva ne bodo porabljena ali ne 
bodo porabljena v celoti. 

Tako na nekaterih postavkah niso bila sredstva porabljena za namen, za 
katerega so bila prvotno predvidena, in so bila na podlagi 6. člena zakona prek 
rezerve porabljena za nujne potrebe, katerih ob sestavi proračuna ni bilo 
mogoče predvideti. 

Uporabniki sredstev proračunske rezerve v znesku din 6 584 987,30 so 
navedeni v tabeli 11. 

SREDSTVA, RAZPOREJENA V POSEBNO REZERVO 

Na podlagi zakona o izlo<čanju dela dohodkov od prispevka iz osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja, prometnega davka, carin in sodnih taks v letu 
1971 na posebne račune (Uradni list SRS, št. 53/70), ki omejuje, da nekateri 
dohodki ne smejo presegati povečanja za 10,8 ®/o v primerjavi z letom 1970, se je 
s proračunom za leto 1971 razporedilo din 36,4 milijona v posebno rezervo. 

SREDSTVA PO ODLOČITVAH SKUPSClNE SRS 

Z zakonom o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije (Uradni list SRS, 
št. 20/71) so bila predvidena dodatna sredstva v višini 46 milijonov din. O na- 
menu porabe odloča skupščina SR Slovenije. Tako je bilo porabljeno 25 mili- 
jonov za financiranje izgradnje kliničnega centra v letu 1971. 

IV. ZAKLJUČNI RAČUNI FINANCNTIH NAČRTOV REPUBLIŠKIH 
ORGANOV (tabela) 

Za redno dejavnost republiških organov so v republiškem proračunu zago^ 
tovljena sredstva za osebne dohodke in materialne izdatke. Ta sredstva repu- 
bliški organi samostojno razporejajo s finančnim načrtom. 

Zbirni pregled zaključnih računov finančnih načrtov za leto 1971 izkazuje: 

Dohodki: v tisočih 

— prenesena sredstva iz leta 1970   2,126 
— sredstva iz republiškega proračuna 1971   298,313 
— drugi dohodki  21,375 

Izdatki:  321,814 
311,065 

Presežek dohodkov nad izdatki  10,749 

Na podlagi 8. člena zakona o republiškem proračunu za leto 1971 lahko 
republiški organi uporabijo dohodke, ki jih dosežejo s svojo dejavnostjo, za 
redno dejavnost in za posebne namene. Iz priložene tabele je razvidno, da ima 
največ svojih dohodkov RS za notranje zadeve, ki dobiva poleg sredstev iz 
republiškega proračuna tudi sredstva iz proračunov občinskih skupščin za 
potrebe občinske službe notranjih zadev. 91'% vseh svojih dohodkov je zavod 
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za vodno gospodarstvo SRS ustvaril z lastno dejavnostjo in le 9 °/o sredstev je 
prejel iz republiškega proračuna. Večje lastne dohodke imajo še zavod SRS za 
statistiko, hidrometeorološki zavod SRS, zavod SRS za šolstvo in kazenski 
zavodi s svojo gospodarsko dejavnostjo. Manjše dohodke pa ustvarjajo tudi 
ostali republiški organi iz obresti od a-vista sredstev in refundacij za financi- 
ranje skupnih služb. 

Poraba sredstev za redno dejavnost je bila naslednja: 

Strukt. «/o V tisočih 

— osebni prejemki 84 261 103 
— materialni izdatki 16 49 962 

SKUPAJ: 100 311 065 

Presežek dohodkov nad izdatki v višini din 10 749 tisoč so republiški organi 
razporedih na: 

V tisočih 

— sklad skupne porabe 4 020 
— sklad opreme 2 070 
— rezervni sklad 303 
— finančni načrt za 1972 4 356 

SKUPAJ: 10 749 

Od 10,7 milijona din presežka odpade 6,3 milijona din na RS za notranje 
zadeve. Sekretariat je konec leta 1971 prejel dodatna sredstva za ureditev 
osebnih dohodkov do višine samoupravnega sporazuma. Ker pa v tem času ni 
bilo mogoče sprejeti nove lestvice delovnih mest, usklajene s samoupravnim 
sporazumom, je v letu 1971 izplačal le akontacijo, ostanek pa prenepel v leto 
1972. 

Z večjimi presežki razpolagajo še zavodi, kateri imajo tudi gospodarsko 
dejavnost, in jih še naprej vlagajo v svojo gospodarsko dejavnost. 

Vsi ostali republiški organi pa izkazujejo manjše prihranke na materialnih 
izdatkih in refundacije boleznin. 

OBVEZNOSTI 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1971 je v 5. členu 4. odstavek 
določeno, da republiški organi ne smejo prevzemati na račun republiškega 
proračuna obveznosti, ki bi presegle zneske, določene za leto 1971, in tudi ne 
ustvarjati obveznosti za republiške proračune naslednjih let, če niso take 
obveznosti določene z republiškim zakonom ali s kakšnim drugim aktom skup- 
ščine SR Slovenije oziroma z aktom izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, 
izdanim na podlagi zakona. 

Obveznosti iz 4. odstavka tega člena je dovoljeno prevzemati oziroma 
ustvarjati le, če so v aktu, s katerim take obveznosti nastajajo, zagotovljeni 
tudi viri dohodkov zanje. 
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V zaključnih računih pa stanju 31. 12. 1971 izkazujejo. republiški organi 
neporavnane obveznosti: 

V tisočih 

— obveznosti iz sredstev za redno dejavnost 3162 
— obveznosti iz sredstev sklada opreme  14 
— obveznosti iz sredstev sklada skupne porabe   436 
— obveznosti iz sredstev rezervnega sklada    
— obveznosti iz sredstev za posebne namene  1129 

SKUPAJ   4741 

83'°/» neporavnanih obveznosti izkazujejo republiški organi, ki se ukvarjajo 
tudi z gospodarsko dejavnostjo. Ti pokrivajo izkazane obveznosti s terjatvami 
do kupcev. 

Obveznosti ostalih republiških organov izvirajo predvsem iz redne de- 
javnosti in posebnih namenov in sicer iz dospelih in neplačanih računov za 
materialne izdatke ter obveznosti do osebnih dohodkov. V vseh teh primerih 
pa ne gre za obveznosti, ki ne bi imele kritja. Republiški organi hkrati prena- 
šajo preostala finančna sredstva v finančni načrt za leto 1972, s katerimi bodo 
poravnane navedene obveznosti. 

Obveznosti iz sklada opreme in sklada skupne porabe se nanašajo na 
odplačila kreditov za nakup opreme oziroma odplačilo anuitet stanovanjskih 
kreditov. Te obveznosti pa izkazujejo predvsem zavodi z gospodarsko dejav- 
nostjo. 

V. PRORAČUNSKA KONTROLA POSLOVANJA 

Na podlagi 17. člena zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1971 (Uradni 
list, št. 46/70) republiški sekretariat za finance izvršuje proračunsko kontrolo 
finančnega, materialnega in računovodskega poslovanja republiških organov, 
skladov in organizacij, katerih sredstva se zagotavljajo iz republiškega pro- 
računa, ter kontrolo investicij, ki se financirajo neposredno iz republiškega 
proračuna ali na podlagi odlokov o finančnih programih. 

Zaradi neurejenega in neenotnega financiranja osebnih prejemkov se še 
vedno v različnih republiških organih vrednotijo istovrstna delovna mesta zelo 
različno. 

Prihranki pri materialnih izdatkih so le delno rezultat racionalnejše porabe 
sredstev, dodeljenih za kritje materialnih izdatkov, temVeč so rezultat načina 
dodeljevanja. Sredstva za materialne izdatke se dodeljujejo ne glede na dejanske 
potrebe, temveč z vsakoletnim povečanjem v določenem odstotku. 

Za nadzor med izvajanjem investicij je RS za finance najel gradbeni center 
Slovenije, ki ima strokovnjake za opravljanje takih poslov. 

Zaključni račun, sestavljen po navodilu o uporabi navodila o sestavljanju 
zaključnih računov proračunov družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list SFRJ, 
št. 4/70 in 2/70) za sestavo zaključnih računov proračunov družbenopolitičnih 
skupnosti za leto 1971 (Uradni list SRS, št. 10/72), je skupno s tem poročilom 
predložen službi družbenega knjigovodstva. 

38 
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V 30 dneh od prejema predloga zaključnega računa ga mora SDK pregledati 
in predložiti poročilo skupščini SR Slovenije, ki bo predlog zaključnega računa 
obravnavala. 

VI. NERAZPOREJENI DOHODKI IN PREDLOG ZA RAZDELITEV 

(po predlogu zaključnega računa) 

Nerazporejeni dohodki proračuna SR Slovenije za leto 1971 znašajo 
35 711 153,79 din, od tega: 

— prihranki oziroma neizvršeni izdatki  2 568 629,93 din 
— več doseženi dohodki  33 142 523,86 din 

35 711 153,79 din 

V 2. členu predloga zakona so izkazani doseženi in razporejeni oz. upo- 
rabljeni dohodki in nerazporejeni oz. še neuporabljeni dohodki v znesku 
35 711 153,79 dinarja, za katere se v 3. členu zakona predlaga, da se dodelijo: 

— republiški izobraževalni skupnosti 15 m|ilijonov dinarjev za uravno- 
vešenje finančnega načrta za leto 1972. Dohodki republiške izobraževalne skup- 
nosti za namene vzgoje in izobraževanja po dosedanji dinamiki priliva ne 
zagotavljajo izvršitve finančnega načrta. Dodatna sredstva pa bodo predvsem 
nadomeščala republiški izobraževalni skupnosti izpad dohodkov v primerjavi 
z letom 1971, tako da bo z njimi možno zagotoviti kritje stroškov za znanstveno- 
raziskovalno delo na področju vzgoje in izobraževanja za financiranje podiplom- 
skega študija in izrednega študija pedagoškega kadra, za modernizacijo pouka 
in za delno kritje povečanih stroškov v dijaških in študentskih domovih. 

— Računu za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih 
gospodarskih dejavnosti 11 milijonov dinarjev za izvršitev finančnega načrta 
tega računa, ki ga je skupščina SR Slovenije sprejela na seji republiškega 
in gospodarskega zbora dne 10. in 11. februarja 1972. Ta sredstva in 28 milijonov 
dinarjev, ki ostanejo temiu računu iz naslova povečanega prometnega davka za 
bencin, bodo skupno uporabljena za plačilo razlike dodatnih obveznosti repu- 
blike skupaj s prilivom 30%) tega prometnega davka na rrialoprodajo. 

— Izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije za financiranje stanovanjske 
gradnje republiških predstavniških organov iz republiške uprave 4 milijone 
dinarjev. 

Smer prihodnjega družbenega razvoja, odrejena z ustavnimi amandmaji 
in drugimi dokumenti, bo imela dokaj obsežen vpliv tudi na premike kadrov 
v republiki. To pa zahteva dosledno izvajanje že sprejetih načel o kadrovski 
politiki na tem področju, sestavni del kadrovske politike pa mora postati tudi 
delo komisije pri reševanju stanovanjskih vprašanj republiških kadrov. To se 
nanaša zlasti še na delo republiških predstavniških in politično izvršilnih 
ter upravnih organov in republiških vodstev družbenopolitičnih organizacij, 
pa tudi na nekatera stanovanjska vprašanja kadrov iz SR Slovenije v federaciji. 

Iz podatkov, ki so jih posredovah predstojniki repubhških organov in 
republiški sekretarji o tem, koliko delovnih mest bodo mjorali zasesti ali celo 
na novo sistematizirati, da bodo lahko opravili na novo zastavljene naloge, 
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izhaja, da je potrebno zato v letih 1972/73 zagotoviti 125 stanovanjskih mest. 
Ce vzamemo poprečno 75 m2 za eno stanovanjsko enoto, je to 11 250 m2, kar 
predstavlja vrednost okoli 45 milijonov dinarjev. 

Zbrane podatke bo komisija proučila in jih obravnavala s pooblaščenimi 
predstavniki republiških organov ter pripravila kompleksen predlog s podatki 
o tem, koliko sredstev mora zagotoviti komisija, koliko bo pa znašala partici- 
pacija republiških organov oziroma posameznikov. Od obsega intervencij 
komisije in za to potrebnih sredstev je odvisna odločitev komisije o tem, 
v kakšni obliki bo pripravila finančni program za financiranje stanovanjske 
gradnje za potrebe republiških organov v letih 1972/73. 

Ze iz dosedanjega dela pri tem vprašanju izhaja, da je potrebno v letu 
1972 zagotoviti 18 stanovanjskih enot (vrhovno sodišče SR Slovenije, republiški 
sekretariat za finance, republiški sekretariat za gospodarstvo, izvršni svet skup- 
ščine SR Slovenije, centralni komite Zveze komunistov Slovenije, RK Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva Slovenije službena stanovanja), kar pomeni 
5 234 600,00 dinarjev. Komisija razpolaga v letu 1972 s sredstvi v višini 
3 452 620,00 dinarjev. 

— Pokroviteljskemu odboru za postavitev osnovne šole spomenika NOB 
v Cerknem 500 000 dinarjev. Za spomenik - šolo je bilo zbrano skupno s poso- 
jilom izobraževalne skupnosti doslej že 8 745 000 dinarjev, stroški pa so spričo 
velikih podražitev narasli že na 9 845 000 dinarjev. Pokroviteljski odbor pred- 
videva, da mu bo uspelo zbrati še okoli 500 000 do 600 000 dinarjev, in tako 
ostane še vedno 500 000 dinarjev nepokritih. 

— Republiški konferenci SZDL Slovenije za izvedbo proslav in akcij 
republiškega pomena na podlagi programa proslav v letu 1972. Ta program 
predvideva, da bo za kritje vseh predvidenih proslav potrebnih 1 100 000 di- 
narjev. Ta sredstva so le delni prispevek republike k dejanskim stroškom 
posameznih akcij, ki jih predlagatelji ne morejo kriti sami, v republiškem 
proračunu za leto 1972 pa je za te namene zagotovljenih le 500 000 dinarjev. 
Med predvidenimi proslavami so pomembne med drugim zlasti naslednje: 
proslava slovenske partizanske vojske po poteh slovenske delegacije na II. 
zasedanje AV:NOJ, praznovanje 30-letnice Zveze pionirjev, Kurirčkov festival 
in proslava 400-letnice kmečkih puntov. Za izvedbo teh proslav se predlaga, 
da se 500 000 dinarjev dodeli republiški konferenci Socialistične zveze poleg 
že zagotovljenih 500 000 v republiškem -proračunu za leto 1972. 

— Skupščini občine Cetinje 300 000 dinarjev za postavitev mavzoleja 
Petru II. Petroviču Njegošu na Lovčenu. Postavitev mavzoleja na Lovčenu 
ob 120-letn.ici njegove smrti pomeni izraz dolžnega spoštovanja vseh jugo- 
slovanskih narodov do resnične zgodovinske vrednosti vrhunskih kulturnih 
stvaritev Petra II. Petroviča Njegoša. 

V republiški proračun za leto 1972 za dinarsko kritje za nakup deviz 
v znesku 4 411 153,79 dinarja. Sprejeti proračun Socialistične republike Slo- 
venije za leto 1972 zagotavlja sredstva za nakup deviz v znesku 22,5 milijona 
dinar jev, dodatno pa bi bilo treba zagotoviti še razliko v višini 7 074 511 
dinarjev. O predlagani višini potrebnih sredstev za dinarsko kritje za nakup 
deviz je že razpravljal izvršni svet skupščine SR Slovenije in ugotovil, da je 
celotno razliko v znesku 7 074 511 potrebno zagotoviti. V tem zakonu se pred- 
laga, da se 4 411 153,79 dinarja zagotovi iz sredstev po zaključnem računu za 
leto 1971, preostalo razliko v višini 2 663 357,21 dinarja pa ob sprejemanju 
rebalansa republiškega proračuna za leto 1972. 

38» 
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NEPREBRANI DEL RAZPRAVE POSLANCA IVANA KjREFTA 

Tovarišice in tovariši poslanci! 
Tretji člen predloga zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna 

Socialistične republike Slovenije za leto 1971 ima sedem alinej. Vse, kar bom 
sedaj povedal, je v zvezi p 6. alineo 3. člena. 

Ce prav razumem ustavne amandmaje, želimo z njimi med drugim doseči, 
da bi delovno ljudstvo še neposredneje odločalo o uporabi presežnega dela, 
kot je odločalo doslej. Ne najdemo pa načina, kako bi to nalogo uresničili 
v vsakdanji praksi, da bi se tako izognili sporom. Pobuda delovnega kolektiva 
Plamen v Kropi, ki je sprožila splošno odobravanje, dokazuje, da je delavski 
razred pripravljen prispevati nove zavestne žrtve, da končno prebrodimo ne 
ravno majhne težave, ki jih ne morejo do kraja odpraviti nobeni administra- 
tivni ukrepi. Prepričan sem, da mislimo podobno vsi, ki se zavzemamo za 
samoupravno socialistično družbo, tako poslanci, družbenopolitične organizacije 
in ne nazadnje tudi izvršni svet, ki mora po sili razmer še vedno nositi največjo 
odgovornost tudi za morebitne neuspehe, čeprav vemo, da v našem enotnem 
gospodarskem prostoru deluje toliko različnih silnic — na žalost tudi nega- 
tivnih — ki lahko izjalovijo tudi take povečane naloge, kot sta jih pripravljena 
prevzeti delovni kolektiv Plamen v Kropi in Litrostroj v Ljubljani pa tudi drugi. 
Kdor dosledno zagovarja stališča delavskega razreda, torej tudi slovenskega, 
ki ima močno marksistično revolucionarno tradicijo, ne more in ne bo mogel 
zabresti ne v nacionalizem ne v šovinizem, pa tudi ne v nihilizem. Zame je pojav 
iz Krape naperjen predvsem' proti tistim, ki so vrgli puško v koruzo, torej proti 
nihilistom, ki ne vidijo v trenutnem položaju nobenega izhoda. To je v pozivu 
iz Krope po mojem mišljenju najbolj pozitivno. Kajti večno zahtevanje pomoči 
tudi takrat, ko si lahko pomagaš sam, je začelo presedati in utrujati tudi tiste, 
ki so sicer pripravljeni pomagati, toda ne takrat, kadar to ni potrebno oziroma 
kadar je pomoč celo v lastno škodo in v škodo celotne skupnosti. 

Preden bom obravnaval konkreten primer, za katerega je izvršni svet Slo- 
venije iz nerazporejenih dohodkov proračuna Socialistične republike Slovenije 
za leto 1971 predvidel 300 000 novih dinarjev, bi dejal samo še tole. Osebno mi 
je zelo žal, da nedavna konferenca UNCTAD v Santiagu de Chile ni bila 
uspešna, kakor smo želeli, čeprav si je jugoslovanska delegacija močno priza- 
devala, da bi dosegla za nerazvite vsaj pomoč v enem samem odstotku družbe- 
nega proizvoda, ki je bila načelno že zdavnaj obljubljena, izpolnile pa je niso 
ne kapitalistične ne socialistične države •— razen Jugoslavije, ki znotraj izpol- 
njuje te obveznosti v trikratnem znesku, afriškim in azijskim državam pa je 
pomagala s kreditno vsoto okoli 700 milijonov ameriških dolarjev, čeprav je 
k temu ne obvezuje noben formalen akt. Bogate države — kapitalistične in 
socialistične — ne ravnajo prav, da se vedejo tako neprizadeto do nerazvitih 
držav, zato nisem za to, da se ravnamo po njihovem; zgledu. Vendar zdaj 
že štiri leta vemo, da ima manj razvite predele tudi Slovenija. Vemo tudi, 
da so letošnje tri povodnji Mure, Ščavnice in Globetke napravile obmejnemu 
pomurskemu predelu precej škode, vendar v nerazporejenih dohodkih pro- 
računa Socialistične republike Slovenije za leto 1971 ni niti simboličnega 
zneska, ki bi pokril vsaj majhen del zaradi povedenj povzročene gospodarske 
škode. Sem za pospeševanje medrepubliških kulturnih stikov, ki so v zad- 
njem času celo oslabeli, namosto da bi se krepili. Toda če bomo popuščali 
pritiskom in zdaj eni zdaj drugi republiki pomagali postavljati sporne- 
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nike, dvornimi, da bomo s tem sploh kaj prispevali h krepitvi kulturnih stikov. 
Bojim se, da bomo dosegli celo nasprotno. Kot veste, je bilo v preteklosti v 
Sloveniji veliko .graje, češ da smo postavili Prešernu neugleden spomenik, veliko 
graje je iše vedno zaradi tega, ker Ivan Cankar v Ljubljani še nima primernega 
spomenika. Tudi padlim španskim borcem ga še nismo postavili, kmečkim pun- 
tarjem smo postavili leta 1939 skromen spomenik v Vidmu ob Šoavnici v 
obliki kulturnoprosvetnega doma Matije Guibca, ki pa je spremenjen v zasilno 
telovadnim, kljub številnim neuslišanim prošnjam za pomoč za postavitev 
nove telovadnice. Da o Navju sploh ne govorim, ker je bilo že preveč napisanega, 
pa zelo malo storjenega. Toliko v pomislek vsem, ki boste glasovali za takšno 
razporeditev nerazporejenih sredstev, kot je predvidena v tretjem členu pred- 
loga zakona o zaključnem računu republiškega proračuna. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora skupščine SR Slovenije 
je na 59. seji 6. junija 1972 obravnaval predlog zakona o zaključnem računu 
o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije (republiškega proračuna) 
za leto 1971, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

K skupnim dohodkom in k razdelitvi dohodkov, izvršeni po proračunu 
za leto 1971, odbor nima pripomb, v razpravi o razdelitvi nerazporejenih do- 
hodkov, ki predstavljajo presežek dohodkov nad izdatki, izvršenimi po pro- 
računu za leto 1971, v skupnem znesku 35 711 153,79 dinarja, pa so bile dane 
številne pripombe in predlog za drugačno razporeditev navedenih sredstev. 

V načelni razpravi k 3. členu predloga zakona, s katerim se nerazporejeni 
dohodki razporejajo za posamezne namene, je bilo soglasno poudarjeno, da 3. 
člen ni predlagan v duhu številnih sklepov, priporočil in stališč, da se vsi presežki 
vračajo v gospodarstvo. V okviru ekonomske politike in izhodišč za zbiranje 
ter porabo sredstev za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971, ki so bila 
sprejeta na 21. seji republiškega zbora dne 4. decembra 1970, je bilo sprejeto 
tudi naslednje stališče: »— morebitni presežki, ki bodo ugotovljeni med izva- 
janjem finančnih načrtov za leto 1971, bodo že med letom vrnjeni gospodarstvu, 
zato bo skupščina SR Slovenije v takih primerih tudi med letom znižala stopnje 
prispevka iz osebnega dohodka.« V skupnem poročilu odbora za finance in 
proračun ter odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora 
k omenjenim izhodiščem je navedeno, da mora biti načelo, da se vrnejo pre- 
sežki republiškega proračuna gospodarstvu in da se onemogoči njihova uporaba 
za splošno potrošnjo, dosledno uresničeno. S predlagano razporeditvijo nerazpo- 
rejenih dohodkov se vrača v gospodarstvo le dobrih 30 '%», razlika pa se raz- 
poreja za financiranje splošne potrošnje. 

Odbor meni, da tolikšnega odstopanja od sprejetih stališč ni možno spre- 
jeti in da je treba sprejete sklepe in stališča v praksi dosledno izvajati. 

Odbor ugotavlja, da zajema republiški proračun le manjši del celotne 
splošne in kolektivne potrošnje v republiki. Tudi v primeru skrajnega varče- 
vanja in racionalizacije v porabi sredstev v okviru republiškega proračuna ne 
moremo doseči kakšnih pomembnejših uspehov, če ne bodo kar najbolj varčno 
in racionalno uporabljale družbenih sredstev tudi občinske skupščine ter samo- 
upravne skupnosti. To dokazujejo podatki v predlogu bilančnih izhodišč za 
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leto 1972, kjer je navedena ocena za leto 1971, da predstavlja republiški pro- 
račun po pristojnosti republike v letu 1971 vsega 1139 milijonov od skupaj 
5978 milijonov dinarjev, to je le okoli 19 l°/o razlike po razporejanju samoupravne 
skupnosti oziroma federacija, ki prejema od republike kotizacijo. 

Vsekakor bi bilo potrebno vključiti v stabilizacijska ukrepanja tudi vse 
samoupravne skupnosti in druge nosilce porabe sredstev splošne in kolektivne 
porabe, ki bi morali o potrošnji sredstev polagati tudi račun tistim, ki jih finan- 
cirajo oziroma jim zagotavljajo sredstva. Po sedanji ureditvi samoupravne skup- 
nosti odgovarjajo za porabo sredstev le same sebi oziroma svojim organom, 
ki predstavljajo porabnike sredstev. V razpravi o posameznih uporabnikih 
in namenih, za katere naj se razporedijo še nerazporejeni dohodki iz proračuna 
za leto 1971, so bila na seji odbora sprejeta naslednja stališča: 

Na začetku razprave so bili člani odbora soglasni, da se celotni nerazpo- 
rejeni dohodki razporedijo na račun za izravnavanje v gospodarstvu in šele 
po daljši razpravi, pač glede na v začetku leta dane obljube področju šolstva, 
je odbor z večino glasov soglašal s predlogom, da se republiški izobraževalni 
skupnosti dodelijo v predlogu zakona, predvidena sredstva; vsa ostala sredstva 
v znesku 20 711 153,79 din pa se dodelijo računu za izravnavanje in za pospe- 
ševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti. 

Odbor ugotavlja, da se področja financiranja republiške izobraževalne skup- 
nosti stalno širijo, da se predlagajo novi zahtevki, pri čemer je verjetno pri- 
merno vprašanje, ali so vsi ti zahtevki utemeljeni in sprejemljivi glede na 
potrebno racionalnost in glede na stabilizacijske napore, v katerih morajo biti 
udeleženi vsi brez izjeme. 

Odbor je bil soglasen, da se za stanovanja ne razporedijo predlagana sred- 
stva. V razpravi je bilo poudarjeno, da bi moral izvršni svet vprašanje stano- 
vanj za funkcionarje reševati in rešiti drugače, pri čemer je bila dana suge- 
stija, da bi morali že zdavnaj uveljaviti prakso, da ima republika določena 
stanovanja, vezana na funkcijo, ne pa da se dodeljujejo stanovanja osebi, ki je 
na določenem položaju. Ob dosedanji praksi vprašanje stanovanj za funkcio- 
narje ne bo nikdar rešeno.. Dana je bila tudi misel, da bi s prodajo stanovanj 
prav gotovo lahko zbrali potrebna sredstva. 

— Republiška .izobraževalna skupnost bi morala zagotoviti sredstva za 
gradnjo šole v Cerknem: Ob dodatnih sredstvih ji to verjetno ne bo problem. 

— Z večino glasov se je odbor odločil, da predlaga, da se republiški konfe- 
renci SZDL ne dodelijo dodatna sredstva za proslave in akcije republiškega 
pomena iz nerazporejenih dohodkov proračuna za leto 1971. SZDL bi morala 
sprejeti in izvajati program dela in akcij v okviru sredstev, ki jih dobi za leto 
1972 in ki so tako povečana v primerjavi z letom 1971. 

— Glede sredstev za postavitev mavzoleja Petru II. Njegošu odbor pred- 
laga, da se ne zagotovijo iz nerazporejenih dohodkov proračuna za leto 1971, 
ampak — če je to v letu 1972 nujno — iz tekoče proračunske rezerve. 

Odbor meni, da bo v skladu z zakoni, sprejetimi v tekočem letu, treba 
ugotavljati gospodarska gibanja po preteku I. polletja in sprejeti ustrezen re- 
balajis republiškega proračuna. 

Ce izvršni svet meni, da so postavke, ki so bile predvidene za pokritje iz 
sredstev presežka proračuna za leto 1971, neodložljive, naj to upošteva v 
rebalansu proračuna za leto 1972. Dobro je, da se tekoča splošna potrošnja 
krije iz tekočih sredstev, ne pa da se povečuje na račun ustvarjenih sredstev 
iz preteklih let. 
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Na podlagi razprave odbor predlaga zboru, da sprejme predlagani zakon 
z naslednjim amandmajem: 

— k 3. členu : a) v drugi alinei naj se znesek »11 000 000 dinarjev« za- 
menja z zneskom »20 711 153,79 dinarja«. 

b) celotno besedilo 3. člena za spremenjeno drugo alineo naj se črta. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Dušana Kolenca. 

St.: 400-43/72 

Ljubljana, 6. 6. 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 6. junija 1972 obravnavala 
predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične repu- 
like Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1971, ki ga je skupščini SR 
Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da ga obravnava po skrajšanem 
postopku kot zakonski predlog v smislu določil 294. in 296. člena poslovnika 
skupščine SR Slovenije. Obenem je začasna komisija obravnavala tudi poro- 
čilo službe družbenega knjigovodstva o ugotovitvah pri pregledu zaključnega 
računa o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1971. 

Začasna komisija se je strinjala, da se predlog zakona obravnava po 
skrajšanem postopku. 

K skupnim doseženim dohodkom in k razporeditvi dohodkov po bilanci 
proračuna za leto 1971 začasna komisija ni imela pripomb. Številne pripombe 
in predlogi za drugačno razdelitev nerazporejenih sredstev v znesku 35 711 153,79 
dinarja so bili dani v načelni razpravi k 3. členu zakona, s katerim se ta 
sredstva razporejajo za različne namene. 

Po mnenju začasne komisije vsebina 3. člena ne ustreza že sprejetim 
sklepom in priporočilom kot tudi ne izhodiščem za zbiranje ter porabo sred- 
stev za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971, ki so bila sprejeta na seji 
enotnega zbora delovnih skupnosti dne 4. decembra 1970. 

V izhodiščih je bilo sprejeto stališče, da se bodo morebitni presežki, ki 
bodo ugotovljeni med izvajanjem finančnih načrtov za leto 1971, že med letom 
vrnili gospodarstvu z znižanjem stopenj prispevka iz osebnega dohodka. Po 
mnenju začasne komisije bi moralo biti dosledno izvedeno načelo, da se vrnejo 
presežki republiškega proračuna gospodarstvu in da se ne uporabijo za pove- 
čanje splošne potrošnje. 

Začasna komisija je menila, da takega odstopanja od sprejetih stališč ni 
mogoče sprejeti. 

Glede na obljube, ki so bile dane republiški izobraževalni skupnosti ob 
sprejemu republiškega proračuna za leto 1972, da se ji bodo med letom zago- 
tovila dodatna sredstva za financiranje B programa in za dopolnjevanje temelj- 
nih izobraževalnih skupnosti, je začasna komisija soglašala, da se republiški 
izobraževalni skupnosti dodelijo sredstva v višini, ki je predvidena v predlogu 
zakona, vsa ostala sredstva v znesku 30 711 153,79 din pa se dodelijo računu 
za izravnavanje v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih 
dejavnosti. 

Začasna komisija ni razpravljala o upravičenosti potreb posameznih upo- 
rabnikov, da se jim dodelijo nerazporejena sredstva, vendar je bila mnenja, 
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naj se njihove potrebe upoštevajo ob rebalansu proračuna za leto 1972. Ta naj 
se med letom spremeni tako, da bodo doseženi le minimalni nerazporejeni 
dohodki. 

Poslanci so bili mnenja, da o tako pomembnem vprašanju, kot je predlog 
zakona o zaključnem računu, ne morejo podrobneje razpravljati zaradi krat- 
kih časovnih rokov in pozno dostavljenega gradiva. 

,Na podlagi načelne razprave je začasna komisija enotnega zbora sprejela 
naslednji spreminjevalni predlog: 

K 3. členu : — v drugi alinei naj se znesek »11 000 000,00 din« zamenja 
z zneskom »20 711 153,79 din«; 

— ostalo besedilo 3. člena za spremenjeno drugo alineo naj se črta. 
Začasna komisija predlaga enotnemu zboru delovnih skupnosti, da sprejme 

predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične repu- 
blike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1971 skupaj s predlaganim 
spremdnjevalnim predlogom. 

Za poročevalca na seji zbora je začasna komisija določila poslanko> Maro 
Zlebnik. 

St.: 400-43/72 

Ljubljana, 7. 6. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
5. junija 1972 obravnavala predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi 
proračuna Socialistične republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 
1971, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet. 

Komisija v načelni razpravi k predlogu tega zakona ni imela načelnih 
pripomb. 

V obravnavi po členih je komisija sprejela le amandma k 4. členu : 
Besedilo tega člena naj se spremeni tako>, da se glasi: 
»Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu SRS.« 
Sprememba vakacijskega roka v tem členu na naslednji dan po objavi 

v Uradnem listu SRS je v skladu z določbami 215. in 216. člena ustave SR 
Slovenije. 

St.: 400-43/72 

Ljubljana, 5. 6. 1972 

OCENA 

gospodarskih razmer v Sloveniji in predlogi zaključkov ter ukrepov 

I. 

CILJI EKONOMSKE POLITIKE IN GOSPODARSKA GIBANJA 

1. Cilji ekonomske politike za leto 1972 

2e nekaj let so tendence in problemi razvoja pod močnim vplivom inflacij- 
skih gibanj v gospodarstvu, zato je bilo nujno začrtati tako v ekonomski politiki 
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Jugoslavije kot tudi v usmeritvi gospodarstva in družbenih dejavnosti Slovenije 
odločnejšo smer za postopno doseganje stabilnosti. Tako so bili z resolucijo 
o temeljih politike družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije za leto 1972 
sprejeti naslednji temeljni cilji: 

—• nujna so prizadevanja za večjo stabilnost na področju gospodarstva, 
zlasti cen in trga s tem, da se vzpostavijo skladnejša razmerja med ponudbo in 
povpraševanjem, da se tako notranja potrošnja spravi v realne okvire in na tej 
podlagi zagotoviti stabilnejše pogoje za gospodarjenje ob boljši likvidnosti 
gospodarstva ter krepitve njegove materialne baze; 

— bistveno zmanjšati primanjkljaj v tekoči plačilni bilanci in povečati 
devizne rezerve — s hitrejšim naraščanjem izvoza in počasnejšo dinamiko 
uvoza; 

•—- spremeniti obseg in strukturo gospodarstva in investicij v skladu z 
razvojno politiko v naslednjih letih z odtočno usmeritvijo k uravnoteženju 
gospodarskih tokov ter ustvarjanju pogojev za stabilizacijo in nadaljnji porast 
kmetijske proizvodnje; 

— hitrejši razvoj gospodarsko nezadostno razvitih republik, zlasti SAP 
Kosovo, skladno z razvojno politiko Jugoslavije od 1971 do 1975. 

Realizacija teh ciljev v letu 1972 je bistven pogoj za stabilen razvoj gospo- 
darsitva v naslednjih letih. 

Prav tako izhaja usmeritev ekonomske politike v SR Sloveniji za leto 
1972 iz splošno jugoslovanske in slovenske ocene gospodarskih gibanj ter skupne 
potrebe po doseganju višje stopnje stabilnosti. Na osnovi take usmeritve 
je bilo sprejeto v skupščini SR Slovenije načelo, da morajo osebni dohodki 
ter splošna in kolektivna poraba rasti v tem letu počasneje od rasti družbenega 
proizvoda. Usklajenost porabe z razpoložljivimi sredstvi je namreč eden izmed 
glavnih vzvodov za stabilizacijo. 

Dosledno izvajanje samoupravnih sporazumov bo zagotovilo, da bodo 
sredstva za osebne dohodke rasla počasneje, kot se bo večal družbeni proizvod. 

Družbene dejavnosti, ki se financirajo iz proračunov in samoupravne 
skupnosti, imajo omejena sredstva za osebne dohodke v okvirih, ki jih do- 
puščajo ukrepi družbenoekonomske politike na področju splošne in kolektivne 
porabe v letu 1972. 

Družbene obveznosti do gospodarstva pa morajo biti glede na družbeni pro- 
izvod manjše kot v letu 1971. V ta namen je republika znižala stopnje pri- 
spevkov, kar pomeni, da bodo stroški gospodarstva v obliki prispevka iz 
osebnega dohodka rasli počasneje od prispevkov in davkov občanov za finan- 
ciranje skupnih družbenih potreb. 

Pri tem pa sprejeti ukrepi še vedno ne omogočajo večje razbremenitve 
gospodarstva, zlasti zaradi tega, ker ni mogoče v krajšem času doseči zmanj- 
ševanja deleža splošne in kolektivne porabe v strukturi družbenega proizvoda. 
Tak družbenoekonomski cilj je mogoče delno doseči z zadrževanjem rasti 
splošne in kolektivne porabe pod rastjo družbenega proizvoda v daljšem ob- 
dobju. Prav tako ni mogoče v krajšem obdobju doseči bistvenih premikov 
v pokrivanju splošnih družbenih potreb s prenosom neposrednih obveznosti 
gospodarstva na obveznosti občanov. 

Za dosego večje razbremenitve gospodarstva je nujno spremeniti davčni 
sistem in uveljaviti nov sistem družbenih obveznosti gospodarstva, ki ima 
za cilj prerazdelitev bremen v korist delovno intenzivnih, ob hkratnem abso- 
lutnem zmanjševanju obveznosti gospodarstva in povečanju obveznosti prebi- 
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valstva. V načelu so že sprejeta izhodišča bodoče zakonske ureditve in bo mogoče 
zato novi sistem uveljaviti v začetku leta 1973. 

V taki splošni opredelitvi ekonomske politike daje republika poudarek: 
— pospeševalnim ukrepom1 na področju izvoza z ustrezno kreditno poli- 

tiko (beneficirane obresti), povečanju kmetijske proizvodnje in izboljšanju 
položaja kmetov (spremembe v davčni politiki kmetov, kreditiranje kmetijstva, 
zakon o združevanju kmetov in zakon o starostnem zavarovanju kmetov), 
pospeševanju razvoja turizma (beneficirane in anticipirane obresti), urejanju 
vprašanj s področja infrastrukture (avtocesta, modernizacija železnice, gradnja 
energetskih objektov) in drugo; 

— plačilu dolgov, predvsem v zvezi z izvajanjem zakona o evidentiranju 
obveznosti uporabnikov družbenih sredstev. Pri tem ugotavljamo, da je bilo po 
stanju konec februarja poravnano že 68,5 "Vo vseh zajetih obveznosti. Ostalo pa 
bo poravnano v krajšem času; 

—• poravnavi obveznosti iz prenosa izvenproračunske bilance federacije na 
republike. V ta namen se uporabijo presežki in demobilizirana sredstva in 
se po tej poti vrnejo gospodarstvu. V okviru tega so sprejeti tudi ukrepi za 
plačilo obveznosti iz investicijskih prekoračitev, ki jih financira republika; 

— vzdrževanju določenega ravnotežja v pogojih za delo in razvoj med 
vsemi področji združenega dela, ob upoštevanju posebnosti in pomembnosti 
posameznih področij in nujnosti reševanja posameznih problemov. V ta namen 
je bila pripravljena bilanca gospodarstva in bilanca splošne ter kolektivne 
porabe za leto 1972 kot evidenčna osnova, ki bo omogočala presojo skladnosti 
porabe s sprejeto politiko v letu 1972; 

— zmanjševanju socialnega razlikovanja ob skrbi za tiste kategorije pre- 
bivalstva, ki jih inflacija najbolj prizadeva. V tem smislu vsebuje naša poli- 
tika postavke: da naj rastejo nižji osebni dohodki hitreje kot višji; otroški 
dodatek je bistveno povečan; hitreje so se povečevale pokojnine in valorizirah 
prejemki za borce, kot odraz visokega porasta življenjskih stroškov v minulem 
letu; uvedeno je osnovno starostno zavarovanje kmetov ob finančni pomoči 
republike in občin; socialne podpore iz republiškega proračuna rastejo hitreje 
od družbenega proizvoda; investicije v negospodarstvu se omejujejo pretežno na 
šolstvo in zdravstvo'; s posebnim socialnim programom, ki vključuje subvencio- 
niranje stanarin in družbeno pomoč pri gradnji stanovanj, se namerava ščititi 
predvsem življenjska raven delavcev in upokojencev z nižjimi prejemki. 

Poleg tega bo v letu 1972 sprejet nov, sodobnejši in ekonomsko smotrnejši 
ter družbeno ustreznejši davčni sistem, ki bo deloval bolj stabilizacijsko in 
učinkoviteje prispeval k zmanjševanju socialnih razlik. Sprejeta je bila vrsta 
zakonov, ki predstavljajo prvi korak v uresničevanju nove vloge republike pri 
oblikovanju davčne politike. 

2. Splošne značilnosti gospodarskih gibanj v prvem četrtletju 1972 

Za gospodarska gibanja v Sloveniji je značilno, kot v vsej državi v prvem 
trimesečju, zlasti naslednje: 

a) Proizvodnja narašča po dokaj visoki stopnji (v Sloveniji 10,1 in v 
Jugoslaviji 10,8). Omogoča pa jo veliko povpraševanje na trgu. Povečane po- 
slovne stroške, ki so nastali zaradi devalvacije, revalorizacije ipd., ter zaradi 
tega zmanjšani dohodek je mogoče v masi nadomestiti predvsem s povečano 
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proizvodnjo in s tem tudi z večjo delovno storilnostjo. Tako se za gospodarstvo 
v tem trenutku pojavlja .povečanje proizvodnje kot nujnost in edina možnost. 

Za vzdrževanje tako visoke stopnje rasti pa bi bilo potrebno znatno več 
denarnih sredstev in reprodukcijskega materiala. Očitno postajajo v sedanjem 
trenutku vse bolj občutna globlja nasprotja med težnjami gospodarstva za 
visoko stopnjo rasti proizvodnje in možnostmi, ki so izražene v razpoložljivi 
akumulaciji, restriktivni kreditno-monetarni politiki ter z administrativnimi 
ukrepi na področju uvoza. Izvoz postaja vse bolj pomemben faktor vzdrževanja 
visoke stopnje rasti proizvodnje. Usmeritev na izvoz v danih pogojih ni moti- 
virana le z aspekta konkurenčnosti in doseženih cen v izvozu, temveč tudi z 
aspekta priliva likvidnih sredstev. Tako se je povečal izvoz v SRS v prvih 
treh mesecih v primerjavi z istim obdobjem lani za 36,4 i0/o (v Jugoslaviji 22,7 ®/o), 
uvoz pa se je zmanjšal za 5,5% (v Jugoslaviji za 12,3%). 

b) Podatki o gibanju dohodkov in i2datkov prebivalstva kot najvažnejše 
kategorije potrošnje kažejo, da so bili osebni dohodki v pričakovanju za- 
mrznitve ob koncu leta občutno povečani (v Sloveniji nekaj manj kot v SFRJ). 
Prav tako so ostali visoki tudi drugi dohodki prebivalstva. Občani razpolagajo 
tako s pomembnimi likvidnimi sredstvi. Na to kaže porast denarja v obtoku, 
kakor tudi sorazmerna stagnacija hranilnih vlog. Na začetku leta se je pojavil 
nov val potrošniške mrzlice. 

Plačane investicijske naložbe v osnovna sredstva so v prvih treh mesecih 
porasle v primerjavi s poprečjem istega obdobja lanskega leta za 10,5,0/o 
proti 6,4,0/o v SFRJ. 

Zaradi tega kot tudi zaradi znatno večjega izvoza in zmanjšanja uvoza, 
s katerim smo v preteklosti krili v državi znaten del primanjkljaja v ponudbi, 
je nastala povečana neskladnost med ponudbo in povpraševanjem. 

Kljub sorazmerno visoki rasti proizvodnje je tržišče kot celota, zlasti pa 
po strukturi blaga, neustrezno založeno. Na slabšo založenost tržišča vpliva 
tudi opuščanje nekaterih vrst proizvodnje in zadrževanje blaga zaradi za- 
mrznjenja cen. Zamrznjene cene pomenijo ob povečanih poslovnih stroških 
tudi nadaljnje zmanjšanje denarne akumulacije v korist potrošnje in ne vodijo 
k normalizaciji denamo-blagovnih razmerij. Kljub šibkejši založenosti tržišča 
raste nagnjenost k potrošnji in pada nagib k varčevanju. Nadaljnje obstajanje 
neravnovesja med ponudbo in povpraševanjem, zlasti glede na bližajočo se večjo 
porabo v turistični sezoni, bo stopnjevalo omenjena neskladja, pritiske na cene 
in druge tržne deformacije. 

c) Eden najbolj perečih .problemov, ki vpliva na vsa področja gospodarskih 
odločitev, je stopnjevana nelikvidnost. Problem je že več let prisoten, vendar 
dobiva v zadnjem obdobju akuten obseg in vpliv na vse gospodarske tokove. 

Nelikvidnost kot posebnost jugoslovanskega gospodarstva že nekaj let ne- 
zadržno raste, zato ker niso bih izvedeni ukrepi, ki bi onemogočili nadaljnje 
porajanje vzrokov takega stanja. Ne gre le za stopnjevanje vrednostnega obsega 
zapadhh in neplačanih obveznosti, vse bolj postaja kritično dejstvo, da je 
verižni vpliv osnovnih vzrokov nelikvidnosti zajel pretežno vse gospodarstvo. 

Ze pred leti so bili ugotovljeni osnovni vzroki nelikvidnosti in sicer: 
— nepokrite izgube v gospodarstvu; 
— visoka zadolžitev negospodarstva pri gospodarstvu, ki nima kritja v 

dejanskih dohodkih (gre predvsem za obveznosti .družbenopolitičnih skupnosti); 
— povečan obseg poslovanja, ki ni pokrit z lastnimi sredstvi in bančnimi 

krediti. Pri tem gre za protipravno zadrževanje obratnih sredstev poslovnih 
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partnerjev, tako da zapadlih obveznosti ne plačujejo ob pogodbeno dogovor- 
jenih rokih plačila. Sem spadajo tudi finančno nepokrite investicije. 

Za nastale razmere ne moremo dolžiti samo gospodarskega sistema ali 
pomanjkljive zakonodaje, predvsem tudi anarhičen odnos do izvrševanja spre- 
jetih obveznosti. Mogoče je trditi, da se v poslovnem življenju vse bolj uve- 
ljavlja pod pojmom poslovne sposobnosti »morala« poslovnega nasilja. To se 
odraža predvsem v izsiljevanju nenormalno dolgih rokov plačila; v neučinkovi- 
tosti plačilnih instrumentov vključno s sodnimi plačilnimi nalogi; v izkoriščanju 
specifičnega položaja nekaterih gospodarskih panog, ki zaradi značaja svoje 
proizvodnje oz. opravljanja uslug ne morejo izbirati kupcev, npr. proizvodnja 
v kooperaciji, železarstvo, rudniki, železniški promet, elektrika in podobno. 

Vzrok neuspeha pri dosedanjem prizadevanju za odpravljanje takega stanja 
leži tudi v dejstvu, da je prav »država« eden največjih in najbolj nedisciplini- 
ranih dolžnikov. 

Presežek terjatev nad obveznostmi ne glede na zapadlost je v gospodarstvu 
SR Slovenije znašal konec leta 1971 5263 milijonov din in je bil glede na leto 
1970 (3877) za 35 i0/o večji. Vsi krediti 3SfJ3 v gospodarstvu Slovenije (din 2912 
milijonov) so 31. 12. 1971 dosegali le 55%» presežka terjatev nad obveznostmi 
gospodarstva Slovenije. 

Nesorazmerno visoka vezava obratnih sredstev slovenskega gospodarstva 
v terjatvah preprečuje normalno reprodukcijo in modernizacijo tehnologije. 
Vodstveni kader je pretežno okupiran s problemi likvidnosti, zato je skrb 
za razvoj oslabljena. 

Stalno upadanje priliva likvidnih sredstev od prodaje doma kaže, da se 
postopno približujemo kritični točki v nelikvidnosti, ko v večjem delu gospo- 
darstva ne bo več mogoče redno izplačevati osebnih dohodkov. Če ne bodo 
ukrepi zajezili samodejno spiralo nadaljnje zadolženosti, se bodo trendi slabšanja 
likvidnosti nadaljevali in privedli do stanja, ko bodo nujni izredni, admini- 
strativni ukrepi. 

V marcu je bila izvedena prva večstranska medsebojna poravnava ob- 
veznosti. Prvi rezultati te akcije kažejo naslednje: 

zavezanih ^vlznosti Kompenzirano «/. 

V Jugoslaviji 19 084 11 496 60,1 70 500 29 000 41 
V Sloveniji 2 625 1 416 54,4 7 353,8 4 202,7 57 
Udeležba SI. °/o 13,8 12,3 10,4 14,5 

V korist gospodarskih organizacij v SR Sloveniji je prijavljeno 10 238,7 
milijona din obveznosti drugih gospodarskih organizacij. Razlika med prijav- 
ljenimi zapadlimi obveznostmi in terjatvami gospodarstva Slovenije znaša 
torej 2884,9 milijona. Za nekompenzirane prijavljene dolgove bo SDJK izstavila 
akceptne naloge, ki bodo plačljivi postopoma glede na plačilno sposobnost 
dolžnikov. 

Rezultat prve kompenzacije bo za gospodarske organizacije v Sloveniji 
takle: 
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v milij. din 
Obveznosti Terj atve 

Prijavljeno 
Kompenzirano 
Izstavljeni akcept. nalogi 
Nekompenzirano v ,0/o 

7 353,8 
4 202,7 
3 151,1 

43 % 

10 238,7 
4 202,7 
6 036,0 

59 «/o 

Medsebojna poravnava ne bo vplivala na izboljšanje likvidnosti, njen uči- 
nek bo le v zmanjšanju višine medsebojnih obveznosti. Kompenzacija je le neka 
oblika nadomestila za neelastične instrumente plačanja. To bi morala biti 
stalna akcija SDK. Nujni pa so ostrejši ukrepi za izboljšanje discipline gospo- 
darskih organizacij pri prijavah obveznosti. 

Postopno sanacijo doseženega kritičnega stanja nelikvidnosti ni mogoče 
pričakovati le od ukrepov družbenopolitičnih skupnosti, nujno je, da dejavniki 
v gospodarstvu opustijo nerealno zanašanje, da bo problem rešen izven gospo- 
darstva, npr. z emisijo ali s predpisi. Paket administrativnih ukrepov, ki so ga 
pripravili zvezni organi, sicer zaostruje sankcije zoper nelikvidnost delovnih 
organizacij in krepi vlogo upnikov, vendar je nerealno pričakovati, da bo s 
predpisi v materialnem pogledu saniran nastali položaj. Odgovornost zadeva 
tudi upnike — nujno bo, da v kriterije prodaje uspešneje vključujemo presojo 
dejanske sposobnosti plačanja. Gospodarske organizacije naj temeljito presodijo, 
ali ni bolje ne prodajati tudi za ceno manjšega obsega proizvodnje, kot pa pro- 
dajati kupcem, ki niso zanesljivi plačniki. Upoštevati moramo, da bodo po- 
sledice plačilne nesposobnosti zadele predvsem upnika, zato je nujna presoja, 
ali je koristneje veliko proizvajati z rizikom, da del take proizvodnje sploh ne 
bo plačan, ali pa skrčiti proizvodnjo in prodajo na obseg, ki zagotavlja plačilo. 

Večjo odgovornost in tudi materialne posledice pa bi mlorali prevzeti tudi 
kadri v delovnih organizacijah, ki so neposredno zadolženi za izvajanje komer- 
cialne politike. Izplačila osebnih dohodkov, nabavnih in prodajnih provizij in 
drugih z nakupom in prodajo vezanih dohodkov vodilnih komercialnih kadrov 
bi morali v delovnih organizacijah gojiti z razreševanjem problemov nelikvid- 
nosti. Gotovo je, da je tudi od neposredne odgovornosti vodstva podjetij od- 
visno, kako bomo reševali problem v bodoče. 

č) Devalvacija ob koncu leta 1971 je spodbudila izvoz, odprla pa je tudi 
nove probleme. Z devalvacijo je opravljena občutna prerazdelitev stroškov, 
dohodkov in akumulacije. Prerazdelitev se je izvršila v višini 3/5 znotraj 
gospodarstva, predvsem na škodo industrije in v korist nekaterih storitev in 
naših delavcev v tujini.. Del akumulacije se odliva iz gospodarstva s povečanimi 
dinarskimi odplačili inozemskih dolgov in obresti iz prejšnjega obdobja, del pa 
se preliva k prebivalstvu, predvsem z višjim vrednotenjem: deviznih nakazil 
naših delavcev v tujini. Vse to povzroča tudi težave v gospodarstvu. 

Zmanjšanje akumulacije v posameznih delih gospodarstva bo moralo nado- 
mestiti predvsem gospodarstvo samo, tako da bo povečalo proizvodnjo in pro- 
duktivnost dela in z večjim izvozom. Del tega je potrebno nadomestiti z raz- 
bremenitvijo gospodarstva uvoznih stroškov in davčnih bremen. G;re torej za 
povečan napor gospodarstva in za določeno nujno razbremenitev, sicer bomo 
doživeli izredno resen pritisk na povišanje cen. Takega položaja ne morejo 
reševati posamezni kratkoročni ukrepi, ki se običajno izkažejo kot neustrezni 
in neučinkoviti. 
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d) Vse torej kaže, da se kljub začasnim delnim uspehom razmerja v gospo- 
darskih gibanjih bistveno ne zboljšujejo. Se vedno nismo obvladali osnovnih 
vzrokov nestabilnosti, nelikvidnosti in inflacije. Na to kažejo pojavi, kot so: 
gibanje osebnih dohodkov v zadnjih mesecih, porast uvoznih stroškov, visoka 
raven povpraševanja, ki ne pada, blagovni skladi, ki se zmanjšujejo, posebej pa 
se še povečuje nelikvidnost. Zaradi vsega tega prihraja do motenj in težav v 
finančnih tokovih, kar poraja nove potrebe in pritiske za dodatno emisijo. 
Počasno odpravljanje vzrokov ali zanemarjeno in odloženo razreševanje bistve- 
nih vprašanj še zaostruje nesorazmerja in vodi k temu, da bodo potrebni pri 
iskanju izhoda izredni napori in. daljši -čas. 

Sedanji ukrepi pa ne kažejo zadosti odločnih hotenj in jasne poti. Kljub 
večkratnim zahtevam še ni izdelanega programa, kako bomo obvladali nelik- 
vidnost in normalizirali stanje v finančnih tokovih; kako bomo obvladali veliko 
stroškovno inflacijo in da pri tem ne posegamo v vse večje kompenzacije in 
omejevanje tržnega obnašanja samoupravnih subjektov; kako bomo vzdrževali 
zadovoljivo stopnjo rasti kot element gospodarskega, socialnega in političnega 
ravnotežja v družbi in državi, ne da bi nadaljevali z dosedanjo stopnjo in- 
flacije itd. 

Težave so tudi posledica prevelikega posega v razmerja med akumulacijo 
in potrošnjo. V vseh republikah sioer položaj ni enak. V Sloveniji so bih npr. v 
zadnjih šestih letih realni osebni dohodki v razmerju s storilnostjo dela in rastjo 
narodnega dohodka. V drugih republikah pa je bila stopnja rasti realnih 
ose-bnih dohodkov v poprečju za približno polovico hitrejša od storilnosti dela.* 
Ker je šlo to v breme denarne akumulacije, nam postanejo razumljivejše neka- 
tere težnje za njeno ponovno regionalno razporeditvijo (z zamrznitvijo cen, 
devalvacijo, kompenzacijami in dr.). 

Z doslednim izvajanjem stabilizacijske politike se bodo zaostrili pogoji 
gospodarjenja na vsem jugoslovanskem tržišču in pospešili odpravljanje nako- 
pičenih temeljnih neravnotežij in problemov. Začetek izvajanja srednjeročnega 
plana predstavlja po svojih pozitivnih rezultatih in negativnih pojavih doseda- 
njega razvoja in današnje situacije zapleteno izhodišče, ki ponuja tako možnosti 
kot tudi resne nevarnosti za realizacijo ciljev in nalog družbenih planov in sta- 
bilizacije. Zapletenost položaja ne odražajo samo mnoga protislovja, nevarnejše 
postajajo težnje, da se negativna gibanja reproducirajo naprej in da se z vsemi 
sredstvi poskušajo uveljaviti pritiski določenih gospodarskih in drugih družbe- 
nih nosilcev za nadaljevanje sistema in prakse iz obdobja inflacije. 

Kot posledica opisanega stanja v gospodarstvu se pojavlja v delovnih orga- 
nizacijah določen nemir med delavci. Prihaja tudi do prekinitev dela. Poleg 
notranjih vzrokov pogojujejo prekinitve tudi zunanji vzroki, med katerimi so 
pomembnejši: 

— prepočasna realizacija ukrepov ekonomske politike iz preteklega leta in 
dogovorjenih ukrepov ekonomske politike za leto 1972; 

— povečana nelikvidnost, ki je med drugim tudi vzrok naraščajočih zamud 
pri izplačilu osebnih dohodkov; 

* V odboju 1965—1970 je bila poprečna letna stopnja rasti realnih osebnih 
dohodkov v primerjavi z rastjo produktivnosti dela naslednja: v Vojvodini za 0,9 %> 
pod produktivnostjo dela, v Sloveniji za 0,2% nad produktivnostjo, v Hrvatski za 
0,8 %>, v BiH za 2*2 %>, v Makedoniji za 2,2'°/#, na ožjem področju Srbije za 2,3 
odstotka, v Črni gori za 3,8% in na Koso vem za 4,8% nad produktivnostjo dela (vir: 
Radni dokument Saveznog zavoda za statistiku, god. VIII. — broj 19 od 21. 5. 1971). 
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— splošna zamrznitev cen in inflacija stroškov, ki povzročajo, da nekatere 
organizacije poslujejo na robu rentabilnosti, nekatere pa proizvajajo z izgubo; 

— splošna nesigurnost gospodarstva, ki jo stopnjuje tudi spreminjanje 
predpisov čez noč, kar podira gospodarstvu tudi kratkoročne programe in v 
celoti onemogoča dolgoročnejše planiranje. 

II. 

RAZVOJ PONUDBE 

1. Industrijska proizvodnja 

Kot posledica velikega povpraševanja se je nadaljevala rast industrijske 
proizvodnje v letošnjih prvih treh mesecih z nezmanjšano tendenco. 

Analiza rasti po panogah in blagovnih skupinah nazorno kaže na nesoraz- 
merja, ki nastajajo v rasti. V letošnjih treh mesecih se je nadaljevala visoka 
rast izrazito predelovalnih panog in proizvodnja blagovnih skupin s področja 
široke porabe in višje življenjske ravni. Tako so dosegle nekatere predelovalne 
panoge poraste, ki daleč presegajo poprečje cele industrije, kar je odraz razvitih 
kapacitet in so na primer: v elektroindustriji 17'°/o (SFRJ 6%), v kemični 
industriji 16 % (SFRJ 10%) in živilski industriji 16®/» (SFRJ 14®/»), usnjarski 
in obutveni 19% (SFRJ 14%), v proizvodnji električnih gospodinjskih apara- 
tov 38 %, v proizvodnji perila in oblačil 26 %i, v proizvodnji obutve in galan- 
terije 26 % ter v proizvodnji špirita in pijač 39 %. 

Nezmanjšano popraševanje po industrijskih proizvodih na domačem trgu 
je posledica neumirjene notranje potrošnje. Notranje popraševanje v prvih treh 
mesecih letos še ne kaže znakov uveljavitve predvidenega procesa umiritve. 
Konjunktura na domačem trgu se nadaljuje z nezmanjšano močjo, tako da niti 
visoka rast industrijske proizvodnje v primerjavi z enakim obdobjem lani 
(10,1 %) ni zadostila popraševanju. V industriji so se zelo znižale zaloge gotovih 
izdelkov. 

V letošnjem prvem četrtletju se z nezmanjšano tendenco nadaljuje v slo- 
venski industriji že dolgoletna usmeritev, da hitreje narašča proizvodnja pred- 
metov za široko potrošnjo kot pa proizvodnja reprodukcijskega materiala. Tako 
je pri skupnem porastu industrijske proizvodnje za 47% od leta 1967 do 1971. 
leta porasla proizvodnja sredstev za delo za 45 %, reprodukcijskega materiala 
za 35 %, predmetov za široko porabo pa za 64 % ali skoraj dvakrat toliko kot 
proizvodnja reprodukcijskega materiala. 

Ta tendenca se je nadaljevala tudi v letošnjih treh mesecih. V primerjavi 
z istim obdobjem lani je porasla proizvodnja sredstev za delo za 5,4 %, repro- 
dukcijskega materiala za 8,3%, predmetov za široko porabo pa za 15,6%. 

Na visok porast proizvodnje je močno vplival tudi z devalvacijo spodbujeni 
izvoz. Vprašljivo pa je nadaljnje gibanje izvoza, ker se postopoma praznijo 
visoke zaloge uvoženega reprodukcijskega materiala, nabavljenega pred deval- 
vacijo, nove nabave pa so znatno dražje in omejene. Razen tega se nadaljuje 
pritisk na stroške proizvodnje. Trenutno, ko še administrativno obvladujemo 
cene, je pritisk na materialne stroške delno zadržan. 
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Upuščanje proizvodnje nekaterih izdelkov, ki so predmet nadaljnje pre- 
delave, vzbuja dodatne zahteve po uvozu. Po drugi strani pa devalvacija in 
omejitve uvoza spodbujajo k usmeritvi na, domače surovine in polizdelke. 

Splošna in linearna omejitev uvoza je Sloveniji otežila pot, ki si jo je 
začrtala v smeri spremembe strukture proizvodnje z uvajanjem visoke prede- 
lave in najzahtevnejših izdelkov. Omejitve uvoza bi morale biti selektivne. 
Zmanjšanje kontingentov in druge uvozne omejitve reprodukcijskega materiala 
so zlasti prizadele kovinsko predelovalno industrijo (pločevina), črno metalur- 
gijo (staro železo), lesno industrijo (iverne plošče) in tekstilno industrijo (bom- 
baž, volna), deloma pa tudi živilsko industrijo (embalaža) ter kemično in usnjar- 
sko industrijo (surove kože). 

Devalvacija in zamrznitev cen je najbolj prizadela podjetja avtomobilske 
industrije, elektroindustrije in kemične industrije, pa tudi proizvodnjo, ki v 
večji meri uporablja uvoženo pločevino. Tekstilno in usnjarsko industrijo pa je 
poleg tega prizadel še porast cen na svetovnih trgih. Kljub delnim olajšavam, 
ki so bile sprejete za posamezne skupine proizvodov, je položaj še vedno težak. 

V letošnjih treh mesecih so se v slovenski industriji še nadalje zaostrila 
vprašanja slabe likvidnosti, kar je otežilo nabavo surovin zlasti iz uvoza, ovira 
pa tudi prodajo serijske opreme na kredit in redno izplačevanje osebnih do- 
hodkov. Razen tega se je zaostrilo tudi vprašanje deviznih sredstev, obsega in 
asortimenta zalog iz domačih in tujih virov, zamrznjenih cen, omejitve uvoza 
reprodukcijskega materiala, pa tudi njegovega nekontroliranega izvoza, po- 
manjkanja obratnih sredstev in ponekod tudi kvalificiranih delavcev. 

Kljub težavam v zvezi z likvidnostjo, ki jih poudarjajo skoraj vse organi- 
zacije združenega dela, pa je po podatkih o blokiranih žiro računih v začetku 
marca razvidno, da od skupnega blokiranega zneska v Sloveniji 707 milijonov 
dinarjev odpadeta dve tretjini (460 milijonov dinarjev) le na 6 velikih indu- 
strijskih organizacij. (Železarne: Jesenice, Ravne, Store; Impol Slov. Bistrica; 
Cinkarna Celje; Emo Celje; MTT Maribor in Metalna Maribor.) 

2. Gradbeništvo 

Stabilizacijski ukrepi, ki teže k umiritvi investicij, že delno vplivajo na 
angažiranost v gradbeništvu. Podjetja sicer prenašajo za dobro tretjino del iz 
leta 1971, vendar poteka pridobivanje novih del (po podatkih Biroja gradbe- 
ništva Slovenije) v primerjavi s prejšnjimi leti zelo počasi in v skromnem 
obsegu, kar kaže na zmanjševanje popraševanja. 

Novih licitacij in oddaje gradbenih del skoraj ni in nekateri investitorji so 
celo odložili že začete investicije. Projektivne organizacije, ki so nedvomno za- 
četni pokazatelj angažiranosti v gradbeništvu, poročajo, da jim zmanjkuje 
naročil že za sproti, kaj šele za vnaprej. Močno vpliva na zmanjšanje investicij 
obvezno polaganje 30°/o depozita. Ta ukrep je zlasti za šolstvo, otroško varstvo, 
raziskovalno dejavnost in trgovino, preoster. 

Sorazmerno najbolj so .angažirana podjetja za nizke gradnje (avtocesta) in 
tista gradbena podjetja, pri katerih je gradnja za trg (gradnja stanovanj, tovar- 
niških hal, garaž ipd.) v pretežni večini. Angažirana so tudi montažno-insta- 
lacijska podjetja ter podjetja za zaključna dela, ker je teh kapacitet vedno 
primanjkovalo. Podobno velja za proizvoidnjo gradbenih materialov. Skratka 
na udaru restrikcij so se najprej znašli projektanti in gradbena operativa viso- 
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kih industrijskih gradenj. Oboji nimajo predstave, kako globoko bodo še vpli- 
vali na njihovo proizvodnjo že sprejeti ukrepi, vendar pa se boje, da ne bodo 
privedli zopet v drugo skrajnost, tj. v demontažo ali premočno okrnitev neob- 
hodno potrebnega stalnega jedra, podjetij gradbeništva. Na gradbenem tržišču 
vlada nejasnost glede perspektive, dokaj anja neenotnost in v boju za obstanek 
so tudi pojavi nelojalne konkurence. Kljub takemu stanju je že čutiti po- 
manjkanje gradbenega materiala, ker je zlasti zasebna stanovanjska gradnja še 
vedno v veliki ekspanziji. 

Podjetja gradbeništva Jugoslavije so lani v tujini izvršila za 312 milijonov 
dolarjev gradbeno investicijskh del. Delež slovenskih podjetij znaša 8%. Ne- 
dvomno pomeni to znaten devizni priliv. Gradbena podjetja so močno zaintere- 
sirana, da se še bolj angažirajo v tujini in s tem nadomestijo izpad investicij 
doma. 

3. Kmetijstvo in gozdarstvo 

Obseg jesenske setve je ostal v glavnem na ravni leta 1970, povečanje je 
zabeleženo le pri industrijskih in krmnih rastlinah. Stanje posevkov je kljub 
dolgotrajni zimi zadovoljivo, saj SR Slovenija ni bila — za razliko od drugih 
republik — prizadeta od spomladanske suše. Zato je pričakovati ob nadalje- 
vanju normalnih vremenskih razmer pridelke na lanski ravni. 

Pred pričetkom spomladanske setve je bil ugotovljen povečan interes za 
vlaganja v intenzifikacijo in povečanje kmetijske proizvodnje v letu 1972. V 
odnosu na zadnje četrtletje 1970 in prvo četrtletje 1971 so nabave umetnih 
gnojil porasle za 4010/o. 

1. Kljub temu pa je bilo v prvem četrtletju 1972 opazno neskladje med 
ponudbo in povpraševanjem po umetnih gnojilih. Primanjkuje predvsem kon- 
centriranih dušičnih gnojil (KAN) ter fosfornih gnojil zaradi izpada proizvodnje 
v SR Sloveniji. Na razpolago pa je bilo dovolj kvalitetnega semenskega mate- 
riala za pomladansko setev, nasprotno pa povpraševanje po traktorjih močno 
presega tekočo in predvideno ponudbo v letu 1972. Kljub temu pa je v zadnjih 
treh letih naraslo število traktorjev v SRS na 9000, od tega 8000 v zasebnem 
sektorju. V letu 1971 in v začetku letošnjega leta so opazna prizadevanja tudi 
za obnovo živinoreje, ki je bila močno prizadeta v letih 1968—69. V letu 1971 
in prvem četrtletju 1972 še nadalje narašča stalež krav in junic (za 2'%), kar 
predstavlja podlago za povečano prirejo mesa in mleka tudi v prihodnje. 
Hkrati pa je zaradi navezanosti na nakup koruze razumljivo, da je nekoliko 
nazadoval interes za pitanje, predvsem pitanje prašičev in perutnine. 

Na povečanje interesa za proizvodnjo so nedvomno vplivali ukrepi, sprejeti 
v letu 1971 in v začetku 1972. 

Povečanje tržnih kakor tudi garantiranih in minimalnih odkupnih cen je 
občutno vplivalo na izboljšanje rezultatov gospodarjenja kmetijskih organizacij 
in kmetov v letu 1971. Tako je celotni dohodek kmetijskih organizacij porasel 
za 33%, dohodek pa za 27%. Nedvomno pa je na relativno ugodne rezultate 
vplivalo tudi dejstvo, da revalorizacija osnovnih sredstev še ni bila v celoti 
izvedena, saj se je amortizacija povečala le za 18®/». Omeniti pa je treba tudi, 
da so se izgube kmetijskih organizacij v letu 1971 zmanjšale v odnosu na leto 
1970 za 41%. 

Ukrepi za ureditev minimalnih odkupnih cen so pokazali rezultate tudi pri 
odkupu mleka (v dveh mesecih povečanje za 6 in 13%), odkupu govedi (po- 

39 
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večanje za 19 ®/o) in. pri celotnem odkupu iz zasebnega sektorja, saj so se denarni 
prejemki kmetov v prvih dveh mesecih 1972 povećah za 41 i0/o v primerjavi z 
istim obdobjem lani. Organiziran poseg trgovine v pitanje živine, delovanje 
živinorejskega sporazuma v SRS in ugodni pogoji za izvoz mesa tudi še naprej 
vplivajo na interes za povečanje živinorejske proizvodnje. Program sporazuma 
predvideva, da bo organizirano pitanje zajelo letos že 47 000 ton govejega mesa 
ali 19 ®/o več kot leta 1971, prav tako pa bo občutno: pospešena obnova osnovne 
črede, saj bo prek sporazuma zamenjanih letos že 15 000 telic ali 40 ®/» več kot 
leta 1971. 

Razmeroma dobra sadna letina v letu 1971 zadošča za preskrboi s sadjem 
do pridelka zgodnjega sadja, leta 1972, tako da uvozne intervencije ne bodo 
potrebne. V vinogradništvu in vinarstvu sta enako kot v sadjarstvu izboljšan 
sortiment in kvaliteta pridelka spodbudila pridelovalce za hitrejšo obnovo na- 
sadov, vendar nihanje pridelkov v posameznih letih vpliva na to, da ugodni 
tržni pogoji niso v celoti izkoriščeni. 

2. Na področju gozdarstva vplivajo na povpraševanje po vseh vrstah 
gozdnih sortimentov naraščajoče potrebe industrije za mehansko in kemično 
predelavo na eni strani, na drugi strani pa se zmanjšuje odkup gozdnih sorti- 
mentov, ki je znašal v prvem četrtletju 1972 le 89 °/o v odnosu na isto obdobje 
lani. 

Proizvodnja in odkup gozdnih sortimentov iz družbenega sektorja se giblje 
na lanski ravni, čeprav je opazen premik v povečanje sečnje listavcev in zmanj- 
šanje ponudbe lesa iglavcev, vendar bo to nesorazmerje v prihodnjih mesecih 
odpravljeno. 

Na zmanjšanje proizvodnje in odkupa gozdnih sortimentov vpliva pretežno 
zmanjšana ponudba iz zasebnih gozdov, ki je znašala v prvem četrtletju le 
78 «/o lanske ponudbe. Podatki kažejo, da proizvodnja v zasebnem sektorju ne bo 
dosegla ravni, tudi če pride do spremembe pogojev prodaje. Posebno je občutno 
pomanjkanje celuloznega in jamskega lesa. 

Na manjšo ponudbo lesa vpliva predvsem administrativno zadržanje cen 
gozdnih sortimentov iz leta 1970, ko so bila zamrznjena neustrezna cenilna 
razmerja med posameznimi gozdnimi sortimenti in celo različni nivoji cen med 
posameznimi gozdnogospodarskimi organizacijami, 

3. Na kratko lahko sklenemo, da na področju kmetijstva in gozdarstva: 
— raste interes proizvajalcev v. zasebnem in družbenem kmetijstvu, za 

večanje proizvodnje in vlaganj, kar omogoča tudi boljše ekonomske rezultate 
in na ta način preusmeritev negativnih gibanj iz preteklih let-; 
  narašča tudi interes za modernizacijo in preusmerjanje celotnega kme- 

tijstva ; 
•—■ ugotavljamo ugodno delovanje sprejetih ukrepov, ker se odraža tako* v 

boljših ekonomskih rezultatih gospodarjenja v zasebnem in družbenem sektorju 
kot tudi v pokazovalcih, ki kažejo manjšanje nesorazmerij med (v preteklosti 
premajhno) ponudobo in povpraševanjem; 

— uspešno poteka v srednjeročnem programu predvideni proces poveče- 
vanja oskrbe s tistimi kmetijskimi pridelki in proizvodi, ki so pomembni za 
prehrano in nadaljnjo predelavo oziroma oplemenitenje ter izvoz (naraščanje 
površin pod koruzo, rast prireje mesa in mleka, izboljševanje osnovne črede, 
boljša izraba travnatega sveta, obnova trajnih nasadov); 

— izboljšuje se reproduktivna sposobnost celotnega kmetijstva; korigiranje 
garantiranih in minimalnih odkupnih cen v tem letu, urejeno regresiranje umet- 
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nih gnojil, ureditev pogojev za proizvodnjo mleka (odkupne cene in premije), 
ureditev pogojev financiranja proizvodnje in investicij s posebnim republiškim 
zakonom (ki je bil sprejet doslej le v SR Sloveniji), pomoč stabilizacijskemu 
skladu za živinorejo, pomoč pri. odplačilu anuitet in sofinanciranje pospeše^- 
valne službe so nadaljnja garancija, da se bo kmetij t stvo v SR Sloveniji v nor- 
malnih razmerah tudi v prihodnje uspešno razvijalo, še posebej, ker so posledice 
krize, ki je prizadela zlasti živinorejo-, že pretežno odstranjene; 

— v letu 1972 je predvideno, naj bi bil v okviru srednjeročnega plana v 
SFRJ sprejet tudi medrepubliški sporazum o skupni razvojni politiki na pod- 
ročju kmetijstva; med najpomembnejše naloge V tem okviru za SR Slovenijo 
spada ureditev delovanja blagovnih rezerv (zlasti koruze); v okviru SR Slove- 
nije pa bo treba še naprej spodbujati organizirano- nabavo koruze z reeskontno 
politiko republike; 

—- za področje gozdarstva velja čimprej skleniti sporazum med lesno indu- 
strijo in gozdnogospodarskimi organizacijami o nujni korekciji cen gozdnih 
soirtimentov; hkrati pa bo še letos sprejet nov republiški zakon o gozdovih, 
ki bo pomenil novo stimulacijo za razvoj samoupravnih odnosov v gozdarstvu. 

4. Turizem in gostinstvo 

Podatki prenočitev za januar—februar 1972, nasproti istemu razdobju lan- 
skega leta, kažejo porast 10 ®/o za skupne prenočitve ter 7 n/o za domače in 21 % 
za tuje goste. Na taki osnovi bi bila lahko dosežena in verjetno celo presežena 
predvidevanja za leto 1972 za 9,9 ,fl/o za skupne prenočitve in 8 !0/» za domače ter 
12 l0/o za tuje gosteč Ugodno oceno potrjuje tudi prognoza zavoda SRS za sta- 
tistiko. 

Pričakovana dinamika prvih dveh let srednjeročnega planskega razdobja 
bi po vsej verjetnosti zagotovila tudi realizacijo predvidenega turističnega pro- 
meta po srednjeročnem planu, po katerem bi znašale poprečne stopnje rasti za 
vse prenočitve 9,2'%, za domače 7,3 %, za tuje pa 11,2'%. V tem okviru se 
predvideva realizacija deviznega dohodka v letu 1971* 109 milij. dolarjev, v 
letu 1972 pa 125 milij. dolarjev. 

Epidemija črnih koz je po informacijah gostinskih podjetij in turističnih 
agencij prizadela turistični promet v drugi polovici marca, še večji pa bo nji- 
hov vpliv na turistični promet v aprilu, ko je izrazito padel pričakovani obisk 
tujih gostov. 

V obmorskih krajih so hotelska podjetja oko-li prvega aprila zabeležila 
nasproti pričakovanemu obisku komaj 30 fl/o prometa. Isto velja za kontinentalni 
del Slovenije in za Ljubljano, kjer je izletniški in poslovni turistični promet 
padel na okoli četrtino 'izkoriščenosti hotelskih in še posebej restavracijskih 
zmogljivosti. 

Tudi za maj ni pričakovati boljšega obiska; cenimo, da bo prizadeta tudi 
glavna sezona, čeprav bo v maju že odpravljena omejitev na predlog svetovne 

*V planu se spremlja kategorija deviznega dohodka, ki se letno izračunava po 
sprejeti formuli. Slednja se opira na podatke o številu prispelih potnikov in vozil 
v rednem cestnem ter maloobmejnem prometu prek mejnih iprehodov. Ker je zavod 
za statistiko z junijem lani prenehal objavljati te podatke, za leto 1971 ni mogoče 
izdelati izračuna in je zgornji podatek le orientacijski. 

39* 
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zdravstvene organizacije. Pričakovati je predvsem zmanjšanje individualnega 
obiska, delno pa tudi skupinskega. Za zdaj še ni večjih odpovedi za glavno 
sezono. 

V naših in tujih inozemskih turističnih agencijah trenutno niso zaskrblju- 
joče odpovedi za sezono, pač pa dnevni padec rezervacij za predsezono (do 70 l0/o) 
v Avstriji, 'Nemčiji in Švedski. 

Hoteli bodo verjetno skušali nadomestiti izpad v predsezoni z domačimi 
gosti. 

Gostinska podjetja so zaradi odloka o zamrznitvi cen gostinskih storitev 
novembra lani, podražitve nekaterih prehrambenih proizvodov, novih obvezno- 
sti ter zmanjšanja davčne olajšave prišla v težak položaj. 

Preskrba turističnega gospodarstva s prehrambenimi proizvodi trenutno ni 
vprašljiva, lahko pa bi postala problem, če se pričakovano povečanje cen kme- 
tijskih pridelkov ne bo usklajevalo z možnostmi gostinstva. 

Glede na takšno situacijo bi bilo potrebno: 
— preusmeriti planirane propagandne edicije ter vsa sredstva usmeriti v 

ublažitev posledic epidemije z večjo propagando ter drugimi ukrepi, za katere 
bi moral skrbeti poseben štab oz. koordinacijski odbor za turistično propagando 
pri gospodarski zbornici SRS; 

— začeli republiško in vsedržavno akcijo za očiščenje okolja in dvig higiene, 
tako da bi, če že ne takoj, pa vsaj prihodnje leto lahko ponudili večjo urejenost 
okolja in boljšo higieno. Akcijo bi morali začeti in voditi republiški štab ter 
bi morala zajeti vse organizacije in državljane. Akcija bi morala postati stalna; 

— oblikovanje cen za storitve gostinstva naj se prepusti občinam; 
— nujno je urediti evidenco prometa na mejnih prehodih, sicer postane 

brezpredmetna metoda obračunavanja deviznega dohodka Slovenije od turizma. 

5. Zaposlenost in produktivnost dela 

Za zaposlenost v družbenem sektorju SR Slovenije je značilno-, da kaže 
vsa zadnja leta sorazmerno velik porast in da pri tem tudi izrazito presega vsa 
predvidevanja. Tako je povečanje za 4,4% v letu 1970 močno preseglo pred- 
videne napovedi. Leto 1971 smo končali s porastorri za 4,8%, napovedi pa so- 
dopuščale samo 2,5% porast. 

Za leto 1972 ni predvidena bistvena sprememba v stopnji povečanja 
zaposlenosti. Določena je na 2% in pomeni nekoliko nad 11 000 zaposlenih. 
Vendar nam že predhodni podatki za prvo trimesečje 1972 kažejo, da je že nad 
8000 tisoč več zaposlenih, kot jih je bilo poprečno v letu 1971. Iz tega je možno 
sklepati, da bo v letu 1972 zopet presežena predvidena stopnja zaposlitve. 
Podatki za začetne mesece 1972. leta opozarjajo v primerjavi z istim obdobjem 
1971. leta na porast zaposlenosti posebno v trgovinski in gostinski dejavnosti 
ter v komunah in industriji. Negospodarstvo izkazuje močnejši porast kot 
gospodarstvo. 

Nenehno naraščanje zaposlitve je posledica visoke dinamike razvoja gospo- 
darstva, kar ne pomeni racionalnega gospodarjenja z obstoječim živim delom. 
Hkrati ostaja ugotovljen obseg letne brezposelnosti na zadovoljivi višini. V 
tujino se zaposluje vedno manj naših delavcev. Evidentiran odliv se je zmanjšal 
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posebno v zadnjih dveh letih ter je leta 1971, ko je bilo napotenih 5316 delav- 
cev, predstavljal samo polovico odliva prejšnjega leta. 

Število odhodov na začetku leta 1972 kaže še nadaljnje sorazmerno upada- 
nje v primerjavi z istim obdobjem leta 1971. Najbrž je to posledica naše politike 
do zaposlovanja v tujini kot tudi vedno manjšega povpraševanja tujih delo- 
dajalcev po naših delavcih. 

Tudi v merilu SFRJ je predvidena stopnja rasti zaposlenosti v višini okrog 
2,5 »/o redno presežena. Prav tako so podobna ostala gibanja kot pri nas. 

Ob vse večjem zaposlovanju se postopno1 izboljšuje tudi strokovna struktura 
zaposlenih, ki se kaže v povečevanju deleža zaposlenih kadrov s srednjo, višjo 
in visoko izobrazbo, medtem ko delež nižjih in nekvalificiranih nekoliko upada. 

Ob velikem povpraševanju po kadrih in povečani možnosti zaposlitve po- 
staja v Sloveniji vse bolj akutno vprašanje nadomestila izpada delovne sile in 
kritja potreb novih zaposlitev iz naravnega prirasta prebivalstva. Povečane 
potrebe se krijejo bodisi iz rezerve, to je iz kmečkega prebivalstva, ki doslej 
še ni bilo v rednem delovnem razmerju, so pa tudi te vse manjše, in z delovno 
silo, ki prihaja iz drugih republik. 

Proizvodnost dela izračunavamo z dinamiko proizvodnje in dinamiko pri- 
padajoče zaposlenosti. Pomembna je posebno za industrijo, kjer je zaposlenost 
okrog 46 lo/o skupnega števila zaposlenih v Sloveniji. 

Porast skupne proizvodnosti dela po fizičnem obsegu industrijske proiz- 
vodnje je znašal lani 5!%». Dosežena je bila napoved, ki je predvidevala 4,2 do 
5,2 »/o povečanje. 

Nadpoprečno stopnjo proizvodnosti so dosegle zlasti industrija gradbenega 
materiala —• 16,7 %, nafta — 16,0%, gumarska industrija — 14,2 "/o, nekovine 
— 13,7 '°/o in elektroindustrija — 13,4 ®/o. Industrijski panogi z najvišjim številom 
zaposlenih — kovinska in tekstilna — sta ostali na istem nivoju, upadanje pro- 
izvodnosti dela je opazno zlasti pri barvasti metalurgiji. 

Za prve tri mesece leta 1972 je v industriji v primerjavi z istim obdobjem 
leta 1971 predvsem zaradi sorazmerno višje proizvodnje (indeks 110,1) že očitna 
nekoliko višja produktivnost dela, kot je bila v celotnem obdobju leta 1971, ko 
je za 5®/o presegla leto 1970. S 5,4°/» porastom po fizičnem obsegu industrijske 
proizvodnje se močno približuje predvidevanjem' za leto 1972, ko naj bi se 
produktivnost povečala v industriji med 5,5 do 6,5%. 

III. 

RAZVOJ POVPRAŠEVANJA 

1. Dohodki in poraba prebivalstva 

Prebivalstvo razpolaga s sorazmerno visokimi denarnimi sredstvi. Skupni 
prejemki prebivalstva so v treh mesecih letošnjega leta v primerjavi z istim 
obdobjem lani višji za 29 %. Razen prejemkov iz rednega delovnega razmerja, 
ki so se povečali za 26 P/o, močno rastejo tudi socialni prejemki. 

Primerjava prvih treh mesecev leta 1972 na iste mesece leta 1971 kaže, da 
so se skupni osebni dohodki povišali za 25,8 %. Nominalno na zaposlenega so 
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se prejemki povečali za 20,4%.-Ker so cene za življenjske potrebščine porastle 
v istem obdobju za 14,5 %, so torej realni osebni dohodki višji za 5,2'%, pro- 
duktivnost v industriji pa se je povečala' za 5,4 %. Primerjava dinamike osebnih 
dohodkov po posameznih mesecih primerjanih, trimesečij izkazuje, da so letos 
po običajnem januarskem znižanju porasli osebni dohodki sorazmerno močno 
že v februarju in nato še posebno v marcu. Tako so npr. februarski osebni 
dohodki presegli januarske letos za 8,4%, lani pa le za 0,8 %', mesec marec .pa 
izkazuje porast v primerjavi s februarjem letos za 12,6, lani za 6,7 in predlani 
za 0,7%. 

Za letošnji januar je značilno izredno znižanje osebnih dohodkov, ki je 
sledilo sorazmerno visokim izplačilom v lanskem deoembru. 

Izjemen porast osebnih dohodkov v februarju in marcu je izviral delno 
tudi iz ponekod izplačanih razlik po zaključnih računih za leto 1971. 

V primerjavi z ostalimi republikami imamo nižjo stopnjo' povišanja osebnih 
dohodkov v SR Sloveniji za leto 1971, ko je znašala 23%, medtem ko je za 
SFRJ ugotovljena v višini 27 °/». 

Gibanje neto osebnih dohodkov je po republikah bilo v indeksih: 

V treh mesecih 
jan.—marec 

1971 1972 
1970 1971 

SFRJ 172 130 
Bosna in Hercegovina 172 130 
Črna gora 129 126 
Hrvatska 130 133 
Makedonija 128 125 
Slovenija 123 126 
Srbija 125 131 

Tudi prikaz doseženih poprečnih osebnih dohodkov kaže, da je v ostalih 
republikah Jugoslavije hitrejše povečanje kakor v SR Sloveniji. 

Poprečni osebni dohodki ; 

1970 1971 Indeks 

SFRJ 1,173 1,432 122 
Bosna in Hercegovina 1,121 1,368 122 
Crna gora 1,053 1,271 121 
Hrvatska 1,254 1,563 125 
Makedonija 989 1,185 120 
Slovenija 1,376 1,643 119 
Srbija 1,099 1,347 123 

Najnižji porast poprečnih osebnih dohodkov je imela v letu 1971 nasproti 
1970 SR Slovenija. Isti trend se nadaljuje tudi v prvih treh mesecih leta 1972. 
Izplačila osebnih dohodkov za prve tri mesece v letu 1972 niso povsem pri- 
merljiva z istim obdobjem leta 1971. To zlasti velja za našo republiko, ker je 
v letu 1971 v tem času veljala omejitev za izplačevanje osebnih dohodkov, 
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Vse do uveljavitve samoupravnih sporazumov so se v letu 1971 lahko iz- 
plačevali le osebni dohodki, povečani za največ 11'%» na osnovo iz leta 1970. 

Samoupravni sporazumi, ki so bili kot edini v Jugoslaviji sprejeti v drugi 
polovici leta 1971, so že zaznavno prispevali k realizaciji načela, da je le 
poslovna uspešnost kot rezultat prizadevanja pri delu merilo za dinamiko 
sredstev za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb delavcev, pri čemer 
morajo biti seveda zagotovljena tudi sorazmerna sredstva za akumulacijo'. Prve 
ugodne rezultate kažejo prehodni podatki iz zaključnih računov za leto 1971, 
iz katerih je razvidno, da skladi naraščajo hitreje kot sredstva za osebno in 
skupno porabo in da tudi v delitvi dohodka zavzemajo večji delež, kot je bil leta 
1970. Glede sredstev za osebne dohodke in skupno porabo pa je potrebno 
poudariti poseben pomen samoupravnih sporazumov, saj so z omejitvenima 
določili prispevali k njihovi ustreznejši dinamiki in k zmanjšanju njihovega 
skupnega deleža v delitvi dohodka. 

V merilu SFRJ moramo težiti, da še preostale republike čimprej sprejmejo 
splošne družbene dogovore in da , se na njihovi osnovi začne samoupravno 
sporazumevanje, ki bo zagotovilo, da se v okviru doseženega dohodka in pro- 
duktivnosti dela zagotovijo za njihove pogoje pravilnejša delitvena razmerja 
in splošen obseg osebne porabe. 

Prejemki prebivalstva iz socialnega zavarovanja, kamor spadajo pokojnine, 
invalidnine, otroški dodatki, nadomestila osebnih dohodkov za čas bolezni 
socialne pomoči že od leta 1970 znatno hitreje naraščajo kot osebni dohodki 
prebivalstva. V prvem trimesečju leta 1972 so v primerjavi z istim obdobjem 
prejšnjega leta za 34 '°/o višji. To je prepisati usklajevanju in valorizaciji 
pokojnin, ki se izvajata že nekaj let, ter povečanim izdatkom za otroške 
dodatke in socialne pomoči prebivalstva. 

Vrednostni obseg proizvodnje, ki se je v primerjavi z istim obdobjem 
preteklega leta povečal za 25 0/o, kaže sicer povečano ponudbo, vendar le-ta 
zaostaja za obsegom razpoložljivih denarnih sredstev prebivalstva. Povečan 
izvoz in omejen uvoz potrošnih predmetov pa še povečuje neskladje, ki se na 
trgu pojavlja med ponudbo in povpraševanjem. 

Vrednostni obseg proizvodnje se je povečal v Jugoslaviji v istem razmerju 
kot v Sloveniji, vendar je bil poseg v delitvena razmerja v Jugoslaviji močnejši. 
V letošnjem letu so se v primerjavi z istim obdobjem lani skupni prejemki 
prebivalstva povečali za 38i0/o, dohodki zaposlenih za 30 ®/o. Ta porast je zlasti 
izrazit v republikah, ki ustvarjajo relativno nizek družbeni proizvod na za- 
poslenega. 

Skupni izdatki prebivalstva konstantno rastejo. Del prejemkov prebivalstva 
se sicer usmerja na kritje povečanih življenjskih stroškov, vendar se osnovna 
struktura potrošnje prebivalstva ni bistveno spremenila, ter se povečana de- 
narna sredstva niso usmerila v večje kritje stroškov neblagovne potrošnje 
družinskih proračunov. Rast stroškov stanarin precej zaostaja za povečano 
kupno močjo prebivalstva. Sredstva prebivalstva, ki ostajajo neporabljena, se 
sicer v zadnjem času ponovno usmerjajo v varčevanje, vendar ostaja pri 
prebivalstvu še vedno del sredstev, ki predstavlja konstanten pritisk na blagovne 
fonde. Ocenjujemo, da predstavljajo ta neizkoriščena sredstva približno od 10 
do 15 *Vo tekočih prejemkov prebivalstva. 

\ J 
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Racionalizacija in usklajevanje sedanje porabe bi bilo možno doseči s 
spremembami sedanje strukture potrošnje prebivalstva v smeri korekture 
nivoja in paritete cen pri nekaterih osnovnih potrošnih skupinah. Osnovne 
spremembe strukture potrošnje naj bi bile usmerjene na področje neblagovne 
potrošnje prebivalstva, povečati bi kazalo zlasti cene storitev in stanarine. 

2. Varčevanje prebivalstva 

Nagib k varčevanju kažejo gibanja na dinarskih hranilnih vlogah, ki so se 
v letu 1971 povečale nominalno sicer za 20i0/o, realno, ob upoštevanju 6®/o 
povečanja zaradi devalvacije in 7,25 °/o povprečne obrestne mere, pa le za okoli 
7'%. Tako povečanje je glede na porast mase osebnih dohodkov za 23°/o in 
skupnih prejemkov za 30 l°/o dokaz o relativnem upadanju nagiba k varčevanju. 
Keir predstavljajo hranilne vloge pomemben del kreditnega potenciala poslovnih 
bank, pomenijo take tendence postopno upadanje kreditne zmogljivosti bank. 

Devizne hranilne vloge so bile v preteklem letu v skokovitem porastu, saj 
so se povečale za 190 i0/o, brez upoštevanja ugodnosti obeh devalvacij pa za okoli 
126 %>. 

Drugače kot hranilne vloge pa so se gibah prihranki za namensko varče- 
vanje za stanovanjsko gradnjo in hranilne vloge pri hranilno-kreditnih službah 
kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacijah, kjer so se sredstva povečala 
v preteklem letu za okoli 49 °/o. 

Sodeč po globalnih podatkih, je videti, da je učinkovitost deviznih pri- 
zadevanj nekajkrat močnejša od dinarske dejavnosti, saj se je delež deviznih 
računov občanov v skupnem varčevanju v preteklem letu skoraj podvojil. 
Leta 1971 je bilo namreč glede formiranja sredstev nekaj povsem izjemnega. 
Nestabilna monetarna situacija v svetovnem merilu, združena z devalvacijama 
dinarja, je imela svoj odraz tudi v strukturi formiranja sredstev prebivalstva. 
Tudi če znižamo "vrednost deviznih računov za ocenjeni porast zaradi devalvacij, 
se je le-ta več kot podvojila tako v republiki kot v vsej državi. Na izrazito 
povečanje deviznih računov ob hkratni stagnaciji oziroma degresiji dinarskih 
hranilnih vlog so vplivali predvsem povečani prihranki v tujini zaposlenih 
Jugoslovanov, ter občani, ki vse bolj in vse raje hranijo denarna sredstva v tuji 
valuti. 

Potrošniški krediti že od leta 1970 upadajo. To je rezultat stabilizacijskih 
ukrepov o znižanju višine tega kredita, večje kontrole pri odobravanju in le 
izjemne odobritve za namene, ki so dopustni iz ekonomskih razlogov. Poleg 
stabilizacijskih ukrepov se je v zadnjem času uveljavil tudi ekonomski ukrep, 
tj. povečanje obrestne mere za potrošniške kredite od 8%> na 11 %. 

3. Splošna poraba 

a) Prispevna stopnja 

Rezultati letošnjih bilančno-planskih odločitev glede obremenitve gospo- 
darstva s prispevki in opredeljeno vlogo splošne in kolektivne porabe kažejo 
naslednje stopnje prispevka iz delovnega razmerja: 
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Stopnje prispevkov iz OD: 

iq7n 1Q71 Predvideno Sprejeto 
1972 1972 

Inv. pok. zavarovanje 12,90 12,70 12,70 12,70 
Otroško varstvo 1,40 1,35 1,44 1,44 
Rep. izobraževalna skupnost 3,26 3,44 3,44 3,44 
Zaposlovanje 0,26 0,20 0,20 0,20 
Republiški proračun in gospodarski 
posegi 1,51 1,47 0,76 0,76 
Skupaj na ravni republike 19,27 19,16 18,54 18,54 
Zdravstveno zavarovanje 6,80 7,42 7,42 8,33 
Otroško varstvo 0,40 0,45 0,45 0,45 
Občinski proračuni in temeljne 
izobraževalne skupnosti 4,83 4,84 4,84 4,79 
Skupaj na ravni občin 12,03 12,71 12,71 13,57 
Skupaj v SRS 31,30 31,87 31,25 32,11 
Zveza 2,70 — — — 

Skupaj 34,00 31,87 31,25 32,11 

Uveljavljene stopnje za leto 1972 so torej za 0,86% točke višje, kot smo ob 
razpravah o splošni porabi predvidevali, in je celo presežena obremenitev za 
leto 1971 za 0,24°/» točke. 

Pričakovano znižanje prispevne stopnje iz delovnega razmerja ni bilo 
doseženo, ker v okviru zdravstvenega zavarovanja ni bilo ukrepov, ki bi 
zadržali potrošnjo v načrtovanem okviru. To pa bi bilo mogoče le z zmanjšanjem 
pravic zavarovancev ali pa z njihovo večjo neposredno udeležbo (participacijo). 

Sicer pa je treba priznati, da stroški za zdravstveno varstvo in zdravstveno1 

zavarovanje zaradi uvajanja nove medicinske tehnologije naraščajo hitreje kot 
narodni dohodek in da je omejitev potrošnje v zdravstvu možna le na račun 
osebnih dohodkov zdravstvenih delavcev in z občutnim zmanjševanjem zdrav- 
stvenega standarda prebivalstva. Prispevne stopnje za leto 1972 obsegajo tudi 
del investicij v zdravstvo, ki bi jih sicer morah pokrivati iz drugih virov. Zato 
se je stopnja povečala od 7,42% na 8,33%'. 

Pri obravnavi stopnje obremenitve gospodarstva za leto 1972 moramo upo- 
števati, da republika prek svojega posebnega računa za izravnave v gospo- 
darstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti vrača precejšnja 
sredstva v primerjavi z letom 1971, ko je celotna vrednost intervencij v gospo^ 
darstvu v letu 1971 znašala 210 milijonov dinarjev, od tega na področju kmetij- 
stva 49,1 milijona, turizma 16,4, prometa 118,1 milijona, manj razvitih območij 
v SRS 20 milijonov in za druge namiene 6,4 milijona dinarjev. V letošnjem letu 
pa republika na področju gospodarstva posega s sredstvi v skupni višnii 1221 
milijonov dinarjev, od tega bo pomemben del sredstev uporabljen za pokritje 
obveznosti neproračunske bilance federacije za leto 1971 in 1972 v višini 553,9 
milijona dinarjev, za kmetijstvo je namenjenih 122,6 milijona dinarjev, za 
gospodarstvo 6 milijonov, za turizem 68 milijonov, za kompenzacijo za umetna 
gnojila 30 milijonov, za prometno infrastrukturo (železnice in ceste, zračni 
promet) 142 milijonov, za manj razvita območja v SRS 25 milijonov, za energet- 
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ske objekte 86 milijonov, preostanek sredstev pa še ni razporejen oziroma so 
v skupščini SRS predlogi ustreznih predpisov za razdelitev ostanka sredstev 
(pokritje dela izgub elektrogospodarskim organizacijam za leto 1971, prispevek 
SRS k modernizaciji železniške proge Zidani most—Šentilj itd.). 

b) Omejitev splošne porabe 

Že tretje leto tečejo v SFRJ prizadevanja za omejevanje splošne porabe. 
Konkretni pristopi pa so v posameznih letih različni. Tako je. bila v letu 1970 
uzakonjena le omejitev za proračune družbenopolitičnih skupnosti. 

Za leto 1971 je zveza sprejela zakon o izločanju sredstev iz določenih virov 
prispevkov in davkov nad 10,8%. To izločanje je bilo uveljavljeno za vse oblike 
porabe razen invalidsko-pokojninskega zavarovanja in za zaposlovanje. 

Imobilizirana sredstva nad 10,8% so za leto 1971 v SFRJ znašala: 

Proračuni skuPaj Struktura 

Srbija 208,3 421,9 630,2 37,4 
Hrvatska 203,7 269,5 473,2 2(8,1 
Slovenija 103,7 169,6 273,3 16,2 
Bosna in Hercegovina 72,8 86,3 159,1 9,5 
Makedonija 28,5 71,5 100,0 5,9 
Crna gora 13,8 34,9 48,7 2,9 

Skuipaj 630,8 1053,7 1684,5 100,0 

Iz zveznih podatkov je razvidno, da je od vseh imobiližiranih sredstev že 
porabljenih okrog 878 milijonov ža pokritje neporavnanih obveznosti, tako da je 
os,talo prostih le še okrog 808 milijonov. Zelo verjetno so bile metode izvajanja 
limita 10,8 različne tako po republikah kot tudi po posameznih vrstah splošne 
porabe. V SR Sloveniji je sprejet poseben zakon, ki zavezuje vse samoupravne 
skupnosti, da morajo odstopiti imobilizirana sredstva kot kredit republiki. Repu- 
blika bo. ta sredstva uporabila za pokritje obveznosti iz neproračunske bilance 
federacije. 

Kako se obnašajo do ostanka imobiližiranih sredstev druge republike, nam 
ni znano. Zaželeno bi bilo, da o tem zagotovi podatke zvezni sekretariat za 
finance. 

Podatkov o omejevanju splošne porabe za leto 1,972 za druge republike ni na 
razpolago, zato bo potrebno zagotoviti enotno metodologijo zbiranja in sprem- 
ljanja podatkov in obvezno zadolžitev, da morajo vsi uporabniki družbenih 
sredstev posredovati podatke o dogajanjih. 

Niaša republika je omejitev porabe v letu 1972 opravila na specifičen način, 
Čeprav bo poraba v SR Sloveniji višja, kot je začrtana z zvezno resolucijo1, ker 
sloni na družbenih in samoupravnih dogovorih tako glede delitve osebnih do- 
hodkov kot tudi glede izvajanja socialne politike. V SR Sloveniji je sprejeta 
usmeritev, da naj bi bili v negospodarskih dejavnostih izplačani osebni dohodki 
v višini 95 % od veljavnih samoupravnih sporazumov. Računa se, da bomo vso 
porabo obvladovali in preprečevali odstopanja od začrtane politike. 
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Za podrobnejši vpogled. in ugotovitve, kako se resnično izvaja politika na 
področju splošne porabe, borno morali zagotoviti na vseh ravneh tekoče sprem- 
ljanje. Trenutno lahko dokaj zanesljivo zasledujemo porabo na ravni republike, 
medtem ko so večje težave za presojo zlasti pri zdravstvenem varstvu, kjer 
ne obstajajo še podatki o sprejetih načrtih niti podatki o realizaciji za januar — 
marec 1972. ' 

Zaradi podaljšanih rokov za sprejemanje stopenj tudi občine šele zaklju- 
čujejo sprejemanje svojih proračunov in odločitve glede sredstev za temeljne 
izobraževalne skupnosti. 

Celotna presoja oziroma vpogled v izvajanje politike glede splošne porabe 
bo možen šele v kasnejših mesecih, pri čemer bo potrebno zadolžiti posamezne 
uporabnike, da sami tekoče spremljajo in posredujejo podatke. 

Rezerve proračunov 

V zvezni resoluciji je poudarjeno, da naj bi vsi porabniki sredstev oblikovah 
večje rezerve in tudi na ta način uvedli skrajno varčevanje. 

Taka politika se v naši republiki že izvaja v zadnjih letih in je stanje 
rezervnih skladov naslednje: 

Republiški % od celotne porabe. 
v mili j. din 

31. 12. 31. 12. 31. 12. „ . - 
1969 1970 1971 " * 1 6 ' 1 

Republiški proračun 30,9 37,8 51,6 167 136 
Rep. izobraževalna skupnost — —■ 28,6 
Občinski proračuni 33,7 33,0 42,7 129 129 

Skupaj 64,6 70,8 122,9 190 173 

c) Realizacija v SRS za I. trimesečje 1972 v primerjavi z istim obdobjem 
leta 1971 

v milij. din 

Dohodki 
Januar—marec I.—ni. 72 

1971 1972 I,—IH. 71 

Prispevek iz osebnega dohodke 
iz delovnega razmerja 841,9 991,5 118 
Ostali prispevki 100,0 121,4 121 
Zvezni prometni davek 415,0 547,9 132 
Ostali davki 166,5 213,1 128 
Takse 21,9 19,8 90 
Ostalo 20,1 67,1 334 

Skupaj 1565,4 1960,8 125 

Visok -porast zveznega prometnega davka je predvsem zato, ker je bil v letu 
1971 še zvezni dohodek in je zveza ves januarski priliv usmerjala še na leto 
1970, V letu 1972 pa je celoten pritok izkazan v I. trimesečju. 
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Na posamezne glavne uporabnike odpadejo sredstva: 

Plan Jan.—marec ,, I.—III. I.—III. 72 
1972 1972 " 1971 I,—m. 71~ 

Invalidsko pokojninsko 
zavarovanje 2473,6 532,0 21,5 437,1 122 
Otroško varstvo 336,0 87,4 20,0 45,0 150 
Zaposlovanje 39,7 8,1 20,4 6,8 119 
Republiška izobraževalna 
skupnost 847,5 178,4 21,0 143,7 124 
Republiški proračun in 
gospodarski posegi 1793,9 375,0 2,1,0 212,0 177 
Občinski proračuni in 
temeljne izobraževalne 
skupnosti 1907,7* 404,9 21,2 333,8 123 
Temeljne kulturne skupnosti 52,8 10,6 20,0 3,4 311 
Otroško varstvo 86,5 18,0 20,8 14,2 127 
Kotizacija za zvezni 
proračun 1963,5 365,0 18,6 — — 

Opomba: Podatkov za zdravstveno zavarovanje nismo mogli dobiti. Občinskih 
planov še ni in je upoštevana začasno republiška ocena. 

d) Republiški proračun 

Sprejet je bil v višini 1793,9 milijona. Primerjave realizacije dohodkov 
v I. trimesečju: 

leta 1970 znaša 162 132 din 20,3 °/o letnega plana 
leta 1971 znaša 212 027 din 15,6 % letnega plana 
leta 1972 znaša 374 994 din 20,9 ®/o letnega plana 

Značilnosti priliva v primerjavi z letom 1971 so naslednje:,. 

Plan Realizac. Realizac. 0/ 1972 I. trim. '■ I. trim. 71 

Davek iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja 129 800 49 447 38,1 44 842 21,1 
Davek po posebni stopnji iz 
delovnega razmerja 139 200 38 474 27,6 29 830 21,8 
Prispevek od sklada 
skupne porabe 17 000 8 451 49,7 4 725 29,6 
Prometni davki 1 030 980 198 984 19,3 99 334 12,0 
Sodne takse 69 700 9 729 13,9 10 411 20,5 
Namenska dopolnilna sredstva 327 939 54 656 16,7 7 700 10,3 
Vse ostalo 79 300 15 253 19,2 15 185 22,8 

Skupaj 1 793 919 374 994 20,9 212 027 15,4 

Primerjava z indeksnimi povečanji ni mogoča, ker je proračun republike 
v preteklem letu doživel naslednje spremembe: 

— v prvem trimesečju prenos sredstev za znanstveno-raziskovalno delo, 
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— v II. trimesečju prenos obveznosti iz federacije za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje, 

— v IV. trimesečju vnos kotizacije od vplačil zveznega prometnega davka, 
prenos obveznosti za invalidsko in pokojninsko zavarovanje na federacijo, in 
prevzem obveznosti do izvenproračunske bilance federacije. 

Značilnosti priliva dohodkov v I. trimesečju leta 1972 so naslednje: 
—i davek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja je realiziran z 38,1 '%, 

ker so organizacije združenega dela ob plačilu osebnih dohodkov za mesec 
februar in deloma tudi za marec obračunale obveznosti po veljavnih stopnjah 
za leto 1971, ker so bile republiške stopnje objavljene šele v drugi polovici 
meseca februarja, občinske pa niti še v mesecu marcu; 

— posebna stopnja republiškega davka od osebnega dohodka je po strukturi 
dosegla že redno stopnjo z 7,8 ■%, kar očitno kaže na širj.enje dopolnilnega za- 
poslovanja tako po številu primerov kot po vsoti izplačil osebnih dohodkov za 
dopolnilno zaposlovanje; 

— prispevek od sklada skupne porabe je bil dosežen z 49,7 % nasproti 
planu za leto 1972, medtem ko je bil ta v letu 1971 za 20 lo/o in v letu 1970 za 
10'% nižji v istem obdobju leta; 

— republiški davek od prometa blaga na drobno je bil realiziran z 21,1 °/o, 
kar je enako obdobju preteklih dveh let; 

— zvezni prometni davek pa je dosežen z 19*Vo, ta priliv pa predstavlja le 
tista vplačila, ki se nanašajo na leto 1972, ker so bila vsa vplačila tega davka 
za leto 1971, vplačana v letu 1972, uporabljena 100'% za poplačilo kotizacije za 
leto 1971. 

e) Zvezni proračun 

Zaradi spremenjene vsebine funkcij, ki jih še opravlja federacija, so pro- 
računi 1971 in 1970 kakor tudi 1972 medsebojno neprimerljivi 

Zvezni proračun za leto 1972 je bil dogovorjen na višino . . 24,252 milijonov 
Od tega odpade na lastne dohodke zveze  12,000 milijonov 
in na kotizacijo republik  12,252 milijonov 

Realizacija zveznega proračuna za januar-marec 1972 znaša: 

t otni Reallz. Realiz. 
Dlan 1972 jan—mar. „ . , jan.—mar. »/o plan la u 1972 1971 

Letni dohodki 12,000 1,744 14,5 3,811 nepri- 
Kotizacija 12,252 1,959 16,0 — merljivo 
Posojilo iz rezervnega sklada — 621 477 „ 

Skupaj dohodki 24,252 4,324 17,8 4,288 100,8 

f) Izpolnjevanje obveznosti 

Kotizacija zveznemu proračunu je bila določena z rebalansom zveznega 
proračuna za leto 1971. Uveljavljen je bil avtomatizem in sicer tako, da je od 
realiziranega zveznega prometnega davka pripadalo zvezi 76,5*%. Do 31. 12. je 
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naša republika izvršila obveznost v višini 550 000 000 in je ostalo neporavnano 
še 132 300 000. To obveznost smo izvršili v prvih mesecih leta 1972. 

Za leto 1972 mora SR Slovenija plačati ha račun kotizacije 1 963 520 000. 
Obveznost se izvršuje tako, da se zveznemu proračunu avtomatično odstopa 

68,3 '% vseh vplačil zveznega prometnega davka. 
Do 31. 12. 1972 so vplačila kotizacije po republikah naslednja: 

Obveznost Vplačila do 
za leto 1972 31. 12. 1972 «/o 

Bosna in Hercegovina 1 433,1 213,3 14,9 
Crna gora 244,6 24,6 10,1 
Hrvatska 3 274,9 461,5 14,2 
Makedonija 653,2 100,9 15,4 
Slovenija 1 963,5 368,4 18,8 
Srbija (ožja) 3 243,7 566,0 17,4 
Kosovo 240,5 36,6 15,2 
Vojvodina 1 198,5 187,7 15,7 

Skupaj 12 252,0 1959,0 16,0 

Slabo izpolnjevanje kotizacije v prvih treh mesecih dd zveznega proračuna 
je predvsem zato, ker so vse republike še v letu 1972 izpolnjevale obveznost do 
zveze za leto 1971 in tudi sicer je realizacija prometnih davkov v prvih mesecih 
znatno manjša kakor v naslednjem obdobju. 

Obveznosti do sklada za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in AP Kosovo 

V okviru obveznosti do federacije je SR Slovenija kot edina republika v 
celoti izvršila obveznosti do sklada za kreditiranje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in AP Kosovo. Gospodarstvo SR Slovenije je 
vplačalo obvezno posojilo v višini 514 milijonov dinarjev, to je kot je znašala 
akontacijska vrednost, razen tega pa ustvarilo še presežek 14 milijonov dinarjev, 
ki se vključuje v akontacijsko obveznost za leto 1972. 

Podobno kot v predhodnem letu tudi v prvih mesecih leta 1972 gospodarstvo 
SR Slovenije izvršuje svoje obveznosti glede plačevanja obveznega posojila za 
sklad. Predvidena mesečna akontacija za leto 1972 znaša 53 milijonov dinarjev 
ali za prvo trimesečje 159 milijonov dinarjev. Obveznosti za prvo četrtletje 
mora biti poravnana do 15. aprila 1972. 

Neporavnava obveznosti 

Na ravni republike v SRS konec leta 1971 ni bilo neporavnanih obveznosti. 
To zlasti velja za republiški proračun, republiško izobraževalno skupnost in 
otroško varstvo. Obveznosti, ki še naiiašajo na izvenproračunsko bilanco, pa so 
posebej obravnavane. Neporavnane obveznosti za leto 1971 pa so občine in 
zdravstvene skupnosti poravnale iz svojih imobiliziranih sredstev. 
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Stanje neporavnanih obveznosti v SFRJ (podatki po stanju novembra 1971): 

Proračuni Samoupravne jrTo računi skupnosti 

Bosna in Hercegovina 276 385 585 557 
Črna gora 25 958 91 023 
Hrvatska 201 229 1 144 735 

. Makedonija 53 656 350 503 
Slovenija 68 66:1 244 303 
Srbija 153 074 916 461 
Kosovo 47 842 199 407 
Vojvodina 142 516 366 822 

Skupaj 969 321 3 898 811 

4. Davčna politika 

Sprejeti davčni zakon, predstavlja začetek oblikovanja nove republiške 
davčne zakonodaje. Uveljavljena je bila vrsta vsebinskih sprememb in do- 
polnitev, čeprav so glede na čas, ki je bil na razpolago, nekatera vprašanja 
ostala še nerešena oziroma so v proučevanju ter bodo upoštevana pri nadaljnjem 
dograjevanju davčnega sistema. Poseben aspekt nekaterim rešitvam je dajala 
tudi zahteva, izrečena v razhčnih resolucijah političnih in predstavniških orga- 
nov, da naj bi bili davki tudi eden od instrumentov blažitve neupravičene 
socialne diferenciacije pri nas. Rri tem pa je še upoštevati, da je davčna zakono- 
daja kot del celotne zakonodaje v veliki meri odvisna od uskladitve drugih 
predpisov z ustavnimi amandmaji. 

Zaposleni upokojenci bodo odslej plačevali dodaten, progresivni republiški 
davek iz delovnega razmerja Od presežka dohodka nad 20 000 din letno iz take 
zaposlitve. Medtem ko je bila po prejšnji ureditvi vrsta taksativno v zakonu 
naštetih prejemkov avtomatično šteta kot povračilo dejanskih stroškov, so z 
novim zakonom ti priznani stroški omejeni na višino, določeno s samoupravnimi 
sporazumi oziroma z družbenimi dogovori. 

Novosti v obdavčenju kmetijstva predstavlja pooblastilo občinami, da za 
posamezne vrste zavezancev lahko uvedejo obdavčenje po dejanskem dohodku 
in ne več po katastru, kar naj bi omogočilo realnejšo obdavčitev predvsem 
tistih zavezancev, ki dosegajo višje dohodke iz virov, ki jih katastrski dohodek 
ne vključuje. 

Številne so spremembe glede davka od obrtnih dejavnosti. Obdavčujejo se 
vsi dohodki iz take dejavnosti, redni ah priložnostni in ne glede na to, ah ima 
občan v ta namen potrebno dovoljenje ali ne. To isto velja tudi za intelektualne 
storitve. Kot osnovni način obdavčitve teh zavezancev se tudi v bodoče ohranja 
obdavčenje po dejansko doseženem dohodku, ki praviloma temelji na knjigo- 
vodskih evidencah, medtem ko je pavšalna obdavčitev omejena le na zavezance, 
ki delajo sami in to v manjšem obsegu (do 25 000 din čistega dohodka letno). 

Novosti davčnega zakona so posebna olajšava za zavezance, ki vlagajo 
sredstva za obnovo, razširitev ali gradnjo poslovnih prostorov in za nabavo 
opreme v dejavnostih, ki jih določijo občinske skupščine. Tako lahko občine 
vplivajo na razvoj posameznih dejavnosti v občini. Novosti so tudi glede pri- 
znavanja stroškov: pod določenimi pogoji se prizna delo zakonca in družinskih 
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članov, v merilu republike se enotno priznava amortizacija, da bi se preprečile 
zlorabe pri uveljavljanju stroškov uvoza osnovnih sredstev, surovin oziroma 
drugega materiala, se stroški priznavajo po vrednosti na podlagi carinske dekla- 
racije; nasploh pa velja, da je stroške potrebno dokumentirati. 

Davčna oprostitev za nove stanovanjske hiše se po novem zakonu skrajša 
od 25 na 10 let in pripada v bodoče le graditelju oziroma prvemu lastniku 
zgradbe. Kmetijske stanovanjske hiše v višinskih oziroma goratih krajih (četrti 
proizvodni okoliš) pa so po novem zakonu oproščene davka, razen če se oddajajo 
v najem,. 

Novost zakona je tudi obdavčenje določenih premoženjskih predmetov: 
strojev, orodja in inventarja, če skupna neodpisana vrednost teh sredstev pre- 
sega 150 000 din. Sredstva pod vrednostjo 10 000 din se ne obdavčujejo in tudi 
ne sredstva, ki se uporabljajo za kmetovanje. Po novem zakonu se obdavčujejo 
tudi čolni in drugi plovni objekti na motorni pogon ter pod določenimi pogoji 
gozdna zemljišča nekmetov. 

Pri odmeri davka iz skupnega dohodka občanov so se želele v večji meri 
upoštevati družinske okoliščine zavezanca in je bil zato zvišan neobdavčeni 
znesek za vzdrževane družinske člane. Pomembna novost je tudi davčna opro- 
stitev sredstev, vloženih v nakup obveznic, če je rok vračila daljši od treh let. 
Ta oprostitev predstavlja obliko dodatnih obresti z namenom, spodbujati pri- 
hranke prebivalstva. 

Izpolnjene določbe novega zakona o davkih občanov bodo lahko prispevale 
k učinkoviti, spodbudni in pravičnejši davčni politiki le, če bo vzporedno s tem 
okrepljena tudi skrb za delo davčne uprave. 

5. Investicije 
• 

Visoka stopnja investicij sama po sebi ne pomeni negativnega pojava, saj 
so investicije v osnovna sredstva med temeljnimi faktorji gospodarskega raz- 
voja. Svojo negativnost kaže v tem, da je dobršen del investicij v Jugoslaviji 
financiran deficitarno in da tako poglablja nesorazmerja med razpoložljivimi 
sredstvi in povpraševanjem. 

V Sloveniji je bilo po podatkih SDK o pomembnejših investitorjih ob 
koncu avgusta preteklega leta z avansi, akreditivi, predvsem pa z garancijami 
bank in drugih kreditorjev kot plačnikov zagotovljenih 96,6 °/o plačil po skle- 
njenih pogodbah in pogodbenih prekoračitvah, nezagotovljenih plačil pa je bilo 
3,4 %. 

Visok delež investicij v osnovna sredstva in prirasta zalog v družbenem 
proizvodu družbenega sektorja SR Slovenije* v letu 1970 36,3,0/o, v letu 1971 pa 
32,8 %, kaže v drugem polletju preteklega leta nazadovanje, ki se nadaljuje tudi 
v prvih mesecih letošnjega leta. Indeks naložb v osnovna sredstva po podatkih 
SDK (efektivna izplačila) znaša 120,1 '°/o v primerjavi z letom 1970, prvo tri- 
mesečje letošnjega leta v primerjavi z istim, obdobjem lani pa indeks 109,6 
(v Jugoslaviji v preteklem letu 106, v letošnjih prvih dveh mesecih 110). Pb- 

* Udeležba je računana na osnovi podatkov SDK, ki spremlja finančne tokove 
družbenega sektorja, ne pa stvarne investicijske potrošnje, ki je zaradi medsebojnega 
kreditiranja večje. Zato je stvarna udeležba še nekoliko višja. Propulzivni faktor 
večanja investicij v družbenem proizvodu celotnega gospodarstva so bile lani 
vsekakor privatne investicije, saj se je znaten del povečanih sredstev prebivalstva 
in izseljenskih nakazil angažiral v investicijsko področje. 
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večanje izplačil v letošnjem letu se nanaša predvsem na izvršene investicije 
v lanskem letu. 

Postavlja se vprašanje, kakšna stopnja investicij in kakšna rast najbolj 
ustreza potrebam in možnostim gospodarskega razvoja Slovenije oz. Jugoslavije,* 
oz. ali širina investicijske fronte v letu 1970 in 1971 prehiteva naše možnosti. 

Medtem ko je optimalna stopnja kategorija srednjeročnega in dolgoročnega 
dogovora in odločitve, pri čemer je doseganje relativne stabilnosti eden od 
osnovnih pogojev za nadaljnji razvoj socialistične blagovne proizvodnje, je 
doseženi obseg investicij tesno povezan z učinkovitostjo gospodarskih naložb 
in z odpravljanjem infrastrukturnih problemov. 

V tekočem letu bo uresničitev porasta bruto gospodarskih investicij v osnov- 
na sredstva v višini 3,5 do 4,0 "/o — kot predvideva resolucija o ekonomski 
politiki za leto 1972 — funkcija že sprejetih in še predvidenih ukrepov v 
kreditno^monetarni, zunanjetrgovinski in davčni politiki ter politiki cen. Vpliv 
ukrepov ekonomske politike kaže, da se bo nadaljevala tendenca relativnega 
zmanjševanja obsega investicijske potrošnje, ki se je začela v drugi polovici 
preteklega leta. Ocenjuje se, da bodo pod vplivom restriktivnih ukrepov in 
zmanjšanih možnosti deficitarnega investiranja rasle investicije nekoliko po- 
časneje od družbenega proizvoda. 

V preteklem letu se je nadaljevala tendenca zmanjševanja gospodarskih 
investicij, ki kažejo po podatkih SDK strukturni padec od 74,7 % v letu 1970 
na 67,1 °/o v letu 1971 (v Jugoslaviji od 71,7 % na 68,8 %). V okviru gospodarskih 
naložb je občutnejši padec udeležbe v prometu in trgovini, medtem ko se je 
znatneje povečala udeležba industrije (od 43,3 % na 46,1'°/»). Med negospodar- 
skimi področji kaže znatnejši porast investicijska dejavnost -na kulturno- 
socialnem področju (od 20,6 na 23,6'%), udeležba stanovanjske dejavnosti pa je 
padla (od 50,2 na 48,5%). Zakon o 30% depozitu na neproizvodne in negospo- 
darske investicije, ki velja do konca leta 1972, bo vsekakor občutno vplival na 
zmanjšano udeležbo teh investicij tudi v letošnjem letu. 

Udeležba gospodarskih organizacij pri financiranju investicij v osnovna 
sredstva je v letošnjem prvem četrtletju na nivoju lanskega poprečja (34,7 to/o, 
v letu 1970 pa 34,0 °/»), medtem ko so banke predvsem na račun financiranja 
stanovanjske gradnje povečale udeležbo v prvem četrtletju letošnjega leta na 
51,5% (v lanskem letu 50,4%, v letu 1970 pa 53,9%). Udeležba družbeno- 
političnih skupnosti pa se je letos zmanjšala na 6,6% (v letu 1971 '7,7%). 
V Jugoslaviji pa je udeležba bančnih sredstev padla po telegrafskih podatkih 
za prvo trimesečje letošnjega leta na 42,8% (v celotnem delu 1971 50,1 %) in to 
na račun povečane udeležbe družbenopolitičnih skupnosti in povečane udeležbe 
sredstev ustanov in ostalih delovnih organizacij. 

Lani sprejeti ukrepi za umiritev investicijske potrošnje in odpravo nekaterih 
nesorazmerij v investicijski potrošnji ter njenem financiranju bodo imeli želeni 
učinek zlasti pri zmanjšanju in odpravljanju fiktivnega dohodka delovnih 
organizacij, k čemur bo pripomogel tudi obračun amortizacije na osnovi reva- 
loriziranih osnovnih sredstev ter predvideno realnejše ugotavljanje vrednosti 
zalog in popravkov terjatev. Povečana ocena domačega kapitala, predlagani 
posebni pogoji za odobritev investicijskih kreditov in ukrepi za zagotovitev 

* Modelske raziskave kažejo, da bi bila v Jugoslaviji na osnovi deleža bruto 
gospodarskih investicij med 25 in 26 %> ustvarjena stopnja rasti družbenega proiz- 
voda okrog 8 °/o, stopnja rasti realne osebne potrošnje okrog 6Vo in zaposlenost 
okrog 3 °/o, in to pri relativno ugodnem razvoju plačilno bilančnih odnosov. 

40 
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trajnih obratnih sredstev bodo ob hkratni republiški kreditno-monetarni politiki 
selektivno vplivali na potencialne investitorje. Piri tem bi morala večja priteg- 
nitev domačih sredstev iz naslova varčevanja* in zagotovitev tujega kapitala, 
zlasti še na podlagi skupnih naložb in novih oblik financiranja, investicij 
(jemanje v najem), nekoliko ublažiti restriktivnost ukrepov ekonomske politike. 
Potrebni pa bodo tudi dodatni ukrepi družbenopolitičnih skupnosti zlasti na 
področju infrastrukture, da ne bi prišlo do neusklajenega razvoja. Vse to 
narekuje povečanje nadaljnjega sodelovanja med nosilci družbene reprodukcije 
in sprejemanje takih rešitev, ki bi glede na dolgoročno obdobje kar največ 
prispevale k učinkovitosti investicijskih naložb. 

IV. 

ZUNANJETRGOVINSKA MENJAVA 

V skladu z osnovnimi smernicami razvoja države v letu 1972 bi se eko- 
nomski stiki s tujino v tem1 letu morah razvijati v smeri bistvenega zmanjšanja 
primanjkljaja v tekoči plačilni bilanci, kar bi se doseglo s hitrejšim naraščanjem 
izvoza blaga in storitev (12—14%) in počasnejšo dinamiko uvoza (približno 
6%). Posledica navedenih tendenc bi se odražala v naraščanju deviznih rezerv. 

Dosedanja gibanja tako v državnem merilu kot na področju SR Slovenije 
kažejo tendence razvoja v predvideni smeri. V prvem četrtletju leta 1972 se je 
povečal izvoz blaga iz SR Slovenije v primerjavi z istim obdobjem lani za 
36,4 %, uvoz pa je bil celo za 5,5 °/»** nižji. Očitna so torej letos znatna odsto- 
panja od doslej običajne izvozno-u vozne usmeritve gospodarstva, saj je vrsto 
let nazaj uvozna dinamika v prvih mesecih leta bistveno presegala izvozno 
rast. Najbolj izrazito je to odstopanje v primerjavi z letom 1971, ko smo v 
prvem četrtletju ob stagnaciji izvoza (—'0,6%) povečali uvoz kar za 40%. 

Doseženi rezultati so s stališča plačilne bilance sicer ugodni, vendar že 
povzročajo vrsto problemov v proizvodnji in potrošnji. Generalne restrikcije 
peri uvozu zaostrujejo tudi probleme v proizvodnji za izvoz, kar je glede n^ 
obstoječo strukturo izvozne industrije in težnjte po vsem večjem povezovanju 
gospodarstva ptrek raznih oblik kooperacijskih osnov s tujimi partnerji ekonom- 
sko nesmotrno. 

Na nadpoprečne rezultate, dosežene v slovenskem izvozu, sta vplivali tako 
devalvacija dinarja ob revalvaciji večine pomembnejših zahodnih valut kot tudi 
zamrznitev cen. Prodaja v tujini je postala finančno ugodnejša za tiste blagovne 
skupine, ki niso bistveno odvisne od uvoženih surovin in reprodukcijskih ma- 
terialov kot so: proizvodi barvaste metalurgije, lešne in papirne industrije, 
nekaterih proizvodov kovinsko-predelovalne in steklarske industrije ter kme- 
tijskih pridelkov, predvsem proizvodov živinoreje. Značilno je, da se pri tem 
struktura izvoza spreminja v korist izdelkov najnižje stopnje predelave. Pod- 
poprečne stopnje rasti oziroma stagnacije izvoza pa so značilne za tisto finalno 
proizvodnjo, ki je pretežno zasnovana na uvoženih surovinah (nekateri proizvodi 
tekstilne, kemične in elektroindustrije ter salonitno^-cementni proizvodi). Po- 
slabšanje konkurenčnosti teh izdelkov v izvozu je predvsem) posledica močne 

* Pri tem ni dovolj samo nedavno sprejeti zakon o vrednostnih papirjih, temveč 
povečanje udeležbe gospodarskih, organizacij v delitvi družbenega proizvoda. 

** Za leto 1971 je vzet faktor 18,74, da so podatki prilagojeni prikazovanju ZZS 
in ne 13,33, katerega jemlje RZS. 
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podražitve uvoza zaradi spremembe uvoznega tečaja kot tudi, ker so za večino 
blaga ostale uvozne obremenitve enake kot pred devalvacijo, le da se obraču- 
navajo na višjo osnovo. 

K zmanjšanju deficita v plačilni bilanci bo prispeval tudi večji vpliv 
deviznih sredstev na neblagovni osnovi. Po podatkih Narodne banke, centrale 
v Ljubljani, so v prvem trimesečju letos zlasti dievizna sredstva večja od 
inozemskega turizma (za 61,5 °/t>) posebno v okviru maloobmejnega prometa (za 
68,6 %). Priliv od zaslužkov naših delavcev v tujini pa je manjši kot lani (za 
1,2 °/o), v Jugoslaviji pa se je povečal. 

Pričakujemo, da v nadaljnjih gibanjih blagovne in neblagovne menjave 
spričo nakopičenih problemov v proizvodni in finančni sferi in z aspekta med- 
narodnih izvozno-uvoznih tokov ne bomo zadržali dosežene dinamike. Po oceni 
mednarodnih institucij (OECD Observer) je v prvem polletju pričakovati upa- 
danje mednarodne trgovine zahodnih držav, zlasti njihovega uvoza. Pri tem 
bi se okrepila njihova medsebojna menjava, kar pomeni zapiranje teh tržišč 
v meje integracijskih skupnosti. Pogoji prodaje našega blaga v tujino se bodo 
zaostrili tudi zaradi okrepitve Evropske gospodarske skupnosti s pristopom 
novih držav. Upoštevati je sicer treba, da je v okviru carinskih preferencialov 
izvoz nekaterih naših industrijskih proizvodov konkurenčnejši, vendar obstajajo 
pri nekaterih blagovnih skupinah še vedno pomembne kvantitativne omejitve. 
Kljub spremembi odnosa sil, ki je nastal po monetarni krizi, in naporom 
zahodnih držav, da bi normalizirale stanje z uskladitvijo razmerij svojih valut, 
je položaj v svetu še vedno negotov. Prisotna je bojazen, da bi prišlo do nove 
monetarne krize, če bi ZDA ne obnovile konvertibilnosti dolarja. 

Zato je treba pohiteti z realizacijo medrepubliškega dogovora in čimprej 
uveljaviti zakonska določila in predvidene mehanizme za poslovanje s tujino. 
Republiški organi so izdelali svoj predlog ureditve kompleksnega finančnega 
poslovanja s tujino, v katerem se zavzemajo za čim jasnejšo opredelitev pravic 
in obveznosti temeljnih organizacij združenega dela. Hkrati so bili izdelani 
zakoni zveznih organov, v katerih so močneje zastopane tendence obstoječih 
administrativnih posegov v ekonomsko^pravne odnose s tujino. Pri usklajevanju 
stališč se je večina republik opredelila za zvezno koncepcijo, tako da je naša 
republika lahko uveljavila z amandmaji na zvezne zakone le del svojih pred- 
logov. Ker bo novi zunanjetrgovinski in devizni sistem lahko zaživel šele na 
podlagi izvršilnih ,predpisov, je potrebno, da se še nadalje zavzemamo za uve- 
ljavitev tistih mehanizmov, ki sproščajo finančno in devizno poslovanje ter 
promet blaga s tujino. 

V sedanjem kritičnem položaju nelikvidnosti gospodarstva pomeni izbolj- 
šanje pogojev za kreditiranje izvoza pomembno stimulacijo za prodajo v tujini. 
V ta namen usmerja SR Slovenija pretežni del sredstev, ki so ji bila dodeljena 
iz sredstev primarne emisije v letih 1971—1972, v reeskont kreditov za izvoz 
blaga in storitev ter za priprave proizvodnje za izvoz. Tako so izboljšani pogoji 
kreditiranja izvoza. Razen tega prispeva republika tudi dodatna sredstva za 
nadomestilo dela obresti pri najemanju izvoznih kreditov. Takšno kreditno 
politiko bo naša republika nujno morala voditi tudi v drugem polletju tekočega 
leta, ko bo v ta namen razpolagala z večjimi sredstvi. Da omejevanje uvoza ne 
bi ogrožalo proizvodnje za izvoz, bo nujno uvozne restrikcije, ki enako priza- 
denejo vse blago, zamenjati s selektivnim omejevanjem uvoza ob upoštevanju 
potreb izvoznega gospodarstva. 

40* 
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Ukrepi ekonomske politike bi morali biti usmerjeni tudi na zniževanje 
stroškovne inflacije v proizvodnji. V ta namlen bi bilo treba linearno znižati 
posebno uvozno takso, če že ni mogoče za vse blago, pa vsaj za uvoz repro- 
dukcijskih materialov. Nejasnost zaradi zavlačevanja predvidenih sprememb 
uvoznega blagovnega režima za več kot tisoč proizvodov prav tako ovira 
izvozno usmeritev. Tudi reševanje tega vprašanja spada med bodoče priori- 
tetne naloge. K dolgoročnejši in jasnejši opredelitvi gospodarstva bo predvsem 
pripomogel program liberalizacije, posebno če ga bodo zvezni organi sprejeli 
v rokih, ki so predvideni. Ta program pa ni samo stvar uprave, ampak vsega 
gospodarstva in zbornic. 

Glede na to, da je položaj inozemskega turizma še posebej nejasen, bo 
nujno čimprej s sistemskimi ukrepi zagotoviti zadovoljive rezultate v plačilni 
bilanci. Posebno ker tudi zvezna analiza ugotavlja, da kažejo tendence na sek- 
torju uvoza in notranje potrošnje, kot tudi izrazito porušeni okviri na področju 
osebnih dohodkov, ki z ostalimi stroški gospodarstva zmanjšujejo konkurenčno 
sposobnost, na možnost, da se gibanja v plačilni bilanci v drugi polovici leta ne 
bodo odvijala tako ugodno kot doslej. 

V. 

TRG IN CENE 

Kljub sorazmerno visoki rasti proizvodnje je tržišče kot celota in zlasti po 
strukturi blaga neustrezno založeno-. Zamrznjene cene pa ob povečanih poslovnih 
stroških zmanjšujejo denarno akumulacijo v korist potrošnje in ne vplivajo 
na usklajevanje blagovno-denarnih razmerij. Že obstoječa neskladja med po- 
nudbo in povpraševanjem se bodo glede na bližajočo večjo porabo v tu- 
ristični sezoni stopnjevala, povečali se bodo pritiski na cene in še bolj se bodo 
zaostrile tržne deformacije. 

V splošni zamrznitvi cen, ki je bila sprejeta lani novembra in ki velja 
še danes, smo videli ukrep, ki naj bi dal dovolj časa, da se v novih pogojih 
določi politika cen. Računali smo, da bo politika cen usmerjena v odpiranje 
tržnih odnosov, kar bi bilo spričo realnega tečaja dinarja tudi normalno in 
razumljivo. Z odpiranjem trga bi lahko prek politike cen odpravljali nekatere 
notranje in najbolj očitne disparitete, zlasti med cenami surovin in končnih 
izdelkov v korist prvih, kakor tudi disparitete znotraj končnih izdelkov. Na- 
mesto odpiranja trga pa sedanja politika cen temelji na zamrznitvi cen, ki je 
tako postala osnovni instrument stabilizacije. Takšna politika prav gotovo ne 
krepi tržnega obnašanja samoupravnih subjektov in ne vodi k uveljavljanju 
tržnih zakonitosti. 

Zamrznitev cen je sicer zaustavila močan trend rasti cen, toda kljub temu 
so se v vsedržavnem merilu že v prvem četrtletju proizvajalčeve cene indu- 
strijskih izdelkov povečale za 1,4 '%>, cene na drobno za 2,9 °/o in življenjski 
stroški za 2,2%. S tem povečanjem smo se že dokaj močno približali predvide- 
nemu 5-odstotnemu povečanju cen in 6-odstotnemu povečanju življenjskih 
stroškov. 

Povečanje cen je v celoti posledica odobritev, ki jih je zvezni izvršni svet 
dal na povečanje cen nekaterih živil, izdelkov naftne, tekstilne, usnjarske in 
obutvene industrije. Rast cen bi bila prav gotovo večja, če določene grupacije 
ne bi dobile nekaterih olajšav pri uvozu surovin in reprodukcijskega materiala. 
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Tudi podaljšana kompenzacija za moko, podaljšan regres za umetna gnojila 
in znižanje prometnega davka pri obutvi ter usnjenih in tekstilnih izdelkih je 
vplivalo, da rast cen ni bila še večja. 

Kljub navedenim olajšavam in ukrepom je mogoč pritisk na nadaljnje 
povečanje cen. Inflacija stroškov, devalvacija dinarja in gibanje cen na svetov- 
nem trgu so namreč razlogi, ki velik del gospodarstva, posebno tistega, ki je 
močno navezan na uvoz surovin in reprodukcijskega materiala pri zamrznjenih 
cenah spravljajo v težak gospodarski položaj, zaradi česar te grupacije iščejo 
izhod v povečanju cen. Skoraj ni pomembnejše industrijske grupacije, ki ne bi 
od pristojnih organov terjala povečanje cen neposredno ali pa posredno prek 
raznih olajšav. V Sloveniji so najbolj prizadete tekstilna, usnjarska in gumarska 
industrija ter nekatere grupacije kemične, kovinske, elektro in živilske indu- 
strije ter skoraj vse grupacije črne in barvne metalurgije. Nekatere od naštetih 
grupacij poslujejo celo z izgubo-. 

Poleg gospodarskih organizacij so v težak ekonomski položaj zašle tudi 
zdravstvene in socialne organizacije, ki oblikujejo cene svojih storitev na ravni 
cen četrtega četrtletja 1970, stroški poslovanja pa so se jim v letu 1971 močno 
povečali. Z letošnjim povečanjem cen nekaterih živil (olje, margarina, meso, 
mleko, mlečni izdelki ipd.) se je položaj zdravstvenih in socialnih organizacij 
še bolj zaostril. Podražitve živil so močno prizadele tudi gostinstvo-, posebno 
tisti del, ki se pretežno ukvarja s pripravo jedil. 

Z nekajkratnimi dopolnitvami odloka o maksimiranju cen vseh izdelkov in 
storitev, s korekcijo cen nekaterih izdelkov in z olajšavami pri uvozu določenih 
surovin in polizdelkov se je samo delno omilil težak gospodarski položaj in to le 
nekaterih grupacij. Ostala je še vrsta nerešenih problemov v cenah, zaradi 
česar vse bolj prihaja do izraza deformiranost v cirkulaciji blaga, zmanjšuje 
se proizvodnja in povečuje deficitarnost nekaterih repromaterialov in končnih 
izdelkov. 

Dosedanji dvig cen, pritiski za nadaljnje povečanje cen ter situacija na 
trgu nam ponovno potrjujejo, da z dolgotrajno splošno zamrznitvijo cen ni 
mogoče stabilizirati gospodarskih gibanj in za dalj časa zadržati cene na nespre- 
menjeni ravni. Ze večkrat najavljenega programa, kako iziti iz sedanjega stanja 
zamrznjenih cen, pa še vedno ni. Zato predlagamo, da se istočasno s sprejetjem 
novega zakona o družbeni kontroli cen odpravi odlok o maksimiranju cen vseh 
izdelkov in storitev. Del cen je treba takoj sprostiti, ostale pa zadržati pod 
neposredno družbeno kontrolo, dokler se ne ustvarijo pogoji za prosto obliko- 
vanje cen. Takoj bi lahko sprostili: 

—• cene izdelkov, ki niso pom'embne za stroške poslovanja in življenjske 
stroške (galanterijski izdelki, pozamenterijski izdelki, kozmetični izdelki, izdelki 
grafične industrije, glasbeni instrumenti, alkoholne pijače, kavine, začimbe, čaji, 
esenci ipd.). Pri teh izdelkih je notranji trg stabiliziran, konkurenca v pro- 
izvodnji je razvita in ni monopolnih omejitev v trgovini. Poleg tega je skrajno 
neracionalno terjati sporazumevanje o cenah pri artiklih, ki so nepomembni za 
splošne tokove in za življenjske stroške; 

— cene izdelkov, ki so izdelani po individualnih naročilih in po posebnih 
tehničnih pogojih ter so namenjeni reprodukciji in investicijski dejavosti. Tu 
gre predvsem za enkratna in posebna naročila, zaradi česar ni potrebna kontrola 
cen s strani organov za cene; 

— cene izdelkov, ki se prodajajo v smislu predpisov o investicijski izgradnji 
oziroma velikih naročil in se prodaja opravlja na temelju javne licitacije. Tudi 
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pri teh izdelkih in storitvah glede oblikovanja cen ni potrebna intervencija 
organov,za cene; 

— cene izdelkov, ki se štejejo za izdelke višjega standarda (avtomobili, 
izdelki iz plemenitih kovin, kristalni izdelki, krznarski izdelki ipd.). V pogojih 
neuravnovešenih blagovno-denarnih razmerij in v pogojih, ko se sprejemajo 
ukrepi zoper neupravičene socialne razlike, ne bi bilo treba držati pod nepo- 
sredno družbeno kontrolo cen, »cene luksuznih artiklov« in »cene artiklov 
višjega standarda«; 

— cene izdelkov, katerih uvoz je liberaliziran, notranje cene pa so na 
ravni ali pa iznad ravni uvoznih cen. 

Vse ostale cene, ki so po novem zakonu o družbeni kontroli cen v pristoj- 
nosti federacije, bi morali do nadaljnjega zadržati, pod neposredno družbeno 
kontrolo. Premike cen bi morali opraviti po vnaprej dogiovorjenem programu 
in v skladu s sprejetim in dogovorjenim sistemom in politiko cen. 

Istočasno s sprejetjem novega zakona je potrebno prenesti na republike, 
avtonomni pokrajini in občine družbeno kontrolo cen tistih izdelkov in storitev, 
ki bodo po> novem zakonu v njihovi pristojnosti. Zato se v naši republiki že 
pripravljajo ustrezni predpisi, na temelju katerih se bodo urejale cene, za katere 
so pristojne republika in občine. 

VI. 

MATERIALNI POLOŽAJ GOSPODARSTVA 

Finančni rezultati za leto 1971 kažejo v primerjavi z letom 1970 po pred- 
hodnih podatkih SDK visok porast. 

Celotni dohodek je v svoji rasti zabeležil posebno razvojno smer, inten- 
zivno je rastel v prvi polovici leta, medtem ko je ta dinamika v drugi polovici 
leta znatno popustila,. Razlika v dinamiki gospodarske rasti kaže, da so napori 
za stabilizacijo gospodarstva v drugem polletju že začeli učinkovati. Mnogo 
slabši so rezultati v prvem četrtletju letos-. Povečanje celotnega dohodka v letu 
1971 za 29 °/o pomeni visoko stopnjo povečanja, ki kaže na visoko konjunkturo 
in inflacijo. Na tako povečanje je vplival povečan obseg proizvodnje, intenziven 
dvig uvoza in cen. 

Delež porabljenih sredstev v celotnem dohodku, ki je znašal v letu 1970 
78,2 !°/o, se je v preteklem letu povečal na 78,6 %>. Hitrejši porast sredstev, porab- 
ljenih za dosego realiziranega celotnega dohodka, povzroča zmanjšanje ekono- 
mičnosti poslovanja. Iz tega sledi, da niti porast cen niti obe devalvaciji 
dinarja (visok uvozni delež) niso bili v prid razbremenitve dohodka; le-ta je, kot 
kaže indikator ekonomičnosti poslovanja, postal v preteklem letu celo bolj 
utesnjen in bo zato še vnaprej povzročal pritisk na zviševanje cen. 

Med posameznimi finančnimi kategorijami v strukturi celotnega dohodka 
v preteklem letu ni bilo občutnih premikov. Stopnja povečanja dohodka je 
bila na splošno manjša od stopnje povečanja celotnega dohodka, k čemur 
je pripomogla relativno hitrejša rast porabljenih sredstev. Posledica takega 
razvoja je znižanje deleža doseženega dohodka v celotnem dohodku za 0,4 ®/o. 
Doseženi dohodek gospodarskih organizacij je bil na ta način v letu 1971 večji 
kot v letu 1970 za 27%. 

Rentabilnost poslovanja, računana iz razmerja med doseženim dohodkom 
ter poprečno uporabljenimi osnovnimi in obratnimi sredstvi, kaže v letu 1970 
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smotrno uporabo osnovnih in obratnih sredstev. Dosežen dohodek na 100 din 
uporabljenih osnovnih in obratnih sredstev se je v letu 1971 povečal za 9'%>. 

V razdelitvi dohodka po namtenu pa opažamo znižanje zakonskih obveznosti 
podjetij in povečano izločanje za sklad skupne porabe in druge sklade. Rast 
sredstev, izločenih za osebne dohodke, je zaostala za rastjo dohodka za delitev, 
zato se je znižal tudi strukturni delež sredstev za osebne dohodke, kar je raz- 
vidno iz naslednje tabele: 

Razdelitev dohodka po namenu: 
V milijonih z 1 dec. 

Indeksi 
Strukture 

1970 
— za pogodbene obveznosti 
— za zakonske obveznosti 

(brez obresti na poslovni 
sklad) 

— za bruto osebne dohodke 
— za poslovni sklad 
— za obresti na poslovni sklad 
— za sklad skupne porabe in 

stan. izgradnjo 
— za rezervni sklad 
— za druge sklade in namene 

1 420,4 

674,7 
11 136,5 

2 629,6 
495,9 

1 114,8 
262,6 

89,5 

1 788,6 

758,9 
13 791,2 
4 096,9 

50,5 

1 606,1 
326,5 
137,4 

126 

112 
124 
156 

10 

140 
124 
153 

8,0 

3,8 
62,5 
14,8 
2,7 

6,2 
1,5 
0,5 

7,9 

3.4 
61.1 
18.2 
0,2 

7,1 
1.5 
0,6 

Skupaj 17 824,0 22 556,1 127 100,0 100,0 

Poglavitna postavka med pogodbenimi obveznostmi so obresti za kredite, 
ki so se povečale za 21 %, kar gre na račun nižje obrestne mere za kratkoročne 
kredite za obratna sredstva, konvertirane v mlaju 1971 v dolgoročne. Delež 
zakonskih obveznosti je nazadoval predvsem na račun prispevka za obnovo in 
graditev Bosanske krajine v višini 0,7 '%>, ki je stopil na mesto 1 prispevka 
za Skopje. Zaradi primerljivosti so se obresti od poslovnega sklada, ki so bile 
v letu 1970 obravnavane kot zakonske obveznosti, izločile. Z letom 1971 so 
namreč obresti od poslovnega sklada pretvorjene v obvezno posojilo za razvoj 
manj razvitih območij, ki bremeni sredstva poslovnega sklada, v obliki več- 
letnega posojila. Razpoložljiva sredstva poslovnega sklada so dejansko nižja od 
prikazanega tudi zaradi naraščajoče nelikvidnosti, ki veže sredstva delovnih 
organizacij. Presežek sredstev kupcev nad dobavitelji se je povečal od 3877 
milijonov v letu 1970 na 5263 milijonov oziroma za 36%. Ti podatki kažejo-, 
da so gospodarske organizacije z vidika vezave sredstev na kupce in dobavitelje 
startale v leto 1972 s poslabšanim) stanjem. 

V preteklem poslovnem letu se je izvršila prerazdelitev družbenega pro- 
izvoda v korist podjetniške akumulacije: 

v milijonih din 

1970 Indeksi 
Struktura 

1970 1971 

Družbeni proizvod 20 418,0 25 862,3 127 100,0 100,0 
— družbene obveznosti 5 625,4 6 748,3 120 27,6 26,1 
— sredstva delovnih skupnosti 8 760,1 11 251,5 128 42,9 43,5 
— podjetniška akumulacija 6 032,5 7 862,5 130 29,5 30,4 
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Strukturne premike v delitvi družbenega proizvoda ocenjujemo kot zelo 
pozitivne. V smislu stabilizacijskih prizadevanj deluje znižanje deleža družbenih 
obveznosti, čeprav ni tolikšno, kot je bilo gospodarstvu večkrat obljubljeno. 
Sam delež OD se je že bolj znižal, kar le kaže na določene pozitivne efekte 
zamrznjen j a OD v začetku leta in reguliranja OD s samoupravnimi sporazumi 
v drugi polovici leta. 

Povečanje podjetniške akumulacije, predvsem sredstev, izločenih v poslovni 
sklad, pomeni precejšnje povečanje lastnega razvojnega potenciala gospodarskih 
organizacij, kolikor ne bodo ta sredstva pasivizirana z zdajšnjo, že predolgo 
trajajočo zamrznitvijo cen in rastočo nelikvidnostjo. Materialni stroški gospo- 
darskih organizacij so se zaradi povišanja cen nekaterim proizvodom, predvsem 
pa zaradi devalvacije, občutno povišali, kar ni moglo biti izravnano s pove- 
čanj eml cen lastnih proizvodov, ampak gre mnogokje na račun ustvarjene 
akumulacije v letu 1971. 

Osnovna sredstva so zaradi revalorizacije porastla za 69 %>. Za nekatere 
gospodarske dejavnosti z visoko organsko sestavo kapitala bo v prihodnje 
problematično ustvarjanje tolikšnega dohodka, da bodo lahko <dosegle amorti- 
zacijo po predpisanih stopnjah. 

Izgube, ustvarjene v poslovanju, preteklega leta, so se povečale od 74 014 
din v letu 1970 na 139 816 din v letu 1971, to je za 89 "/o. Povečanje gre pred- 
vsem na račun negativnega rezultata podjetij za proizvodnjo in prenos elek- 
trične energije. Če pa se bo nenormalno gospodarsko stanje, kateremu smo priča 
v prvem četrtletju, še nadaljevalo, bodo izgube tekočega poslovnega leta mnogo 
večje. 

2ie oib prvem periodičnem obračunu za leto 1972 je vrsta podjetij ugotovila, 
da z ustvarjenim dohodkom komaj še pokrivajo materialne stroške in obveznosti 
iz dohodka ah pa so že v izgubi. 

Tak materialni položaj gospodarstva se odraža tudi pri vlaganju sredstev 
na bančne račune. Pri 92®/o porastu deviznih sredstev gospodarstva pri poslovnih 
bankah z domicilom v SR Sloveniji so se v letu 1971 povečala dinarska sredstva 
le za okoli 13%' ali skupno vsa sredstva za okoli 20%. Pri porastu deviznih 
sredstev moramo upoštevati pripis zaradi sprememb paritete dinarja. Od dinar- 
skih sredstev so se največ povečali depoziti, tj. sredstva, angažirana za plačilo 
uvoza in kritja za .akreditive, pa tudi višja dinarska sredstva za kredite in 
garancije s tujino. Lastna sredstva so gospodarske organizacije vlagale v inve- 
sticije v osnovna sredstva, tako da se je njihova udeležba v skupnih gospodar- 
skih investicijah povečala od 42,6 % v letu 1970 na 48,4 % v lanskem letu. 
Enaka tendenca nastopa tudi v merilu države. 

Vzdrževanje visoke rasti proizvodnje in nivoja vseh oblik domače, posebno 
investicijske potrošnje, pa je možno ob še vedno premajhni domači akumulaciji 
samo z naraščanjem dodatnih sredstev iz tujine. Po devalvaciji dolarja in 
revalvaciji vrste deviz je nastala na evropskem trgu denarja nestabilnost. 
Obrestne mere, zlasti za kratkoročna sredstva, so močno variirale. Predvidoma bo 
povpraševanje po kreditih v letu 1972 doseglo rekordne višine. Možnosti za 
najemanje kreditov bodo zato manjše in pogoji neugodni. Podražitve tujega 
kapitala bodo neposredno vplivale na poslovne stroške in krepile nestabilnost 
domačega trga. Toliko bolj, ker je struktura dolgov gospodarstva Slovenije 
v tujini izredno neugodna. 

Obseg kreditov in posojil z rokom odplačila do 1 leta je znašal 36,5 °/o, 
prek 1 do 5 let 33,5%, prek 5 do 10 let 20l0/o in prek 10 let 10 °/o. 
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Značilen je izredno visok delež kratkoročnih kreditov, v okviru srednje- 
ročnih in dolgoročnih kreditov pa zlasti visok obseg kreditov z odplačilom 
do 5 let. 

Iz bilance stanja na dan 31. decembra 1971 za gospodarska področja izhaja, 
da so delovne organizacije povečale vrednost osnovnih sredstev v indeksu 157.* 
Od tega odpade na zemljišča za gospodarske namene indeks 297, gozdove in 
nasade 103, gradbene objekte in rudarska dela 194, delovne priprave 147, 
osnovna sredstva 109 ter druga osnovna sredstva 115. Seveda pa ti indeksi ne 
izražajo samo efekta revalorizacije, ampak tudi gibanje osnovnih sredstev, ki 
v globalu znaša popreaio 10 do 15 ®/i> na leto. Ocenjuje se, da so osnovna sredstva 
na račun revalorizacije povečana za okoli 40 "/o. Z revalorizacijo se seveda 
poveča tudi osnova za obračun amortizacije. P!ri tem velja pripomniti, da so se 
delovne organizacije že do sedaj odločale za višjo amortizacijo od minimalne in 
da je za obdobje januar—september 1971 bila amortizacija za 84 "/o višje obra- 
čunana od predpisane stopnje. Pri tem je od 1882 organizacij s področja gospo- 
darstva obračunalo pospešeno amortizacijo 985 organizacij, medtem ko je 
nekaj manj organizacij (897) obračunalo amortizacijo samio po predpisani ob- 
vezni višini. Dobra polovica organizacij v gospodarstvu (52,3 *Vo) obračuna torej 
amortizacijo v večjih zneskih, kot so predpisani. Po več kot stoprocentnem 
preseganju predpisane stopnje amortizacije je obračunavalo 439 delovnih orga- 
nizacij . 

VII. 

NEPRORACUNSKA BILANCA FEDERACIJE, NJENA LIKVIDACIJA 
IN PRENOS NA REPUBLIKE IN AVTONOMNI POKRAJINI 

Zvezna skupščina je lani sprejela »zakon o prenosu sredstev, pravic in 
obveznosti federacije za gospodarske investicije na republike in AP«. Zakon 
določa, katera sredstva federacije za gospodarske investicije se prenašajo na 
republike in AP, hkrati pa podrobneje opredeljuje tudi obveznosti, ki jih 
s tem zakonom republike in AP prevzemajo kot pravne naslednice federacije. 

V zvezi s prenosom sredstev in obveznosti na republike in avtonomni pokra- 
jini se je v dosedanjem že opravljenem delu izkazalo, da nekaterih problemov 
ekonomske in finančne narave ni mogoče v celoti rešiti z določili zakona; zato 
se še vedno v zveznem merilu pripravlja dopolnilo, ki bo precizneje določilo 
rešitev nekaterih odprtih vprašanj. 

Problemi so nastali tudi v zvezi z razvrstitvijo uporabnikov kreditov na 
tako imenovane »znane in neznane« v tistih primerih, ko je »znani« uporabnik 
inozemskega kredita že položil dinarska sredstva, inozemska sredstva pa so se 
porabila za »neznanega« uporabnika. Prav tako še ni dokončno razčiščeno vpra- 
šanje »skupnega plasmaja«, ki je kriterij za razvrščanje obveznosti odplačevanja 
domačih in inozemskih posojil. 

Zaradi vseh navedenih in še nekaterih drugih odprtih ekonomskih vprašanj 
(odpis interkalarnih obresti, kurzne razlike iz leta 1971, načina obračuna 
obresti pri Narodni banki SFRJ po letu 1971 itd.) še ni mogoče do danes finanč- 

* V tem so osnovna sredstva v funkciji po nabavni vrednosti porasla v indeksu 
169, osnovna sredstva v funkciji .po sedatnji vrednosti v indeksu 161, osnovna 
sredstva v pripravi pa padla — indeks 97. 
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nega dela prenosa v celoti opraviti, zato so dela še vedno v teku in razčiščevanju 
vseh spornih vprašanj na zveznem nivoju. 

Zadnjič je medrepubliški komite obravnaval nerešena vprašanja prenosa 
neproračunske bilance federacije v mesecu februarju 1972 in sprejel sklep: 
komite ugotavlja, da ni doseženo soglasje republik in pokrajin glede spornih 
vprašanj, zato predlaga, da ZIS obravnava predloge sklepov in da zavzame 
stališča in odloči o nadaljnjem postopku usklajevanja stališč za dosledno izva- 
janje že sprejetega zakona. 

ZIS do celotne problematike in do vseh spornih vprašanj še do danes ni 
zavzel stališča, kot tudi še ni sprejel predlaganih predlogov sklepov zveznega 
sekretariata za. finance o izvajanju določil zakona o prenosu sredstev, pravic 
in obveznosti federacije za gospodarske investicije na republike in AP. 

Politika SR Slovenije do prenosa neproračunske bilance federacije se 
kaže predvsem v konkretnih ukrepih, ki jih je SR Slovenija sprejela,, ti pa so: 

— prijavili smo vse dospele in neplačane obveznosti na dan 15. 11, 1971 
do vseh bivših zveznih bank, zagotovila sredstva, da te obveznosti poravna 
do 30. 4. 1972, 

— poleg AP Vojvodine smo edini v letu 1971 poravnali obveznosti do 
inozemskih dolgov pri NB Jugoslavije (64 milijonov dinarjev), 

— edini smo poravnali obveznosti za leto 1971 do NlB Jugoslavije za revalo- 
rizacijo hranilnih vlog iz leta 1965 (24,9 milij. dinarjev) po sklenjeni pogodbi 
med federacijo in Narodno banko Jugoslavije. 

— s sprejetjem odloka o posebnem' računu sredstev SR Slovenije za izrav- 
navanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti 
za leto 1972 smo zagotovili sredstva za leto 1971 (v višini 135 milij. dinarjev) 
in v celoti prikazali tako terjatve kot obveznosti iz tega naslova za leto 1972, 

— sprejeli smo zakon o načinu prevzema sredstev, pravic in obveznosti 
federacije za gospodarske investicije. 

Kot poseben problem kaže omeniti sprejem zakona o prenosu dela sredstev 
iz kreditnega sklada in drugih skladov Jugoslovanske investicijske banke, 
Jugoslovanske kmetijske banke, Jugoslovanske banke za zunanjo trgovino, ki 
pripadajo federaciji, ter o prenosu na republike in AP. Ta zakon kot sestavni 
del neproračunske bilance federacije še vedno ni sprejet, čeprav gre v material- 
nem pogledu za precejšnja sredstva. Iz neznanih vzrokov se zavlačuje sprejem 
tega zakona v nedogled, morda tudi zaradi različnih interesov. 

VIII. 

KREDITNO-MONETARNA POLITIKA 

Po uveljavitvi ustavnih dopolnil so republike in pokrajini neposredno 
vključene v določanje obsega in ciljev monetarno-kreditne politike NB. Sprejet 
je novi zakon o NB, ki sicer ne opredeljuje monetarnega sistema v celoti, ampak 
v glavnem samo razmejuje pristojnosti med organi družbenopolitičnih skupnosti 
in monetarnimi ustanovami. V tem smislu bo treba zakon o NBJ vzporedno 
z zakonskim opredeljevanjem drugih sistemskih področij (zunanjetrgovinski in 
devizni sistem) naknadno dopolniti, predvsem glede načina določanja obsega 
emisije primarnega denarja, določanje namenov in načina: pristojnosti in odgo- 
vornosti republik in pokrajin pri izvajanju kreditno-monetarne politike. 
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Projekcija kreditno-monetarne politike za tekoče leto je oprta na pred- 
videni obseg družbenega proizvoda in predvideva porast kratkoročnih, kreditov 
poslovnih bank za 16% in porast denarne mase za 12%. NBJ ugotavlja, da je 
za tako rast kreditov in denarne, mase potrebna emisija priniarnega denarja 
ca, 5800 mili j. (v 1. 1971 je em)isija znašala ca. 7000 m|ilij.). 

Osnovni problem usklajevanja stališč republik o kredi tno-monetarni poli- 
tiki 1972 se je nanašal na opredelitev, za katere namene in v kakšnem obsegu 
se primarna emisija določa na ravni federacije oziroma republike, ter O' krite- 
rijih razdelitve dela primarne emisije na republike. Doseženo je soglasje repu- 
blik, da bo globalna razdelitev takale: 

— v milij. din 
% 

na ravni federacije 3580,00 62 
od tega za: 
— izvoz blaga in uslug 1500 
— fond za izvoz opreme 750 
— poljedelski proizvodi 700 
— uvoz blaga 150 
— blagovne rezerve 300 
— kredit Črni gori 180 
na ravni republik 
za namene, ki jih določajo republike 2220,00 38 

Projekcija za I. polletje 1972 predvideva: 

Na ravni Str. Na ravni Str. , Str. 
federacije °/o republik °/o °/o 

I. polletje 1882 52 220 10 2102 36,3 
II. polletje 1698 48 2000 90 3698 63,7 

Skupaj 3580 100 2220 100 5800 100 

Realizacija kreditno-monetarne politike v I. trimesečju 1972 kaže pre- 
cejšnja neskladja s predvidenimi proporci. Predvsem gre za nesorazmerno visoko 
odstopanje rasti denarne mase in sicer: 

I. trimesečje 1972 

— predvideno v okviru letne rasti 12 % ca. 270 milij. 
— doseženo 3220 milij. 

Tolikšen nepredviden porast denarne mase (ca. 3000 milij.) je po analizi 
Npj predvsem posledica bistveno drugačnih posledic deviznih transakcij NB, 
kot so bile predvidene s kreditmo^monetarno projekcijo. Nesorazmerno bolj, 
kot je bilo predvideno, so povečane devizne rezerve NBJ (31. 3. ca. 450 milij. dol.); 
zaradi znatno nižjega uvoza pa niso v predvidenem obsegu porastli monetarni 
depoziti (depoziti pri uvozu). Poleg tega je presežen okvir predvidene primarne 
emisije. Na visok porast denarne mase je vplival tudi visok porast sredstev 
družbenopohtičnih skupnosti. Porast sredstev federacije 1256 milij. sicer nima 
monetarnega vpliva, ker se sredstva vodijo pri NBJ, vpliv pa imajo sredstva 
drugih družbenopolitičnih skupnosti, ki so> porastla za 2265 milij., ker se pra- 
viloma vodijo v korist kreditnega potenciala poslovnih bank. 
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Nesorazmerno visoka rast denarne mase predstavlja potencialno nevarnost, 
da se sedanje neuravnovešeno stanje ponudbe in povpraševanja še poslabša. 
Zato so ukrepi zia skladnost gibanja denarne mase in kreditov s pričakovano 
rastjo družbenega proizvoda nujni.. Tolikšni disproporci, pokazani že v prvem 
trimesečju, vzbujajo domnevo, da osnove kreditno>-monetarne projekcije niso 
dovolj realno predvidene. To še zlasti zato, ker se je projekcija za 1. 1972 
sprejemala v februarju in marcu, torej v času, ko so bile že znane nekatere 
značilnosti gospodarskih gibanj. Mogoče je domnevati, da je predviden obseg 
primarne emisije (5800 milij.) prevelik zaradi nerealnega predvidevanja efektov 
deviznih transakcij NB. S temeljito analizo delovanja kreditno^monetarne poli- 
tike bo zato potrebno uveljaviti ukrepe, ki ,bodo pravočasno zavrli neustrezna 
kreditno-monetarna gibanja. 

Primarna emisija za namjene, določene s kireditno'-monetarno projekcijo, 
je realizirana v predvidenem obsegu, razen emliisije, katero naj bi usmerjale 
republike in pokrajini, ki v prvem trimesečju sploh ni bila koriščene. Zadrže- 
vanje te emisije je delovalo torej v smeri zmanjševanja denarne mase, nasprotno 
pa se je federacija mimo projekcije na novo zadolžila za 790 milij. Vzrok tej 
zadolžitvi je v delnem plačilu kurznih razlik (250 milij.) in plačilu zapadlih 
inozemskih terjatev (540 milij.), ki jih niso plačale družbenopolitične skupnosti. 
Neporavnane obveznosti družbenopolitičnih skupnosti in bivših zveznih bank 
do Narodne banke stalno rastejo in so znašale 31. 3. 1972 vključno z neplačanimi 
obveznostmi iz 1. 1971 že okrog 1800 milij. din. 

Izhod iz takega stanja je edino v vztrajanju in uveljavljanju energičnih 
ukrepov, da se dosledno poravnajo vse obveznosti do NB. Še zlasti je ne- 
vzdržno, da NB z nepredvideno dodatno emisijo pokriva tudi obveznosti bivših 
zveznih bank do inozemskih zadolžitev, čeprav so te banke v glavnem; izterjale 
svoje obveznosti od gospodarskih organizacij iz naslova inozemiskih zadolžitev. 
Ni mogoče.sprejeti predlogov, da bi zapadle obveznosti odlagali na poznejši čas; 
nesprejemljivo pa je tudi stališče Narodne banke, da zapadlih inozemskih ob- 
veznosti ne bo več tekoče plačevala.. NBJ mora doseči dosledno izvajanje 
obveznosti drugih do nje in svojih obveznosti do inozemskih in domačih 
upnikov. 

Poleg namenskih kreditov NB pa je v monetarnem pogledu pomembno: 
—• da bo NBJ kot dinarsko protivrednost 100 milij. dolarjev najetega 

likvidnostnega kredita razdelila kot kredit na republike in pokrajine za zdaj 
le din 1500 milij. Razlika ca. 200 milij. bo glede na mlonetame možnosti 
razdeljena pozneje. Razdelitev tega kreditnega potenciala je po dolgotrajnem 
usklajevanju stališč republik dogovorjena tako:, da bo za fond za kreditiranje 
izvoza izločeno 110 milij., ostanek pa bo dan na razpolago republikam in pokra- 
jinam po kriteriju udeležbe v družbenem proizvodu družbenega gospodarstva 
v 1. 1970. Na SR Slovenijo odpade 17,67Izjemoma je za SAP Kosovo 
določena udeležba 3,3 % namesto 1,71%, kot znaša njegova udeležba. 

Republike bodo kredit koristile pod pogoji, kot jih je dosegla NB pri 
najetju tujega kredita. V soglasju z republikami je dosežen sporazum, da 
eventualne kurzne razlike iz tega kredita nosi NBJ; 

— da poslovne banke niso poravnale obveznosti do Narodne banke v znesku 
ca. 1300 milij. din. 

— poslovne banke še niso izločile za posebni rezervni fond bank ca. 800 
milij. din. 
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Narodna banka namerava pri kreditu iz dinarske protivrednosti pogojiti 
sprostitev s predhodnim plačilom zapadlih obveznosti republik do NB. 

Ce s tem ne bo dosežena izravnava, bo Narodna banka znižala obseg 
emisije, ki pripada republikam in pokrajinam,. 

Od primarne emisije, glede katere se namen določa na ravni republik, 
pripada posamezni republiki dogovorjen procent. SR Sloveniji pripada 15 °/o 
oz. 333 milij. din. Dofočitev fiksnih procentov za leto 1972 je kompromisna reši- 
tev med stališči Slovenije, ki se je zavzemala za kriterij razdelitve po udeležbi 
v družbenem proizvodu, in med stališči nekaterih drugih republik, ki so kot 
kriterij zahtevale kombinacijo števila prebivalcev in družbenega proizvoda. 

Za I. polletje 1972 je NBJ uveljavila brez usklajevanja v medrepubliških 
komitejih kreditno-monetarne ukrepe tako, da je sprostila od emisije, o kateri 
odločajo republike, le 10 %». Očitno je, da NBJ smatra kvoto emisije za repu- 
blike kot fakultativno, tj., da bo s sproščanjem te kvote regulirala predvidene 
trende rasti kratkoro'čnih kreditov in denarne mase. Taka politika NBJ onemo- 
goča republikam, da bi vodile svojim specifičnimi razmeram ustrezno politiko 
pri določanju namenov kreditov iz kvote primarne emisije, ki jim pripada. 

Na ravni federacije bodo v prvem polletju povečani zlasti krediti za kme- 
tijsko proizvodnjo (ca. 560 milij.), v celoti bo realiziran dolgoročni kredit Crni 
gori za progo (180 milij.). Fondu za izvoz bodo povečani krediti za 200 milij., 
krediti za izvoz blaga pa bodo porastld sorazmerno s porastom izvoza. 

Določitev namenov primarne emisije je začasna samo za leto 1972 veljavna 
rešitev. V bistvu gre za način kreditiranja poljedelske proizvodnje, kreditiranja 
tržnih blagovnih rezerv, za kreditiranje izvoza opreme na kredit in kreditiranje 
uvoza s klirinških področij. 

Obstoječi način sloni na »državni« kreditni intervenciji, ki zagotavlja 
potreben obseg kreditov proizvajalcem glavnih kmetijskih proizvodov, ki so 
koncentrirani pretežno v Vojvodini in Hrvatski, kar pogojuje kreditno inter- 
vencijo na ravni federacije. V nasprotju s proizvodnjo pa je poraba zelo enako- 
merno porazdeljena po vseh republikah in pokrajinah, kar omogoča bolj pre- 
cizno kreditno intervencijo na ravni republik. Kreditiranje poljedelske pro- 
izvodnje -prek porabe v ničemer ne ogroža proizvodnje, ima pa to prednost, da 
prilagaja kreditno, intervencijo tržnim blagovnim tokovom, kaže na realen obseg 
potrebne kreditne intervencije tako glede obsega kot glede časa trajanja in pre- 
prečuje licitacijo in izsiljevanja na ravni federacije, tako da prenaša na repu- 
blike odgovornost za normalno funkcioniranje preskrbe. 

Podobni problemi obstajajo tudi pri fondu za izvoz opreme na kredit. 
Obstoječi sistem, ki zagotavlja fondu vsakoletno določen kreditni potencial, pre- 
prečuje, da bi izvoz opreme na kredit prilagodil poslovnim možnostim in inte- 
resom prizadetega gospodarstva. Neposredna kreditna intervencija prek re- 
eskontnih kreditov republiških NB bi izvoznike in njihove poslovne partnerje 
na ekonomski osnovi vključevala v izvoz opreme na kredit, kar bi bistveno 
vplivalo na ekonomsko uspešnost takih poslov. 

Tudi glede kreditiranja blagovnih tržnih rezerv in uvoza s klirinških 
področij ni razlogov, da bi jih morali kreditirati direktno od NBJ. Republike 
so vse bolj zainteresirane za racionalen obseg tržnih rezerv — tak svoj interes 
bi republike realizirale prav prek neposrednega kreditiranja institucij, ki uprav- 
ljajo s temi rezervami. 

V poteku usklajevanja se je SR Slovenija zavzemala za opisane vsebinske 
spremembe načina, kako izvajati kreditne intervencije NB, vendar nismo uspeli 
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zato, ker niso proučene in tehnično izdelane spremembe v način izvajanja kre- 
ditne intervencije NB, dejansko pa zato, ker gre za pomemben obseg prerazde- 
litve kreditnega potenciala, ki bistveno vpliva na pogoje gospodarjenja. 

Vsaka delitev sredstev na ravni federacije povzroča specifične probleme 
in nasprotujoča si stališča. Podobni razlogi, ki so privedli izvenproračunsko 
bilanco Jugoslavije do absurda, bodo v krajšem obdobju nastali tudi na pod- 
ročju emisijske politike, zato je nujno pripraviti povsem nova sistemska izho- 
dišča za kreditno-monetarno politiko, ki bodo ustrezneje odražala specifiko naše 
družbenoekonomske ureditve — bližnje cilje stabilizacijske politike in polo- 
žaja republik in pokrajin v smislu Uveljavljenih ustavnih dopolnil. 

IX; 

ZAKLJUČKI IN PREDLOGI 

I. Zaključki 

Ugotovitve, ki izhajajo iz gradiva, nam kažejo v zvezi s sedanjim gospo- 
darskim položajem v kratkem naslednje: 

— proizvodnja se v začetku letošnjega leta nadaljuje na visoki stopnji. 
Povpraševanje in naročila na notranjem trgu kot tudi zaključeni posli za ino- 
zemsko tržišče, zaloge in drugi kazalci kažejo, da se bo gibanje proizvodnje v 
Sloveniji in Jugoslaviji tudi nadalje odvijalo po sorazmerno visoki stopinji, 
vendar se že opažajo problemi preskrbljenosti z reprodukcijskim materialom, 
kar deloma že ovira tudi proizvodnjo za izvoz; 

— visoka rast proizvodnje pozitivno deluje na rast produktivnosti in za- 
poslovanje, prispeva pa tudi k boljšim odnosom v zunanjetrgovinski menjavi 
in tekoči plačilni bilanci itd.; 

— izvoz postaja vse bolj pomemben za vzdrževanje še vedno sorazmerno 
visoke stopnje rasti proizvodnje in priliva likvidnih sredstev; 

—• delni pozitivni rezultati so pod velikim pritiskom negativnih gibanj, ki 
se kažejo v ohranjanju inflacijskih teženj iz preteklega obdobja, kot posledica 
še vedno neuravnovešene ponudbe in povpraševanja s tendenco povečanja ne- 
sorazmerij in stroškov poslovanja; 

— uvozne omejitve vplivajo na izboljšanje tekoče plačilne bilance, je pa 
njihov vpliv na izvozne možnosti gospodarstva negativen, kar predstavlja že 
resno oviro tudi v delovnih organizacijah z višjo produktivnostjo dela; 

— v okviru Jugoslavije je še vedno neobvladana delitev dohodka, tako 
osebnega dohodka kot drugih oblik porabe in povpraševanja. V zveznem merilu 
ugotavlja zvezni izvršni svet, da je stopnja rasti realnih osebnih dohodkov (8 !°/o) 
za skoraj polovico višja od dosežene stopnje rasti produktivnosti dela (okoli 
5 o/o); 

— družbenopolitične skupnosti, v okviru Jugoslavije odlagajo pokrivanje 
prevzetih obveznosti; 

— nadalje je odprto vprašanje nelikvidnosti. Izgube niso tudi dejansko 
pokrite; 

—• nagib k varčevanju prebivalstva se poslabšuje, veča se usmeritev k 
vedno večji tekoči porabi; 
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— stopnjevanje »državnih administrativnih« ukrepov ob istočasnem po- 
udarjanju prav nasprotnega povzroča nasprotje med politično sprejetimi cilji 
in dejansko prakso, krepi obračanje k državi in slabi samoupravljanje; 

— ustavnim spremembam neprilagojen kreditno>-m|onetarni sistem se trdo- 
vratno drži »državnih kreditnih interesov«, ki povzročajo vse večje probleme v 
usklajevanju interesov republik; 

— -prisotni so pojavi kršenja zakonov in drugih predpisov; 
— na trgu je občutiti negotovost, hkrati pa je prisotno tudi pričakovanje, 

ki naj bi se odpravilo s hitrejše* konkretizacijo dogovorjene politike za to leto 
s sistemskimi spremembami in s sprejemom srednjeročnega plana. 

Razmere v jugoslovanskem gospodarstvu tako kažejo, da še nismo od- 
pravili osnovnih vzrokov nestabilnosti. Doseženi delni rezultati so v veliki meri 
posledica devalvacije (povečan izvoz) in neobvladanega povpraševanja (stopnja 
rasti industrijske proizvodnje in zaposlenost). Se vedno je dosti večje povpra- 
ševanje kot ponudba, k čemur prispeva predvsem neobvladano gibanje osebnih 
dohodkov, Visoka ekspanzija nepokritega povpraševanja poglablja neskladje 
med kupnimi in blagovnimi skladi ter pritiska na povišanje cen in ogroža 
dosežke v zunanjetrgovinski menjavi. 

Kljub sorazmerno visoki rasti proizvodnje je trg kot celota zlasti po struk- 
turi blaga neustrezno založen. Zamrznjene cene pa ob povečanih poslovnih 
stroških zmanjšujejo denarno akumulacijo v korist potrošnje in ne vplivajo na 
usklajevanje blagovno^denarnih razmerij. 

Sorazmerno stabilnost trga in cen še vedno v oeloti vzdržujemo z zamrz- 
njenimi cenami, tako je postala zamrznitev cen osnovni instrument stabiliza- 
cijske politike. Cas zamrznitve cen pa ni bil doslej učinkovito izkoriščen za 
pripravo programov odmrznitve in sistemskih rešitev, ki naj bi krepile tržno 
obnašanje samoupravnih subjektov in vodile k uveljavljanju tržnih zakonitosti. 

Sm|o v protislovnem položaju. Na eni strani težimo k uresničitvi ustavnih 
sprememb, na drugi strani pa je opaziti, da vse več zadev s področja gospo- 
darstva ureja federacija. Ob tem srno tudi priča nekaterim pretiranim trditvam, 
da je možno z administrativnimi ukrepi stabilizirati sedanji gospodarski položaj. 
Vrste dogovorov v okviru Jugoslavije (likvidacija neproračunske bilance fede- 
racije, plačevanje zakonskih obveznosti itd.) ne uresničujemo. Prav tako ni 
pripravljenosti, da bi se odpovedali ambicijam na področju potrošnje. Vlada tudi 
določena iluzija, da je, možno vse probleme urediti na vrhu, s sistemskimi rešit- 
vami ali paketom ukrepov. 

Predvidevanja za letošnjo leto niso dovolj ugodna. Na zahodu konjunktura 
postopno upada. Povečuje se menjava znotraj držav članic Evropske gospodar- 
ske skupnosti. Doma pa moramo dodatno računati s potrebo uvoza nekaterih 
kmetijskih proizvodov, z delnim izpadom deviznega priliva v turizmu, s slab- 
šimi finančnimi rezultati v gospodarstvu ter s kopičenjem odplačil tujih kre- 
ditov v letu 1972 itd. 

Za gospodarska gibanja v Sloveniji so značilne iste splošne značilnosti kot 
za celotno državo, vendar je položaj gospodarstva v Sloveniji nekoliko ugod- 
nejši kot v ostalih republikah, kar se izraža zlasti v smotrnejšem gospodarjenju 
z dohodkom: 

—• Primerjava dinamike realnih osebnih dohodkov in produktivnosti kaže 
pozitivnejšo smer razvoja, saj so realni osebni dohodki porasli v obravnavanem 
obdobju za 5,2%, to je manj kot produktivnost dela v industriji, katere stopnja 
rasti je 5,4 %. Vendar tudi v Sloveniji s tem ne moremo biti zadovoljni. Se- 
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danja gibanja kažejo, da bo potrebno tudi pri nas dosledneje realizirati ukrepe 
za dosego nalog, predvidenih z resolucijo o ekonomski politiki za leto 1972. 

— V preteklem letu so uveljavljeni samoupravni sporazumi prispevali tako 
k boljši delitvi dohodka v korist skladov kot tudi k bolj usklajeni dinamiki 
osebnih' dohodkov s produktivnostjo dela. V letu 1972 moramo nadaljevati 
s tako politiko. 

— Eden najbolj perečih problemov, ki vpliva na vsa področja gospodarskih 
odločitev, je stopnjevana nelikvidnost. Problem je že več let prisoten, vendar 
dobiva v zadnjem obdobj.u akuten obseg in vpliv na vse gospodarske tokove. 

— Nesorazmerno visoka vezava obratnih sredstev slovenskega gospodar- 
stva v terjatvah preprečuje normalno reprodukcijo in modernizacijo tehno- 
logije. Vodstveni kader je pretežno okupiran s problemi likvidnosti, zato je 
skrb za razvoj oslabljena. 

— Devalvacija ob koncu leta 1971 je spodbudila izvoz, odprla pa je tudi 
nove probleme. Z devalvacijo je opravljena občutna prerazdelitev stroškov, 
dohodkov in akumjulacije. 

•—■ Zmanjšanje akumulacije v posameznih delih gospodasrtva bo moralo 
nadomestiti predvsem gospodarstvo samo, tako da bo povečalo proizvodnjo in 
produktivnost dela in z večjim izvozom. 

— V Sloveniji smo si z bilanco splošne in kolektivne porabe za leto 
1972 zastavili cilja: 

kot osebna, mora tudi splošna in kolektivna poraba rasti počasneje od rasti 
družbenega proizvoda, 

obremenitev gospodarstva v odnosu do družbenega proizvoda mora biti 
manjša kot v letu 1971. 

Zaradi uveljavljene stopnje za zdravstveno zavarovanje za leto 1972 bo 
obremenitev gospodarstva nasproti letu 1971 povečana in povečan bo tudi delež 
splošne porabe do družbenega proizvoda. Vendar se vrača gospodarstvu iz 
sredstev proračuna za gospodarske posege več, kot se je povečala njegova 
obremenitev. 

2. Predlogi 

Postavlja se vprašanje, kje je izhod iz te situacije. Načelen dogovor je že 
dan s sklepi IX. kongresa ZJCJ, II. kongresa samoupravljalcev, prve in druge 
konference ZlKJ ter nakazane politike v skupščinskih dokumentih. Od nas vseh 
je odvisno, ali bomo te sklepe uresničili do take stopnje, da se bodo pričeli 
dosledno in vztrajno uveljavljati v praksi. 

Ne gre namreč za neznanje in vprašanje, kako najti izhod iz sedanje situa- 
cije ter iz večletnih nakopičenih problemov, temveč za hotenje, da sprejmemo 
vse .posledice določene politike, ki smo jo začrtali. Zato se je potrebno najprej 
v okviru Jugoslavije dogovoriti o> enotni oceni razmer, nakar je nujna skupna 
akcija vseh, od delovnih organizacij do federacije. 

Na osnovi enotne ocene stanja je potrebno usmeriti ekonomsko politiko, 
zlasti pa pospešeno oblikovati ekonomski sistem v smislu ustavnih sprememb. 
To je možno doseči s hitrejšim dogovarjanjem med republikami ob spoznanju, 
da je višja stopnja stabilnosti skupni interes vseh jugoslovanskih narodov in 
eden od osnovnih pogojev za hitrejši gospodarski in politični razvoj. V teh raz- 
merah je najslabše čakati ali pa. se tolažiti ob nekaterih delnih uspehih, ki lahko 
zelo hitro izginejo. Zato je nujno izdelati programe za prehod iz sedanjega 
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stanja, čeprav nam sami programi še ne zagotavljajo uspeha, če jih ne bomo 
dosledno izvajali. 

Prav tako nam mora biti jasno, da prizadevanja samo dela gospodarstva 
ne morejo stabilizirati odnosov na trgu. Zato je potrebna zavzeta akcija vseh. 
Ce smo v velikih strukturnih nesorazmerjih, potrebujemo tudi daljši čas, da se 
bo stanje normaliziralo. Pomembno bi bilo že dejstvo, da teh ne bi več poveče- 
vali, ampak zmanjševali. Zato potrebujemo konsistenten program, ki bo posegel 
na vsa področja tako ponudbe kot tudi povpraševanja in v finančne tokove, ki 
naj bi za dve do tri leta vnaprej začrtal smer delovanja na področju gospo- 
darstva. Stopnja razvoja gospodarstva je danes v Jugoslaviji že prav gotovo 
taka, da bi nam omogočila uspešne posege v smislu stabilizacije, če bi se za to 
odločili. Razmere so resne, vendar ne kritične in nerešljive. 

Vrsta usmeritev je že zastavljenih, potrebna je trezna presoja o njihovi 
pravilnosti in realna ocena efektov, zlasti pa dosledno izvajanje. Osnovno je, 
da dosledno izvedemo to, za kar se dogovorimo, nemogoča je namreč praksa, 
da nam ostaja vse več dogovorov na pol poti. 

Pri nadaljnjem delovanju bi se morali zato usmeriti zlasti k naslednji 
politiki in ukrepom: 

— Težišče ekonomsko političnih akcij bi moralo biti: na zmanjševanju ne^ 
skLadja med kupnimi in blagovnimi skladi, na umiritvi potrošnje, na pove^- 
čevanju akumulacije in na takih selektivnih ukrepih, s katerimi bi na eni strani 
pospeševali in razvijah ter obvladovali tržne odnose. 

— Globalnega ravnotežja ne bo mogoče vzdrževati samo s posegom na eno 
ali drugo področje in ob uporabi zgolj administrativnih ukrepov, pospešeno je 
potrebno razvijati in izvajati tak sistemski avtomatizem, ki bo usmerjal rav- 
nanje vseh nosilcev razvoja v normalne tržnessamoupravne odnose. 

— Na strani ponudbe je potrebno iskati rešitve s pospeševanjem tiste pro- 
izvodnje, ki odpravlja strukturne razlike v našem gospodarstvu, tj-, ki povečuje 
izvoz in zmanjšuje potrebe po uvozu; pospešeno je potrebno tudi s smotrnim 
intervencijskim uvozom doseči boljšo oskrbo tržišča, da bi se čimbolj zaposlile 
proizvodne kapacitete. 

— N;a področju trga in cen je treba istočasno s sprejetjem zveznega zakona 
o družbeni kontroli cen odpraviti odlok o maksimiranju cen vseh izdelkov in 
storitev. Del cen je treba takoj sprostiti, ostale pa zadržati pod neposredno 
družbeno kontrolo-, dokler se ne ustvarijo pogoji za tržno Oblikovanje cen. Takoj 
bi lahko sprostili: 

cene izdelkov, ki niso pomembne za stroške poslovanja in življenjske 
stroške; 

cene izdelkov, ki so izdelani po individualnih naročilih in po posebnih 
tehničnih pogojih ter so namenjeni reprodukciji in investicijski dejavnosti; 

cene izdelkov, ki se prodajajo v smislu predpisov o investicijski izgradnji 
oz. velikih naročil in se prodaja opravlja na temelju javne licitacije; 

cene izdelkov, ki se štejejo za izdelke višjega standarda; 
cene izdelkov, katerih uvoz je liberaliziran, notranje cene pa so na ravni 

ali pa nad ravnijo uvoznih cen. 
Vse ostale cene, ki so po novem zakonu o družbeni kontroli cen v pristoj- 

nosti federacije, bi morali do nadaljnjega zadržati pod neposredno družbeno 
kontrolo. Premike cen bi morali opravljati po vnaprej dogovorjenem programu 
in v skladu s sprejetim in dogovorjenim sistemom in politiko cen. Na republike 
in občine je treba prenesti družbeno kontrolo cen tistih izdelkov in storitev, ki 
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bodio po novem zakonu v njihovi pristojnosti. Zato se v naši republiki že pri- 
pravljajo ustrezni predpisi, na temelju katerih se bodo urejale cene, za katetre 
je pristojna republika in občine. 

— Na strani povpraševanja je nujno omejevati osebno in proračunsko 
porabo in ju dosledno zadrževati v dogovorjenih mejah, v investicijski porabi 
pa dosledno izvajati načelo polnega in realnega pokritja s sredstvi. Vse to bo 
v zaostreni finančni situaciji in ob nakopičenih problemih v letu 1972 odloču- 
joče za uspeh stabilizacije. Zato se moramo odreči nekaterim željam in ambi- 
cijam, kot tudi dosledno izpolnjevati sprejete obveznosti in dogovore. 

— V okviru Jugoslavije so republike odgovorne za to, da bo dosledna reali- 
zacija predvidenih ukrepov v letu 1972 prispevala k spremembi dosedanjih 
tendenc v gibanju osebnih dohodkov. Zato bi bilo potrebno oceniti kvantitativne 
učinke intervencijskih zakonov v tistih republikah, ki so jih sprejele, in pred- 
pisati rok za sklepanje samoupravnih sporazumov, saj je od sprejema ustavnih 
amandmajev, ki to določajo, preteklo že dve leti. Prav tako bi morah napraviti 
oceno porasta realnih osebnih dohodkov in produktivnosti po republikah. Na- 
zadnje pa se kaže tudi potreba, da se sprejmejo ustrezni ukrepi za usklajevanje 
politike dohodka in osebnih dohodkov med republikama, seveda na osnovi 
družbenega dogovarjanja. 

— Zvezni proračun za leto 1972 bi moral ostati v okviru dogovorjenega 
globala, kar vključuje tudi tiste spremembe, za katere so dale soglasje vse 
republike in AP. 

— V sklop prizadevanj za stabilizacijo in zmanjševanje nelikvidnosti spada 
tudi postopna likvidacija obveznosti iz neproračunske bilance federacije s strani 
republik in avtonomnih pokrajin ter saniranje izgub v gospodarstvu. 

—• Naša osnovna usmeritev pri razreševanju vprašanj nelikvidnosti mora 
biti osredotočena: 

na saniranje in dosledno discipliniranje (tudi z ukrepi stečaja) tistih, ki 
izkoriščajo položaj s tem, da širijo svoje poslovanje s pomočjo izsiljenega kre- 
ditiranja. Vse politične in ekonomske napore je osredotočiti na postopno sani- 
ranje vseh tistih delovnih organizacij in skupnosti, katerih dolgovi so večji od 
terjatev, 

na rigorozne -ukrepe, da se doseže poravnava obveznosti DPS in samouprav- 
nih skupnosti, 

na ukrepe za dejansko likvidacijo izgub v tej zvezi bistveno okrepitev skla- 
dov skupnih rezerv kot solidarne institucije samoorganiziranega gospodarstva, 

na okrepitev vloge upnikov, zlasti v postopku sanacije zaradi nelikvidnosti. 
— Poseben problem pokrivanja tečajnih razlik predstavlja njihovo pokri- 

vanje za izvršene devalvacije v letu 1971. To vprašanje je sistemsko še neure- 
jeno za vnaprej. Medtem ko je vprašanje pokrivanja za nazaj stvar federacije, 
predlagamo, da se vnaprej uredi stvar tako<, da tečajne razlike pokriva koristnik 
deviz, t. j. tisti, ki nosi ves tečajni riziko. 

Sistemsko rešitev za vnaprej srno predlagali v slovenskem amandmaju k 
prednacrtu zakona o deviznem poslovanju s tujino. 

— V Sloveniji nas prvi pozitivni rezultati uveljavljenih samoupravnih spo- 
razumov na področju delitve dohodka in osebnih dohodkov opozarjajo, da pred- 
stavlja sporazumevanje dolgoročno, sistemsko dopolnjevanje in dograjevanje 
elementov, s katerimi naj se realizirajo sprejeta izhodišča ekonomske politike. 
Zato naj bi za leto 1972 uskladili s spremembami in dopolnitvami sporazumov 
predvsem tiste določbe, ki se nanašajo na dopolnitev sprejetih sistemskih rešitev, 
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ki niso v sporazumih opredeljene na način, ki bi zagotavljal enak položaj 
udeležencem sporazumevanja posameznih skupin. 

— Dosedanje ugotovitve kažejo>, da ne bo potrebna valorizacija kalkula- 
tivnih osebnih dohodkov, kajti že predpisane ravni ne dosegla 63% vseh ude- 
ležencev. Zato bo povečanje osebnih dohodkov po merilih sporazumov odvisno 
od povečanega dohodka!, s čimer bodo udeleženci realizirah osnovno predpostavko 
ekonomske politke za leto 1972, to je, da naraščajo osebni dohodki počasneje 
kot produktivnost dela. V politiki samoupravnega sporazumevanja in, družbe- 
nega dogovarjanja o usmerjanju delitve dohodka in osebnih dohodkov je treba 
v letu 1972 namreč izhajati iz stališča, da v globalu ne mbre biti v delovnih 
organizacij,ah praviloma akumulativnost slabša, kot je bila dosežena v letu 1971. 
Se vedno so potrebni dogovorjeni družbeno tolerančni limiti, ki usmerjajo de- 
litev dohodka tistih dejavnosti, ki poslujejo pod ugodnejšimi pogoji, kot so npr. 
omejitev faktorja stimulacije in določitev najvišjega poprečnega osebnega do- 
hodka na pogojno nekvalificiranega delavca. Čimprej bo treba pripraviti spre- 
membe zakona kot tudi ustreznih družbenih dogovorov in samoupravnih spo- 
razumov v cilju usklajevanja z ustavnimi amandmaji in zahtevami prakse. Na 
ta način bo sporazumevanje o delitvi dohodka in osebnih dohodkov prispevalo 
k realizaciji postavljenih ciljev na področju osebne potrošnje. 

— Splošna poraba po posameznih oblikah se v letu 1972 lahko dosega le 
do višine, ki je določena z republiškim zakonomi. Tudi v primeru višje realizi- 
ranih dohodkov ne bi smeh od tega odstopati in sprejemati drugačnih odločitev. 
Presežke moramo vrniti gospodarstvu. 

— Na področju davčne politike je nujno pospešiti delo pri. graditvi sodob- 
nejšega in ekonomsko smotrnejšega ter družbeno ustreznejšega davčnega si- 
stema. 

— Gospodarske delovne organizacije naj bi se usmerile v večji meri na 
izboljšanje proizvodnih postopkov, na zmanjševanje stroškov in tako finančno 
poslovanje, ki bo zagotavljalo večjo likvidnost. Usmeritev proizvodnje za izvoz 
je potrebno povečati predvsem na tistih področjih, kjer dosegajo tudi ugodne 
finančne efekte. Povečati je potrebno skrb za kadre in razviti stalno izobraže- 
vanje ob delu. 

— Na vseh področjih je potrebno racionalno poslovanje, ki pa se ne dosega 
samo s štednjo, temveč tudi z večjoi skrbjo za kvaliteto in višjo produktivnost. 
Zato si morajo vsi samoupravni subjekti na področju gospodarstva in družbenih 
dejavnosti izdelati lastne programe za uveljavljanje začrtane politike. 

— Izvršni svet se bo angažiral z vsemi svojimi možnostmi, da se bo tako 
začrtana politika v Sloveniji dosledno izvajala. Prizadeval si bo tudi, da bo 
poskušal sprejeta republiška stališča uveljaviti pri sprejemanju gospodarskih 
rešitev v okviru Jugoslavije. Nadaljeval bo z izvajanjem v skupščini SR Slo- 
venije začrtane gospodarske politike za leto 1972, kot tudi z uresničevanjem 
sprejetega akcijskega programa o odpravljanju socialnih razlik. Pospešil bo 
usklajevanje zakonov z ustavnimi dopolnili in nadaljeval z zakonodajno dejav- 
nostjo po sprejetem programu. 

Čeprav izhod dz te situacije nedvomno zahteva vehke žrtve in težave za 
nekatere dele gospodarstva in prebivalstva, pa tudi za posamezne družbeno- 
politične skupnosti, je prav gotovo edina pot, ki nas lahko' pelje iz že dalj časa 
trajajočih težav, odločen boj za z ustavnimi dopolnili urejenimi družbenoeko^ 

41* 
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nomskimii odnosi, vključno z delovanjem ustreznega tržnega sistema in enot- 
nega tržišča. Brez tega ni stabilizacije gospodarskih gibanj niti socialne in poli- 
tične stabilnosti v državi. Zato je potrebno pospešeno graditi ekonomski sistem 
(zunanjetrgovinski in devizni, sistem razširjene reprodukcije itd.) na izhodiščih 
ustavnih dopolnil in na reformnih načelih gospodarjenja, pri čemur se moramo 
še bolj aktivno angažirati tudi z že izdelanimi predlogi. 

Za odpravljanje sedanjih silnic na področju gospodarstva, ki se kažejo v še 
vedno prisotni visoki stopnji inflacije ter neobvladanih tržnih gibanj, je po- 
trebno spremeniti položaj združenega dela in proizvajalcev, kar zahteva do- 
sledno uveljavitev ustavnih dopolnil. Ekonomski pomen uresničenja ustavnih 
dopolnil pomeni tudi obvladovanje družbenoekonomskih razmerij in njihovo 
usmerjanje na samoupravnih osnovah. 

Iz sedanjih razmer je mogoče iziti le z doslednim izvajanjem že sprejetih 
usmeritev in še novih ukrepov, ki slonijo na načelnih postavkah reforme. To pa 
bo prav gotovo zahtevalo naš doslednejši odnos do družbenoekonomskih ciljev 
in nalog. Alternativa temu je lahko le nadaljnje razvrednotenje sedanjega si- 
stema gospodarjenja, velikih dosedanjih rezultatov in načel, na katerih sloni 
samoupravna družba, 

PREDLOG STALIŠČ 

izvršnega sveta skupščine SR Slovenije 

Ocenjujoč gospodarska gibanja v prvih mesecih letos izvršni svet skupšičine 
SR Slovenije ugotavlja, da še vedno nismo odpravili osnovnih vzrokov gospo- 
darske nestabilnosti, ki izvirajo iz nepokrite porabe vseh vrst; nestabilnost se 
zlasti izraža v neskladju med ponudbo in povpraševanjem, v inflacijskih tenden- 
cah in v še vedno kritičnem stanju likvidnosti gospodarstva. Ta neskladja in 
tendence utegnejo zavreti začeta pozitivna gibanja na področju zunanjetrgo- 
vinske menjave in proizvodnje, zato jih moramo energično odpraviti s tem, da 
uskladimo gibanje osebnih dohodkov in rast splošne ter kolektivne porabe s 
sprejeto ekonomsko politiko za leto 1972 ter s tem1, da postopno in organizirano 
sproščamo cene ob večjem intervencijskem uvozu in učinkoviti zaščiti prebi- 
valstva z najnižjimi dohodki. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije vztraja pri tem, da je potrebno dosledno 
izvajati oktobra 1971 sprejeta stališča skupščine SR Slovenije na področju 
gospodarstva in negospodarstva za uresničitev ciljev stabilizacije. 

Glede na sedanja gospodarska gibanja pa izvršni svet skupščine SR Slo- 
venije predlaga naslednja 

STALISCA 

I. 

Ce hočemo doseči večje uspehe v stabilizacijski politiki, se morajo vanjo 
vključiti vsi dejavniki v naši družbi, predvsem pa vse organizacije združenega 
dela v gospodarstvu. 

Ugotavljamo, da so v Socialistični republiki Sloveniji delovne organizacije, 
ki so to spoznale in se vsakodnevno prizadevajo, da v okviru obstoječega sistema 
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in obstoječih razmer rešujejo svoje tekoče probleme in svojo prihodnost. Takim 
delovnim organizacijam je treba izreči vse priznanje. So pa tudi delovne organi- 
zacije, ki niso pripravljene ali pa se ne znajo spoprijeti z obstoječimi problemi. 
Ponovno je bilo ugotovljeno, da prav take organizacije preveč poudarjajo 
nekatere težave, in se ne morejo sprijazniti z dejstvom.!, da realni kurz dinarja 
objektivno menja njihovo situacijo ter da ne morejo v novo nastalih razmerah 
ohraniti pozicij, ki so jih imele doslej, če same ne bodo storile ničesar. Prav 
take organizacije iščejo predvsem pomoč od zunaj, tako da zahtevajo državno 
regulativo ali pa tako imenovano razbremenitev gospodarstva. Brez dvoma je 
taka miselnost ponekod tudi objektivno pogojena z zamrznjenimi cenami, z 
obstoječimi kompenzacijami in drugimi pogoji gospodarjenja. 

Menimo, da bi bilo zelo nevarno za samo gospodarstvo, če bi taka misel- 
nost prevladala, ker bi to gospodarstvo najprej demobiliziralo, potem pa tudi 
demoraliziralo. 

Izhod iz sedanje situacije je odvisen predvsem: 
— od dnevnega, srednjeročnega in dolgoročnega smotrnega ukrepanja ter 

prizadevanja v delovnih organizacijah; 
— od smotrnega investiranja; 
— od smotrne delitve dohodka; 
— od razvitih samoupravnih odnosov in mobilizacije vseh delovnih ljudi 

za dobro gospodarjenje; 
— od dobre organizacije dela; 
—• od sposobnosti kadrov, ki imajo posluh za trg, tržno obnašanje ipd. 
Skupščina SR Slovenije zato poziva vse delovne organizacije, naj se rav- 

najo po zgledu vseh tisitih, ki to že uspešno opravljajo. Pri tem gre očitno tudi 
za to, da mora sleherna delovna organizacija na vseh področjih združenega 
dela tudi s svojim delom, s svojo1 prizadevnostjo in s svojimi žrtvami prispevati 
k izhodu iz obstoječega stanja. 

Pri ustvarjanju in uresničevanju proizvodnih programov in pri vzpostav- 
ljanju učinkovite organizacije dela imajo temeljni namen strokovni kadri in 
raziskovalno delo. 

Zato je treba: 
— pospešiti vlaganja v raziskovalno delo in pri tem zagotoviti učinkovito 

povezavo osnovnih raziskav z razvojem in proizvodnjo; 
— pospeševati izobraževanje kadrov v sistemu rednega šolanja in še po- 

sebej zagotoviti sistem stalnega izobraževanja ob delu; 
— zagotoviti take zdravstvene pogoje, ki bodo omogočali porast produk- 

tivnosti in zmanjšali izpad delovne sile zaradi obolelosti na najmanjšo možno 
mero. 

II. 

Osebni dohodki iz delovnega razmerja so v SR Sloveniji v prvem četrt- 
letju 1972 porasli za 26 %. Z družbenoekonomskimi in bilančnimi izhodišči za 
leto 1972 je bilo predvideno povečanje sklada neto osebnih dohodkov v družbe- 
nem sektorju za 18—19 %. Povečanje mase osebnih dohodkov v prvem četrt- 
letju pomeni odstopanje tako od republiških izhodišč ekonomske politike za 
leto 1972 kot tudi od okvirov, danih v zvezni resoluciji. 

Na področju politike usmerjanja delitve dohodka in osebnih dohodkov 
bo zato izvršni svet skupščine predlagal republiškemu svetu zveze sindikatov 
Slovenije in gospodarski zbornici SR Slovenije, da v skladu s sprejetimi sklepi 
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ob obravnavanju učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov o delitvi 
dohdka in osebnih dohodkov sprejmejo spremembe in dopolnitve splošnih 
družbenih dogovorov. Te dopolnitve naj bi bile zlasti v naslednjem,: 

— podpisniki morajo v samoupravnih sporazumih o delitvi dohodka in 
osebnih dohodkov vgraditi takšna dodatna merila, ki bodo zagotavljala reali- 
zacijo sprejetih ciljev in nalog ekonomske politike; 

— če se ugotovi, da merila v samoupravnem sporazumu ne zagotavljajo 
uresničevanja predvidene ekonomske politike, je verifikacjjska komisija dolžna 
razveljaviti samoupravni sporazum; 

— delovne organizacije, podpisnice sporazumov, naj v letu 1.972 poveču- 
jejo sredstva za osebne dohodke s povečanjem deleža stimulacije po merilih 
samoupravnih sporazumov, vendar le v odvisnosti od uspehov poslovanja delov- 
nih organizacij in v skladu s sprejeto ekonomsko politiko za leto 1972; 

— podpisniki marajo merila delitve popraviti, če samoupravni sporazumi 
ne zagotavljajo hitrejšega porasta sredstev za materialno osnovo dela kot sred- 
stev za osebno porabo delavcev, ko dosegajo delovne organizacije večji dohodek, 
kot je bil ustvarjen v letu 1971; 

— zneski kalkulativnih osebnih dohodkov, določeni v 2. oz. 6. členu sploš- 
nega družbenega diogovora, se za leto 1972 ne povečajo v skladu z ugotovljenim 
povečanjem življenjskih stroškov; 

— zneski, določeni kot najvišji za osebne prejemke iz materialnih stroškov 
in sklada skupne porabe (razen za regresiranje prehrane), se v letu 1972 ne 
spremenijo; 

— da se zagotovi večja usklajenost osebnih prejemkov iz sklada skupne 
porabe, se za leto 1972 določi najvišji možni znesek na delavca; 

— 4. člen splošnega družbenega dogovora za gospodarstvo in 7. člen sploš- 
nega družbenega dogovora za družbene dejavnosti se spremenita v tem smislu, 
da je izjemoma možno razvrščati delavce po stopnjah strokovne usposobljenosti, 
ki jih priznavajo splošni akti podpisnic, toda le v primeru, če vsebujejo samo- 
upravni sporazumi podrobno opredeljene osnove in merila za tako razvrščanje; 

— odpravijo naj se neusklajenosti med samoupravnimi sporazumi glede 
vrednotenja posebnih in težjih pogojev dela; 

— uskladijo in čimbolj poenotijo naj se merila za oblikovanje sredstev za 
osebne dohodke v odvisnosti od uspešnosti poslovanja; 

— komisija za družbeno dogovarjanje naj določi raven, na kateri se omeji 
rast osebnih dohodkov na temelju faktorja stimulacije; 

— 6. člen splošnega družbenega dogovora za gospodarstvo in 5. člen sploš- 
nega družbenega dogovora za družbene službe se spremenita tako, da natančneje 
opredelita merila za določanje najvišjih dogovorjenih osebnih dohodkov za 
normalen delovni uspeh; 

— na podlagi dosedanjih izkušenj v izvajanju zakona o samoupravnem 
sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje delitve 
dohodka in osebnih dohodkov ter glede na sprejete ustavne dopolnitve bo izvršni 
svet skupščine SR Slovenije predložil novelo zakona; 

— za uresničitev navedenih stališč je treba čimprej spremeniti in dopolniti 
splošne družbene dogovore in v najkrajšem možnem času uskladiti samoupravne 
sporazume z dopolnitvami družbenih dogovorov; 

— če spremembe tako v družbenih dogovorih kot samoupravnih spora- 
zumih ne bodo opravljene in če z družbenima dogovoroma in samoupravnimi 
sporazumi ne bodo doseženi pričakovani rezultati na področju gibanj osebnih 
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dohodkov, naj izvršni svet v skladu s 7. točko X>X,VII. in 5. točko. XiL. ustavnih 
amandmajev k ustavi SR Slovenije predloži druge ukrepe, ki bodo zagotovili 
takšno gibanje osebnih dohodkov, da bodo realizirani cilji in naloge razvojne 
politike in stabilizacije v letu 1972. 

— sklene naj se medrepubliški družbeni dogovor, ki bo uredil vprašanja 
s področja delitve dohodka in osebnih dohodkov, ki so skupnega interesa tako 
za republike kot za zvezo. 

III. 

Na podlagi dosedanjega priliva dohodkov za splošno porabo zbora ugotav- 
ljata, da nastajajo pri posameznih vrstah dohodkov presežki nad ravnijo, ki sta 
jo začrtali zvezna in republiška skupščina z družbenoekonomskimi izhodišči 
razvoja za leto 1972. 

Ugotavljata tudi, da na osnovi gibanj dohodkov v prvih štirih mesecih še 
ni mogoče soditi o ravnanju temeljnih družbenopolitičnih in samoupravnih 
skupnosti ter o učinkovanju za leto 1972 določenih stopenj davkov in prispevkov, 
ker so sprejemale nekatere temeljne družbenopolitične skupnosti svoje stopnje 
še v mesecu marcu. 

Zbora sta zato mnenja, da bo mogoče realno oceniti gibanja na področju 
zbiranja dohodka z vidika učinkovanja stopenj, določenih za leto 1972, tako pri 
družbenopolitičnih skupnostih kot tudi pri samoupravnih interesnih skupnostih 
šele na podlagi polletnih podatkov vseh nosilcev splošne in kolektivne porabe. 

Izvršni svet bo predložil skupščini konkretne ukrepe na osnovi polletnih 
podatkov, pri čemer bo ravnal v skladu z naslednjimi stališči: 

—• Doseženi dohodki nad predvidenim obsegom porabe naj se imobilizirajo 
in vrnejo gospodarstvu, kot to določajo sprejeti republiški zakoni in odloki 
občinskih skupščin. V skladu s sklepom gospodarskega zbora bo izvršni svet po 
preteku prvega polletja predložil informacijo o višini sredstev, zbranih iz 
posameznih davkov oziroma prispevkov iz osebnih dohodkov, in v primeru 
preseženih zneskov predlagal ustrezno znižanje stopenj prispevkov in davkov 
že med letom. 

— Pri obravnavi zmanjšanih obveznosti gospodarstva naj se preuči možnost 
diferenciranega zniževanja obveznosti posameznih gospodarskih dejavnosti, ki 
so v izrazito neugodnem položaju in se njihov položaj ne bi mogel popraviti 
samo s korekcijo cen. 

■—• Čimprej naj se sprejme zakon o evidenci gibanja sredstev na področju 
splošne in kolektivne porabe, kar je predvideno z resolucijo o politiki družbeno- 
ekonomskega razvoja v letu 1972.. Ta zakon bo omogočil kontrolo in usklajevanje 
dohodkov s potrošnjo družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti. 

Zbora podpirata delo in napore izvršnega sveta pri graditvi sodobnejšega 
in ekonomsko smotrnejšega davčnega sistema, v skladu z mnenji in stališči, ki so 
bila dana v razpravi ob sprejemu predloga za izdajo zakona o prispevkih, 
davkih in taksah občanov in organizacij združenega dela. 

Dosledno se mora izvajati postopna likvidacija obveznosti iz neproračunske 
bilance federacije v vseh republikah. V Sloveniji bo ta naloga opravljena z 
zakonom o načinu prevzema sredstev, pravic in obveznosti federacije na gospo- 
darske investicije. Na podlagi že sprejetega sklepa bo do konca prvega polletja 
1972 izvršni svet o tem poročal skupščini SR Slovenije. 

Družbenopolitične skupnosti (federacija, republika in občine) in samo- 
upravne interesne skupnosti morajo v celoti izvršiti svoje obveznosti do gospo- 
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darstva v skladu s sprejetimi stališči. Pripraviti je treba dogovor, po katerem 
nobena družbenopolitična skupnost, dokler ne poravna svojih dolgov do gospo- 
darstva, ne more prevzeti nobenih novih obveznosti. 

Na področju investicijske porabe naj bodo nosilci investicijskih odločitev 
predvsem organizacije združenega dela in gospodarstva. Pri vseh novih investi- 
cijah pa je potrebno vztrajati, da so sredstva v celoti zagotovljena pred za- 
četkom gradnje. Dosedanja struktura investicij naj se izboljša tako, da imajo 
prednost investicije za modernizacijo in rekonstrukcijo. 

IV. 

Na področju kreditno-monetarne politike se zbora zavzemata za naslednje: 
— po analizi vzrokov in trendov, ki jih kaže devizna bilanca na mone- 

tarnem področju, je potrebno ugotoviti realna možna gibanja v tej bilanci do 
konca leta. Prizadevati si je treba, da bi do konca leta dosegli izravnano 
devizno bilanco. 

Pri tem bi morah izhajati s stališča nadaljnjega podpiranja izvoza, realne 
ocene neblagovnega priliva zlasti iz turizma in nakazil zdomcev povečanja 
uvoza v odnosu do dosedanjega trenda, kar bi imelo za posledico zmanjševanje 
denarne mase, pomirjevalno bi vplivalo na notranji trg in cene ter omogočilo 
tudi v bodoče sorazmerno visoko stopnjo proizvodnje in izvoza; 

— sprejeti ne bi smeli nobenih novih sklepov, ki bi nadalje povečali 
denarno maso, kot je na primer odlaganje zapadlih obveznosti poslovnih bank 
in družbenopolitičnih skupnosti do Narodne banke Jugoslavije iz domačih in 
tujih posojil s pomočjo konverzije ter morebitne nove zadolžitve federacije pri 
Narodni banki Jugoslavije; 

— dosledno je treba vztrajati, da se vse obveznosti poslovnih bank in 
družbenopolitičnih skupnosti do Narodne banke Jugoslavije plačujejo ob do- 
spetju ; 

— vztrajati moramo pri tem, da vrne federacija Narodni banki Jugoslavije 
kredite, ki niso v skladu s predvideno emisijo, oziroma da jih legalizira; 

— z dosledno izvedbo vseh navedenih ukrepov bi ustvarili pogoje za 
zmanjšanje posegov Narodne banke Jugoslavije z novo uvedenimi oblikami 
obvezne rezerve. Tako bi si Narodna banka Jugoslavije omogočila izvajanje 
kreditno-monetarne politike in zmanjšanje obsega količinskih selektivnih po- 
segov; 

— sredstva primarne emisije in druga sredstva, s katerimi razpolaga ah 
bo razpolagala SR Slovenija do konca leta 1972, naj se prek Narodne banke 
Slovenije uporabijo za pospeševanje izvoza, za zagotovitev zalog in predelave 
osnovnih kmetijskih pridelkov za opravljanje nalog, ki izhajajo iz usmeritve 
družbenoekonomskega razvoja Slovenije. 

V. 

Realna pariteta dinarja in restriktivni režim uvoza sta najpomembnejša 
instrumenta, ki letos delujeta na razmere v zunanjetrgovinski menjavi. V prvem 
četrtletju se je povečal izvoz blaga iz SR Slovenije za 36,4 %>, medtem ko je 
uvoz manjši za 5,5 %>. V izvozu je mogoče pričakovati takšno usmeritev tudi 
v naslednjih nekaj mesecih. Lahko pričakujemo tudi, da bo priliv od turizma 
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nekoliko večji kot v lanskem letu, in znatno večji priliv sredstev od nakazil 
zdomcev. 

Doseženo stanje in tendence v izvozu in uvozu dajejo v plačilni bilanci 
ugodne rezultate. Splošne restrikcije pri uvozu pa zaostrujejo probleme v pro- 
izvodnji in potrošnji. Obstoječo strukturo izvozne industrije, ki je vezana tudi 
na precejšen uvoz, ni mogoče nenadoma spremeniti, zato bi sedanje uvozne 
restrikcije v naslednjem obdobju delovale na zmanjšanje proizvodnje in zmanj- 
šanje izvoza. Pozitivne tendence v plačilni bilanci in porast deviznih rezerv 
ustvarjajo možnosti za postopno sproščanje uvoza, s tem pa tudi za odpravljanje 
tekočih problemov oskrbljenosti gospodarstva in trga, kar pa bi ugodno delovalo 
na večjo usklajenost v denarno-blagovnih odnosih. S tem bi se tudi ustvarili 
pogoji za postopno sproščanje cen in skladnejše delovanje trga v celoti. Zato 
skupščina SR Slovenije predlaga: 

— da se težišče zunanjetrgovinskih ukrepov ponovno usmeri k stimulaciji 
izvoza, -postopno pa naj se zmanjšujejo restrikcije. Z reeskontno politiko, 
politiko beneficiranih obresti ter z zniževanjem uvozne takse za opremo in 
nekatere vrste reprodukcijskega materiala, po potrebi pa tudi z zniževanjem 
davčnih bremen gospodarstva, je potrebno nenehno podpirati izvozno usmeritev 
gospodarstva; 

—• konec junija bodo sprejeti zakoni novega zunanjetrgovinskega sistema. 
Nadalje ostanejo v veljavi vsi obstoječi devizni in zunanjetrgovinski instrumenti, 
zato ni realno pričakovanje in na njem! temelječe kalkulacije o hitrem uvajanju 
elementov t. i. razvitejšega zunanjetrgovinskega in deviznega sistema. Piri. pri- 
lagojevanju novemu sistemu je, poleg ostalega, treba predvsem zagotoviti 
smotrno uporabo sredstev retencijske kvote; v zvezi z integracijskimi procesi 
v večjem obsegu koristiti režim poslovno-tehničnega sodelovanja in kooperacije 
s tujimi partnerji; za zadolževanje v tujini pa je treba uporabiti tudi možnosti 
devizne amortizacije; 

•— takoj bi bilo potrebno pristopiti k uveljavljanju sprememb v uvoznem 
blagovnem režimu, o čemer se je gospodarstvo v svojih asociacijah sporazumelo 
že pred letom dni. Prilagojevanje uvoznega režima bi bilo potrebno povezati 
z možnostmi, ki jih dajajo sedanje devizne rezerve. 

SR Slovenija bo tudi vnaprej pretežni del dodeljenih sređstev iz primarne 
emisije usmerjala v reeskont kreditov za izvoz blaga in storitev ter za pripravo 
proizvodnje za izvoz. Prav tako bo nadalje beneficirala del obresti pri najemanju 
izvoznih kreditov. 

VI. 

Uresničevanje politike cen mora temeljiti na odprtosti trga in na vse večji 
uveljavitvi tržnih zakonitosti, kot je začrtano s srednjeročnim planom. Splošna 
zamrznitev cen, ki je bila sprejeta novembra 1971, bi morala kot začasni ukrep 
omogočiti, da se v tem času določi poleg drugih ukrepov tudi nov sistem in 
politika cen, ki bi bila usmerjena v postopno liberalizacijo trga in odpravljanje 
nekaterih najbolj očitnih disparitet. V nobenem primeru zamrznitev cen ne 
more ostati osnovni in glavni ukrep stabilizacije. 

Zato se skupščina SR Slovenije zavzema: 
— ukrepe za stabilizacijo trga in cen je treba usmeriti k odpravljanju 

vzrokov inflacije, k razvijanju in pospeševanju tržnih odnosov in h krepitvi 
tržnega obnašanja samoupravnih subjetov; 



650 Priloge 

— da se težišče vseh ukrepov usmeri k zmanjševanju neskladja med kup- 
nimi in blagovnimi skladi, k umiritvi vseh oblik potrošnje, v povečanju 
akumulacije in k takim ukrepom, s katerimi bomo pospeševali, razvijali ter 
obvladovali tržne odnose; 

— da se uveljavi družbena kontrola cen na osnovi novega zveznega in 
republiškega zakona, pri čemer je treba razveljaviti odlok o maksimiranju cen 
vseh izdelkov in storitev ter odpreti proces oblikovanja cen na osnovi dogo- 
vorjenega sistema in sprejetih mehanizmov in postopkov. 

To bi sedaj omogočilo sprostitev: 
— cen izdelkov, ki niso pomembne za stroške poslovanja in osnovni živ- 

ljenjski standard, kot so na primer: 
galanterijski, pozamenterijski, kozmetični izdelki, izdelki grafične indu- 

strije, glasbeni instrumenti, alkoholne pijače ipd.; 
— cen izdelkov, ki se štejejo za izdelke višje življenjske ravni (avtomobili, 

izdelki iz plemenitih kovin, krznarski izdelki, izdelki iz kristalnega stekla, 
barvni televizorji ipd.); 

— cen izdelkov, ki so izdelani po individualnih naročilih in po posebnih 
tehničnih pogojih, ter so namenjeni reprodukciji in investicijski dejavnosti; 

— cen izdelkov, ki se prodajajo v smislu predpisov o investicijski izgradnji 
oziroma velikih naročil in se prodaja opravlja na temelju javne licitacije; 

— cen izdelkov, katerih uvoz je liberaliziran, notranje cene pa so na ravni 
ali pa nad ravnijo uvoznih cen; 

— v okviru družbenih dogovorov in pod določenimi pogoji bi lahko sprostili 
tudi cene tistih skupin izdelkov, pri katerih je razvita konkurenca in so iz- 
postavljeni sezonskim in moidnim vplivom; 

— pri izdelkih, ki ostanejo še naprej pod neposredno družbeno kontrolo 
federacije, je treba premike cen v letu 1972 opraviti po naprej časovno oprede^ 
ljenem programu in v skladu z dogovorjenim sistemom in politiko cen. Zlasti 
bi bilo treba odpraviti anomalije in nelogičnosti, ki jih je povzročil odlok 
o maksimiranju cen; 

—■ na republike in občine je treba prenesti družbeno kontrolo cen tistih 
izdelkov in storitev, ki so po novem zakonu o družbeni kontroli cen v njihovi 
pristojnosti. Po prenosu pristojnosti naj republike in občine v mejah določenih 
okvirov s svojimi ukrepi odpravijo anomalije, ki jih je povzročil odlok o za- 
mrznitvi cen pri izdelkih in storitvah iz njihove pristojnosti, in s tem zagotovijo 
normalno oskrbo prebivalstva. V okviru poprečnega povečanja cen naj opravijo 
tudi korekcijo cen stanarin, s tem da dosežejo večjo diferenciacijo; 

— hkrati s povečanjem cen izdelkov in storitev, ki so najpomembnejši 
v strukturi življenjskih stroškov, je treba programirati tudi ukrepe, ki bodo 
ublažili negativne učinke povečanja cen pri prebivalstvu z nižjimi dohodki. 

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBClN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Lju- 
tomer, Nova Gorica in Ptuj, ter delegat mesta Ljubljane so na svojem 22. 
zasedanju dne 5. junija 1972 obravnavali oceno gospodarskih razmer v SR 
Sloveniji in predloge zaključkov ter ukrepov. 
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V razpravi sta sodelovala delegata občin L j ubij ana-Šiška in Novo mesto. 
Nja 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, ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru skupščine SR Slove- 
nije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojna 
zbora obravnavata in zavzameta do njih svoje stališče. 

V načelni in splošni razpravi je bilo opozorjeno na to, da v oceni ni po- 
datkov o tem, kako so se občine obnašale glede na dogovor, da naj ne bi za več 
kot 16'% prekoračevali obsega lanske proračunske porabe, čeprav so nekatera 
znamenja, da glede tega vse občine niso ustrezno ravnale. (Delegat občine 
Ljubljana-Šiška.) 

Izraženo je bilo tudi mnenje, da je to gradivo — podobno kot druga — 
nekoliko zamujeno zaradi tega, ker je pri nas statistično zajemanje podatkov 
nesodobno. Zato bi morali v republiki bolj dosledno uporabljati pri tem sodobne 
dosežke tehnike, zlasti računalniške, ker bi bili tudi sklepi in predlogi bolj 
aktualni. (Novo mesto.) 

Hkrati je bilo postavljeno vprašanje, ali republiški organi nimajo v tem 
trenutku bolj konkretnih predlogov za ureditev gospodarskih razmer, čeprav 
so v številnih primerih predlagali ustrezne sistemske rešitve zveznim organom, 
npr. s področja zunanjetrgovinskega režima, cen itd. (Novo mesto.) 

Glede pobude podjetja Plamen iz Krope je bilo izraženo mnenje, da govori 
o dodatnem delu, mi pa se ponavadi ne držimo niti dogovorjenega 42-urnega 
delovnega časa, ob praznikih in podobno*. Zato bi se ob tej resni gospodarski 
situaciji morali nekoliko soočiti s tem, koliko imamo rezerve tudi v obstoječem 
delovnem času in kako te rezerve do kraja izkoristiti. Res so v zvezi z delovnim 
časom velike razlike glede na strukturo poslovanja med samimi gospodarskimi 
panogami in družbenimi dejavnostmi, vendar pa si v splošnem administracija 
in šole privoščijo veliko preveč prostega časa, kar se potem retrogradno prenaša 
tudi na druge sfere. Zato bi bilo treba ob tej priliki res proučiti, ali smo že 
zreli, da imamo samo 39,5-urni delovni teden. (Ljubljana-Šiška.) 

V zveži s predlogom,, da je potrebno na strani ponudbe iskati rešitve 
s pospeševanjem tiste proizvodnje, ki odpravlja strukturne razlike v našem 
gospodarstvu, je bilo izraženo mnenje, da hkrati manjka predlog, da je potrebno 
iskati oziroma reševati določena neskladja tudi v potrošnji. Pogosto imamo 
namreč zelo nerazumljivo politiko, ko na eni strani zaviramo določeno potrošnjo 
z namenom, da jo sprostimo na drugih, tako sproščena potrošnja pa potem 
pritiska na druge vrste potrošnje in povzroča na teh področjih številna neskladja 
(npr. zamrznjene stanarine, cene komunalnih storitev itd.). (Novo mesto.) 

Opozorjeno je bilo na neustreznost predloga, ki se zavzema za to, da bi vse 
politične in ekonomske napore osredotočili na postopno saniranje vseh tistih 
delovnih organizacij in skupnosti, katerih dolgovi so večji od terjatev. Taka 
solucija ne bi bila sprejemljiva, temveč bi že morali enkrat napraviti red v tem 
smislu, da bi dejansko sanirah samo tiste organizacije, ki imajo neko možnost 
obstoja in reševanja, ne pa da gremo za vsako ceno in povsod v sanacijo. 
Odločiti se bo treba, kaj lahko še eksistira, sicer bomo še naprej podpirali 
obstoj enega od stalnih žarišč nelikvidnosti. (Novo mesto.) 

V zvezi s problematiko splošne potrošnje in nj enega limitiranja, osebnih 
dohodkov in samoupravnih sporazumov ter družbenih dogovorov o teh dohodkih 
je bilo v razpravi poudarjeno, da po nekaterih podatkih predstavljajo neto 



652 Priloge 

osebni dohodki le približno 50 % skupnih prejemkov. Omejujemo se torej samo 
na majhen del te osebne potrošnje, ki jo zajamemo z družbenimi dogovori. 
Vprašanje je, kaj z vsemi drugimi prejemki, ki tudi predstavljajo osebno po- 
trošnjo, kateri so tako imenovani neevidentirani dohodki iz osebne potrošnje 
in kako nanje vplivati, ker prav gotovo močno vplivajo na razmerja med 
ponudbo in povpraševanjem. (Novo mesto.) 

St.: 30-12/72 

Ljubljana, 6. 6. 1972 

POROČILA 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet in odbor za finance in proračun 
republiškega zbora sta na skupni seji dne 22. maja 1972 razpravljala o oceni 
gospodarskih razmer v Sloveniji in predlogih sklepov ter ukrepov, ki jih je 
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V uvodni obrazložitvi je predstavnik predlagatelja poudaril, da karakteri- 
zirajo današnje razmere še vedno nestabilni odnosi na najpomembnejših pod- 
ročjih proizvodnje in delitve. Čeprav je stopnja rasti proizvodnje v prvih 
treh mesecih razmeroma visoka, že kaže tendence upadanja, ki bo verjetno še 
močnejša v .prihodnjih mesecih, če ne bomo razrešili nekaterih temeljnih proti- 
slovij. Neusklajena je rast osebnih dohodkov s produktivnostjo dela, prehitro 
narašča tudi splošna poraba. 

Pozitivne tendence kaže zunanjetrgovinska menjava, vendar utegnejo ome- 
njena neskladja, .posebno pa pomanjkanje reprodukcijskega materiala, zavreti 
njeno nadaljnjo rast. Zelo je pomembno vprašanje politike in sistema cen; 
žal pa v naši državi v tem trenutku nimamo enotnih pogledov o tem, kateri 
ukrepi so nujni in koristni. Tudi glede drugih ukrepov ekonomike politike še 
nismo dosegli zadovoljive enotnosti stališč, kar zmanjšuje učinkovitost naših 
akcij. 

V razpravi sta odbora ugotovila, da so gospodarske razmere resne in da je 
zaskrbljujoče oklevanje, ki ga kažemo do reševanja gospodarskih problemov. 

Eno od teh vprašanj, ki je zelo zahtevno in zapleteno, je vprašanje cen. 
Zamrznjene cene so za nekaj časa sicer zaustavile močno inflacijo, niso pa 
odpravile njenih vzrokov, tako da inflacijske tendence še danes obstajajo in 
bodo izbruhnile z vso močjo, brž ko bi bile odpravljene omejitve pri oblikovanju 
cen. KJjub zamrznjenim cenam imamo inflacijo stroškov in inflacijo osebnih 
dohodkov, ki ob zamrznjenih prodajnih cenah grozi, da bi absorbirala akumu- 
lacijo in povzročala izgube tudi v slovenskem gospodarstvu. To dejstvo je toliko 
bolj zaskrbljujoče1, ker so ti problemi najbolj akutni predvsem v nekaterih 
delovnih organizacijah v Sloveniji. 

Drugi problem je problem' osebnih dohodkov. Kljub družbenim dogovorom 
in samoupravnim sporazumom osebni dohodki še niso'povsem obvladani in ne 
delujejo v smeri stabilizacije, med drugim tudi zato, ker samoupravni sporazumi 
med seboj niso usklajeni. Ob zamrznjenih cenah in relativno nekontroliranih 
osebnih dohodkih, kar velja zlasti za državo kot celoto, ne moremo pričakovati 
uravnovešenja med ponudbo in povpraševanjem, temveč nasprotno. Taka si- 
tuacija močno spodbuja povpraševanje, ki je že zelo močno in ki še pospešuje 
prisotne inflacijske težnje. Tudi položaj proizvodnje ni zavidljiv. Visoka rast 
proizvodnje v prvih treh mesecih letos je bolj posledica inercije iz preteklega 
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leta kot rezultat ukrepov ekonomske politike v 1. 1972. Omejevanje uvoza, 
neselektivno zmanjševanje generalne devizne kvote in nelikvidnost dobrega 
dela gospodarstva že neugodno vplivajo na proizvodnjo, ki za april kaže ten- 
dence slabljenja stopnje rasti. V prihodnjih mesecih lahko pričakujemo na- 
daljnje zmanjševanje stopnje rasti, kar bo ob porastu proizvodnih stroškov 
nujno zmanjševalo dohodek podjetij. Gledano s tega zornega kota, je zelo 
pomembno, da osebne dohodke uskladimo tako s produktivnostjo dela kakor 
tudi z doseženim dohodkom. Problemi financiranja proizvodnje in rednega 
oskrbovanja s surovinami se bodo odrazili na obsegu proizvodnje; upadla bo 
produktivnost dela, kar bo zelo neugodno vplivalo na doseženo raven osebnih 
prejemkov. Izvoz je najboljši vir likvidnih sredstev, zato je prodaja na zunanja 
tržišča najboljši način povečevanja proizvodnje. To je posebno važno za slo- 
vensko gospodarstvo', ki je močno odvisno od uvoza repromateriala. 

Izhajajoč iz take ocene razmer odbora menita., da so predlagani ukrepi 
vendarle splošni in da nikogar ne obvezujejo. Tudi obnašanje subjektov je še 
vedno neodgovorno, saj si drugače ne mpremo razlagati postopka Narodne 
banke Jugoslavije, ki je mimo sprejetih dogovorov močno prekoračila obseg 
emisije, predviden za to obdobje. Tudi pri izvajanju multilateralne kompenzacije 
nismo dosledni in disciphnirani in tudi s tem zmanjšujemo njene učinke. Odbora 
predlagata republiškemu zboru, da ob razpravi o gospodarskih razmferah 
sprejme konkretne sklepe in ukrepe, ki bodo z že sprejetimi ukrepi prispevali 
k odpravi vzrokov nestabilnosti. Po mnenju odborov je treba v jugoslovanskem 
merilu izdelati in ob zmanjšanju carinske zaščite za končne industrijske izdelke 
uveljaviti sistem postopnega prehoda na prosto oblikovanje cen, pri čemer bi 
morali sproščati najprej cene, ki niso pomembne za oblikovanje stroškov 
poslovanja, in cene proizvodov, glede katerih vlada na tržišču primerna kon- 
kurenca. V okviru Slovenije je nujno treba opraviti analizo delovanja družbenih 
dogovorov in samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka in osebnih dohodkov 
ter jih dopolniti tako', da bodo osebni dohodki delovali v smeri stabilizacije. 
Stabilizacija je odvisna tudi od izvrševanja obveznosti po medrepubliškem 
sporazumevanju, zato sta odbora zahtevala, da SR Slovenija opozori na za- 
ostanke drugih republik pri vplačevanju kotizacije in drugih obveznosti. 

Za svojega poročevalca na seji republiškega zbora je odbor za proizvodnjo 
imenoval 'poslanca Dušana Horjaka. 

St.: 30-12/72 

Ljubljana, 23. 5. 1972 

Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose je na seji dne 
23. maja 1972 obravnaval oceno gospodarskih razmer v Sloveniji in predloge 
zaključkov ter ukrepov, ki jo je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V razpravi je odbor ugotovil, da se kljiib nekaterim pozitivnim tendencam 
v gibanju gospodarstva razmerja v celoti prepočasi izboljšujejo, saj nismo od- 
pravili osnovnih vzrokov nestabilnosti; imiamo še nepokrito potrošnjo vseh vrst, 
nadalje veliko neskladje med ponudbo in povpraševanjem, inflacijske tendence 
in še vedno kritično stanje likvidnosti gospodarstva. 

Odbor stoji na stališču, da je treba sprejeti konkreten program nalog, ki 
bo omogočil, da se v Sloveniji kot tudi v Jugoslaviji odpravijo, vsaj v daljšem 
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obdobju, vsa neskladja v gospodarskih gibanjih. Sprejem srednjeročnega plana 
s sistemskimi rešitvami je nujen sestavni del takega programa. 

V tem obdobju je naraščala proizvodnja v Sloveniji in Jugoslaviji po višji 
stopnji rasti, kot je bila predvidena z resolucijo o temeljih politike družbeno- 
ekonomskega razvoja za leto 1972. Vzrok temu je, da delovne organizacije 
prilagajo obseg proizvodnje tržnim pogojem in tako prek proizvodne ekspanzije 
zmanjšujejo težave, ki so vezane na povečanje poslovnih stroškov, cen in osebnih 
dohodkov. Že sedaj se kaže tendence upadanja proizvodnje predvsem zaradi 
pomanjkanja nekaterih osnovnih reprodukcijskih materialov. 

Po mnenju odbora je visoka stopnja rasti tudi posledica splošne zamrznitve 
cen in povečanja osebnih prejemkov prebivalstva, ki čedalje bolj pritiskajo na 
omejene blagovne fonde. 

Splošna zamrznitev cen kot ukrep naj bi omogočila, da bi se določila taka 
politika cen, ki bo usmerjena v odpiranje tržnih pogojev in prek katere bi 
lahko odpravljali najbolj očitne disparitete med cenami surovin in končnih 
izdelkov. Namesto odpiranja trga pa sedanja politika cen temelji na zamrznitvi 
cen in je postala pomemben instrument stabilizacije. 

Odbor je menil, da mora biti težišče ekonomsko političnih akcij na zmanj- 
ševanju neskladja med kupnimi in blagovnimi fondi ter na umiritvi vseh oblik 
potrošnje. Pri določitvi realnejše politike cen bi morali najprej oceniti osnovna 
gospodarska gibanja ter se šele nato odločiti za. okvir, znotraj katerega se lahko 
cene povečajo, ne pa, da z administrativnimi posegi, brez podrobne analize cen 
in ekonomskega položaja posameznih grupacij, distribuiramo predvideno višino 
5°/o porasta cen. Zato bi bilo treba po mnenju odbora pristopiti k postopnemu 
sproščanju cen. Odpravil naj bi se odlok o maksimiranju cen vseh izdelkov in 
storitev, ker je že sprejet zvezni zakon o kontroli cen. Vse premike cen bi morali 
izvršiti po vnaprej dogovor j enemi programu in v skladu z dogovorjenim siste- 
mom in politiko cen, medtem ko bi cene, ki so po zakonu v pristojnosti fede- 
racije, zadržali do nadaljnjega pod neposredno družbeno kontrolo1. 

Pri postopnem sproščanju cen bi morali sprejeti ustrezen socialni program 
v tem smislu, da sproščanje cen najnujnejših življenjskih potrebščin in storitev 
ne bi ogrožalo življenjskega standarda tistih občanov, ki prejemajo najnižje 
osebne dohodke oziroma prejemke. 

Čeprav rastejo osebni dohodki v Sloveniji v manjši meri kakor v ostalih 
republikah, se je odbor zavzel, da se z družbenim dogovorom v okviru države 
doseže usklajenost gibanja osebnih dohodkov s produktivnostjo dela. 

Samoupravni sporazumi, ki so bili sprejeti v Sloveniji, so kljub določenim 
pomanjkljivostim dali ugodne rezultate in so prispevali k hitrejšemu naraščanju 
skladov kot sredstev za osebno potrošnjo«. Po mnenju odbora naj se v samo- 
upravnih sporazumih popravijo le nekatere napake, ne da bi pri tem načela 
mehanizem. Uskladile naj bi se določbe za izjemno razvrščanje delavcev 
po obračunskih skupinah, odpravile neusklajenosti med samoupravnimi spo- 
razumi glede različnega vrednotenja posebnih in težjih pogojev dela, razlike, ki 
nastajajo med družbenimi službami in gospodarstvom, glede dejanske usposob- 
ljenosti za delovno mesto ipd. 

Družbena dogovora pa naj bi se dopolnila s kriteriji, ki bodo upoštevali 
spremenjene pogoje gospodarjenja in pridobivanja dohodka zaradi devalvacije 
denarja, režima zamrznjenih cen in drugih spremenjenih instrumentov gospo- 
darskega sistema. 
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Po mnenju odbora se morajo doseženi dohodki splošne porabe nad pred- 
videnim obsegom imobilizirati in vrniti gospodarstvu, kar je tudi predvideno 
z republiškim zakonom. Zato mora ostati tudi zvezni obračun v okviru do- 
govorjenega globala, ki vključuje tiste spremembe, za katere so dale soglasje 
vse republike in avtonomni pokrajini. 

Odbor je menil, da bi lahko večina težav v sedanjih gospodarskih gibanjih 
odpadla, če bi vsi dejavniki dosledno spoštovali sprejete pozitivne zakonske 
predpise, sklepe in stališča. 

Odbor je ugodno ocenil predloženo gradivo, vendar je menil, da bi morali 
biti takoj sprejeti učinkoviti in konkretni ukrepi, če hočemo, da bodo doseženi 
cilji, ki jih predvideva ekonomska politika za leto 1972. 

St: 30-12/72 

Ljubljana, 25. 5. 1972 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet ter odbor za finance gospodar- 
skega zbora sta na skupni seji dne 23. maja 1972 in ob udeležbi članov odbora 
za družbenoekonomske odnose obravnavala oceno gospodarskih razmer v Slove- 
niji s predlogi zaključkov ter ukrepov, ki jo je skupščini SR Slovenije pred- 
ložil izvršni svet. 

V uvodni obrazložitvi gospodarskih razmer v Sloveniji sta predstavnika 
predlagatelja seznanila navzoče poslance, da bodo do razprave na zboru, razen 
predloženega gradiva, poslanci prejeli še poročilo o izvajanju družbenih do- 
govorov in samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka in osebnih dohodkov 
ter poročilo o delu medrepubliških komitejev, ki sta tesno povezana z oceno 
gospodarskih razmer in ki so nujna za kompleksno osvetlitev vprašanj in 
Ukrepov, ki jih je potrebno sprejeti. 

Potem ko so poslanci ugodno ocenili predloženo gradivo in izrazih mnenje, 
da je glede na gradiva v prejšnjih razpravah mnogo bolj poglobljeno, so se zlasti 
zadržali na okoliščinah in na času, v katerem razpravljamo o gospodarskih 
gibanjih. Poudarjeno je bilo, da je gospodarska situacija, kljub nekaterim 
pozitivnim rezultatom, zelo resna in zaskrbljujoča, glede na to, da je že preteklo 
skoraj polovioo leta, pa da ne bodo dosežem cilji in trendi, ki jih predvideva 
ekonomska politika za 1972. leto, če ne bodo takoj sprejeti ustrezni in učinko- 
viti ukrepi. S tem v zvezi je bilo opozorjeno tudi na nujnost, da se nezaželena 
gibanja čimprej preusmerijo, saj bo to leto odločilno vplivalo na izvajanje 
srednjeročnega programa v celoti. 

Razprava je opozorila, da še vedno' nismo odpravili osnovnih vzrokov gospo- 
darske nestabilnosti, ki izvira iz nepokrite potrošnje vseh vrst in ki se zlasti 
izraža v neskladju med ponudbo in povpraševanjem, v inflacijskih tendencah 
in še vedno kritičnem stanju likvidnosti gospodarstva. 

Odbora sta opozorila, da nas začetna, sicer pozitivna gibanja na področju 
proizvodnje in zunanjetrgovinske menjave ne smejo motiti v ocenjevanju 
dejanskih razmer. Čeprav je bila stopnja rasti proizvodnje v prvih treh mesecih 
razmeroma visoka, se že kaže tendenca upadanja, ki bo v prihodnjih mesecih 
verjetno še močnejša, zaradi pomanjkanja nekaterih osnovnih reprodukcijskih 
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materialov. Pojenjuje tudi vpliv ukrepov, ki so spodbujali izvoz in omejevali 
uvoz, kot so devalvacija in zamrznjenje cen. 

Izhajajoč iz takšne ocene razmer, odbora menita, da je potrebno prizade- 
vanja vseh dejavnikov usmeriti na ključna vprašanja gospodarske nestabilnosti, 
in sicer na usklajevanje gibanja osebnih dohodkov s produktivnostjo dela, na 
ukrepe, ki bodo zagotovili počasnejšo rast splošne in kolektivne porabe od 
rasti družbenega proizvoda ter postopno sproščanje cen ob hkratni in učinko- 
viti zaščiti prebivalstva z najnižjimi dohodki. 

V zvezi s tem odbora menita, da je potrebno predložene ukrepe za stabili- 
zacijo gospodarskih razmer omejiti na omenjena ključna področja in jih iz- 
popolniti tako, da bodo čimbolj jasno in nedvoumno obvezovali posamezne 
subjekte v vseh fazah odločanja. Odbora sta izrazila mnenje, da mora gospo- 
darski zbor sprejeti čimbolj konkretne ukrepe, zato predlagata, da jih pred- 
lagatelj dopolni, in sicer po področjih, ki jih je ocenil kot ključna, v naslednji 
smeri: 

Področje osebne potrošnje 

Odbora menita, da je mogoče vse ukrepe na področju osebne potrošnje 
urediti v okviru obstoječega sistema, to je v okviru družbenega dogovora in 
samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka in osebnih dohodkov. Ce se z 
dogovorom oziroma s sporazumi ne bi zagotovila usklajena razmerja, odbora 
predlagata, da izvršni svet v skladu z ustavnim dopolnilom predloži ustrezni 
zakonski predpis. 

Po mnenju odborov družbeni dogovor in samoupravni sporazumi urejajo 
vprašanja osebne potrošnje sistemsko in za daljše časovno razdobje, pri čemer 
je njihov temeljni smoter utrjevanje položaja proizvajalca v združenem delu, 
med posameznimi organizacijami in panogami, zaradi česar niso primerni 
instrumenti za umirjanje osebne porabe. Po mnenju odborov je za operativno 
in hitro ukrepanje oziroma umiritev osebne porabe primernejši instrument 
zakonski predpis. 

— V samoupravne sporazume naj se vnesejo določila, ki bodo zagotavljala 
poičasnejše naraščanje sredstev za osebno porabo od porasta produktivnosti 
dela. 

— Zaradi različnega vrednotenja težjih in posebnih pogojev dela naj se 
s spremembami v samoupravnih sporazumih odpravijo vse večje neskladnosti 
med posameznimi sporazumi in oblikujejo bdLj usklajeni kalkulativni osebni 
dohodki. 

— Poenotijo naj se sedanja dokaj različna merila za oblikovanje sredstev 
za osebne dohodke v odvisnosti od uspešnosti poslovanja. 

— V splošni družbeni dogovor naj se za leto 1972 vgradijo elementi, ki 
bodo obvezovali podpisnike samoupravnih sporazumov, da bodo realizirani 
cilji razvojne politike, kot so določeni z resolucijo. 

— Dopolnijo naj se določila splošnega družbenega dogovora o zagotav- 
ljanju reproduktivne sposobnosti gospodarskih organizacij s preciznejšimi opre- 
delitvami, da se na tej podlagi zmanjšajo razlike in obenem konkretizirajo 
merila o reproduktivni sposobnosti oziroma stopnji akumulacije v vseh samo- 
upravnih sporazumih. 
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Področje splošne potrošnje 

— Doseženi dohodki nad predvidenim obsegom; porabe naj se imobilizirajo 
in vrnejo gospodarstvu tako, kot to že določajo sprejeti republiški zakoni in 
odloki občinskih skupščin. V zvezi s tem naj v skladu s sklepom gospodarskega 
zbora izvršni svet po preteku prvega polletja ponovno predloži informacijo o 
gospodarskih gibanjih in višini sredstev, zbranih iz posameznih davkov oziroma 
prispevkov iz osebnih dohodkov, in v primeru preseženih zneskov predloži 
ustrezno znižanje stopenj prispevkov in davkov že med letom 1972. 

— Pri obravnavi zmanjšanih obveznosti gospodarstva naj se prouči možnost 
diferenciranega zmanjševanja obveznosti posameznih gospodarskih dejavnosti, 
ki so v izrazito neugodnem položaju in se njihov položaj nie bi mogel popraviti 
le s korekcijo cen. 

— Zvezni proračun za leto 1972 naj ostane v okviru dogovorjene višine, kar 
vključuje tudi tiste spremembe, za katere so že dale soglasje republike' in 
avtonomni pokrajini. 

— Republiški sekretariat za finance naj pospeši delo pri graditvi sodob- 
nejšega in ekonomsko smotrnejšega davčnega sistema v skladu z mnenji in sta- 
lišči, ki so bila dana v razpravi ob sprejemu predloga za izdajo zakona o pri- 
spevkih, davkih in taksah občanov in organizacij združenega dela, 

Področje investicijske potrošnje 

— Vztrajati je potrebno pri tem, da nosilci investicijskih odločitev pred- 
vsem organizacije združenega dela iz gospodarstva ter da so za vse nove 
investicije potrebna sredstva v celoti zagotovljena. 

« — Sprejeti je ukrepe, da se dosedanja struktura investicij izboljša in sicer 
tako, da dobijo prednost pri financiranju investicije, ki so pomembne za 
modernizacijo in rekonstrukcijo proizvodnje. 

— Družbenopolitične skupnosti in samoupravne interesne skupnosti naj 
v celoti izvršijo svoje obveznosti do gospodarstva v skladu z že sprejetimi 
stališči. Predložiti je treba dogovor, po katerem nobena družbenopolitična skup~ 
nost, dokler ne poravna svojih dolgov do gospodarstva, ne more prevzeti nobe- 
nih novih obveznosti. 

Področje trga in cen 

— Težišče vseh ukrepov mora biti usmerjeno na zmanjševanje neskladja 
med kupnimi in blagovnimi fondi na umiritvi vseh oblik potrošnje, na po- 
večanju akumulacije in na takšnih selektivnih ukrepih, s katerimi bo lahko 
pospeševati in razvijati tržne odnose. 

■— Odpravi naj se odlok o maksimiranju cen vseh izdelkov in storitev. 
Del cen je treba takoj sprostiti, ostale pa je treba zadržati pod neposredno 
družbeno kontrolo le dotlej, dokler se ne ustvarijo pogoji za prosto oblikovanje 
cen. 

— Premike cen, ki so po zakonu v družbeni kontroli cen v pristojnosti 
federacije, naj se opravlja po vnaprej dogovor j enem programu in v skladu 
z dogovorjenim sistemom in politiko cen. 

42 



658 Priloge 

— Na republike in avtonomni pokrajini naj se takoj prenesejo tiste pri- 
stojnosti glede družbene kontrole cen, ki so po zveznem zakonu predvidene, 
da so v pristojnosti republik in pokrajin. 

— Vse ukrepe na področju cen naj spremlja ustrezen socialni programi, 
tako da postopno sproščanje cen ne bo prizadelo življenjskega standarda pre- 
bivalstva, ki prejema najnižje osebne dohodke, najnižje pokojnine in socialno 
pomoč. Podražitev najvažnejših življenjskih potrebščin tin storitev, ki bo 
vplivala na znižanja življenjskega standarda teh kategorij občanov, mora imeti 
za posledico sprejem ustreznih ukrepov, ki bodo zagotovili življenjski minimum. 

V razpravi so bila zajeta tudi vprašanja kreditno^monetarne politike, 
problemi medsebojne poravnave na podlagi multilateralne kompenzacije, iz- 
polnjevanje obveznosti glede dela v tujini ter problemlatike dela v medrepu- 
bliških komitejih. 

V zvezi z dotočilom 27. člena novega zakona o družbeni kontroli cen, po 
katerem je določeno, da so v pristojnosti federacije cene vseh industrijskih 
izdelkov, je bilo sproženo tudi vprašanje nadaljnjega razvoja samoupravnih 
tržnih odnosov, saj takšna določila pomenijo utrjevanje administrativnih inter- 
vencij. Izraženo je bilo mnenje, da bi o tem kazalo sprožiti razpravo v zbosru 
oziroma posredovati stališče slovenskim predstavnikom v zveznih organih. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet je določil za svojega poročevalca 
poslanca Jožeta Eržena, odbor za finance pa poslanko Maro Žlebnik. 

St.: 30-12/72 

Ljubljana, 25. 5. 1972 

POROČILO 

o učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov 
in splošnih družbenih dogovorov 

I. UVOD 

S sprejetjem zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogo- 
varjanju o merilih za usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov (Uradni 
list SRS, št. 4/71), obeh splošnih družbenih dogovorov o načelih in merilih 
za presojo skladnosti samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka in osebnih 
dohodkov (Uradni list SRS, št. 19/71) ter s predpisano metodologijo za pri- 
merjavo skladnosti samoupravnih sporazumov z zakonom v smislu prvega dela 
splošnega družbenega dogovora (Uradni list SRS, št. 23/71) so dobili udeleženci 
samoupravnega sporazumevanja v SR Sloveniji pravno osnovo in okvire, ki naj 
bi usmerjali potek, postopke in vsebino sporazumov. 

Odlok o podaljšanju začasnih ukrepov glede izplačevanja osebnih dohodkov 
(Uradni list SRS, št. 15/71) pa je spodbudil sklepanje sporazumov, saj je z 
njihovim sprejetjem prenehala omejitev izplačevanja osebnih dohodkov. 

Obdobje letnih dopustov je sicer nekoliko zavrlo potek, tako da delovne 
skupnosti osnutkov in predlogov sporazumov niso širše obravnavale. V SR 
Sloveniji imamo 39 samoupravnih sporazumov gospodarskih dejavnosti, 29 
sporazumov družbenih dejavnosti in 6 verificiranih splošnih aktov organizacij 
združenega dela, ki se iz objektivnih razlogov niso mogle vključiti v katerikoli 
sporazum (glej tabelo 1 v dokumentaciji). 
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Naslednja razpredelnica prikazuje časovni pregled izdanih soglasij pri- 
stojnih odborov sindikata k predlogom samoupravnih sporazumov; število pred- 
logov samoupravnih sporazumov, predloženih z dokumentacijo verifikacijski 
komisiji, ter število verificiranih sporazumov oziroma splošnih aktov po posa- 
meznih mesecih: • 

Mesec 

Junij 1971 
Julij 1971 
Avgust 1971 
September 1971 
Oktober 1971 
November 1971 
December 1971 
Januar 1972 
Februar 1972 

Število izdanih 
soglasij sindikata 

1 
13 
6 

38 
16 

Število oredloženih 
samouorav. snoraz. 

in sdIoš. aktov 
v verifikacijo 

1 
5 

26 
41 

1 

Število verificiranih 
samouprav, sporaz. 
in splošnih aktov 

9 
32 
24 

8 

1 Arb. 

Skupaj 74 74 74 

Iz omenjenega pregleda je razvidno, da so udeleženci samoupravnega spo~ 
razumevanja opravili vse delo v drugi polovici lanskega leta. Kratko časovno 
obdobje dveh mesecev, v katerem so opravili tako obsežne in .pomembne 
naloge, je lahko tudi eden izmed razlogov, ki opravičuje pomanjkljivosti, katere 
sedaj ugotavljamo. 

II. NEKATERE UGOTOVITVE O DELOVANJU DELITEV, 
SPREJETIH V SAMOUPRAVNIH SPORAZUMIH 

Da bi lahko ocenili delovanje meril za delitev dohodka na osebne dohodke 
in sklade v sprejetih samoupravnih sporazumih, so bili udeleženci sporazume- 
vanja dolžni predložiti v predpisani dokumentaciji izračune po teh merilih na 
osnovi podatkov iz zaključnih računov za leto 1970. Zato uporabljajo analize 
o učinkovitosti sprejetih meril v samoupravnih sporazumih za primerjavo 
tudi dosežena razmerja v delitvi dohodka za leto 1970. Ob zaključnih računih 
za leto 1971 pa so delovne skupnosti prvič primerjale svojo delitev dohodka 
z delitvijo po merilih samoupravnega sporazuma. Ti podatki bodo na voljo 
junija 1972. 

Iz pregledanega gradiva k sprejetim samoupravnim sporazumom so možne 
tele pozitivne ocene meril, sprejetih v samoupravnih sporazumih: 

1. Z vrednotenjem dela na podlagi enotnih izhodišč (kalkulativni OD z 
dodatki in pogoji dela in porabljeni delovni čas) smo v sistemu usmerjanja 
delitve dohodka dosegli osnovno usklajevanje osebnih dohodkov v isti dejavnosti 
ter med dejavnostmi. S sprejetim enotnim merilom za delitev dohodka pa so 
delovne organizacije iste dejavnosti, torej podpisniki sporazuma, določile, kako 
naj se sredstva za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb delavcev gibljejo 
v skladu s poslovno uspešnostjo. S tem je bil storjen prvi korak k temu, 

42* 



660 Priloge 

da se na osnovi odločitev udeležencev samoupravnega sporazumevanja določijo 
poenotene osnove in merila za vrednotenje dela in za politiko delitve dohodka. 

2. Samoupravni sporazumi so že ob uveljavitvi zagotovili zmanjšanje raz- 
ponov med poprečnimi osebnimi dohodki posameznih dejavnosti. Te razpone 
smo ocenili kot prevelike, ker niso odražali razlik v učinkih dela in poslovanja, 
temveč so bili v glavnem posledica ugodnejših pogojev poslovanja. 

Pred uveljavljenimi sporazumi je imelo najvišji poprečni osebni dohodek 
v gospodarstvu zlatarstvo (indeks 154), na podlagi samoupravnega sporazuma 
bi se moral osebni dohodek v zlatarstvu znižati na indeks 135, kar kaže na 
zmanjševanje razpona za skoraj 20 poenov. Enake učinke ugotavljamo tudi 
pri drugih sporazumih, kjer so osebni dohodki presegali poprečje v gospo- 
darstvu. 

Podobne ugotovitve v obratni smeri pa veljajo za dejavnosti, katerih 
osebni dohodki so bili veliko nižji od poprečja, ki ga je dosegalo gospodarstvo. 

Tekstilna industrija — pletilstvo — je npr. imela za 18 °/o nižji osebni do- 
hodek od poprečja v gospodarstvu (indeks 82); s sporazumom, ki ji je priznal 
določeno raven kalkulativnih osebnih dohodkov, pa se tej dejavnosti prizna 
osebni dohodek, ki je le še za 9 ®/o nižji od poprečja v gospodarstvu. (Glej 
tabelo 3 v dokumentaciji.) 

Naslednji pregled kaže razmerja med osebnimi dohodki v letu 1970 in po 
uveljavljenih sporazumih v primerjavi s poprečnim osebnim dohodkom v 
gospodarstvu: 

Razmerje osebnih dohodkov nekaterih skupin do osebnih dohodkov v go- 
spodarstvu v indeksih 

gospodarstvo = 100 

Skupina za samoupravno igTO 
Po samoupravnem 

sporazumevanje  sporazumu  

zlatarstvo 154 135 
kemična -predelovalna industrija 125 115 
elektrodistribucija 128 113 
črna in barvasta metalurgija 92 99 
usnjarska industrija 88 100 

82 91 
tekstilna industrija — 

pletilstvo 
tekstilna industrija — 

konfekcija 71 78 

Z zmanjšanjem razponov je bil storjen prvi korak k postopnemu usklaje- 
vanju meril za delitev po delu. 

3. Primerjava razponov, ki so jih beležile pred sprejetjem sporazumov 
posamezne organizacije združenega dela, nam pokaže, da je najnižji osebni 
dohodek dosegla organizacija združenega dela v konfekciji oblačil, in sicer 
437 din na pogojno nekvalificiranega delavca, najvišji osebni dohodek pa 
organizacija iz kemične predelovalne industrije — 2416 din na pogojno nekvali- 
ficiranega delavca. Torej je razpon znašal 1 : 5,5, kar hkrati pomeni, da je dobil 
nekvalificirani delavec v prvem podjetju nekaj več kot polovico dogovorjenega 
osebnega dohodka, torej od 800 din, medtem ko je delavec v drugem podjetju z 
enako usposobljenostjo in za enako delo dobil na dogovorjeni znesek 800 din 
še 24 osebnih dohodkov. 
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Merila samoupravnih sporazumov so ta razpon, zmanjšala za polovico 
in znaša le še 1 : 2,6. Med organizacijami združenega dela v okviru istih spora- 
zumov pa pri tem niso bili doseženi enaki rezultati. V kemični industriji — 
predelava plastike — se je razpon med najnižjim in najvišjim osebnim do- 
hodkom zmanjšal s samoupravnim, sporazumom za 90 °/a, in sicer od razmerja 
1 : 2,49 na 1 : 1,38 (indeksno razmerje med najvišjim in najnižjim osebnim 
dohodkom je znašalo v tej skupini 249, s sporazumom pa se je zmanjšalo 
na 138). 

4. Delovanje meril za delitev dohodka na osebne dohodke in sklade ob 
povečanju dohodka za 10, 20, 30, 50 in 80 °/o kažejo izračuni v tabeli 9 doku- 
mentacije. Načelo o hitrejšem izločanju sredstev v sklade kot za osebne do- 
hodke pride do izraza v večini primerov šele, ko se poveča dohodek za 50 in 
več odstotkov. To pa pomeni, da bi začela merila delovati v letu 1972 progre- 
sivno, če bi se dohodek povečal enako kot leta 1971 (27 »/a). Ta ugotovitev pa 
ne velja za vse panoge gospodarstva. Merilo, po katerem se izločajo sredstva 
progresivno v sklade že pri lOVo povečanju dohodka, ima zlatarstvo, pri 20'°/o 
povečanju dohodka kemična industrija — plastika — pri 30'% povečanju do- 
hodka pa bazična in predelovalna kemija. 

Omenjena ugotovitev kaže, da so zahteve po omenjenih določbah za leto 
1971 upravičene. 

5. Predhodni podatki iz zaključnih računov za leto 1971 v gospodarstvu 
SR Slovenije: 

Dinamika Delitvena razmerja v °/o 
Elementi , <?71 

1. dohodek za delitev 127 100 100 
2. izločeno za osebne in 

skupne potrebe 126 77,3 76,5 
3. izločeno v sklade 131 22,7 23,5 

Ta razmerja kažejo, da so delovne organizacije v letu 1971 že upoštevale 
načelo, ki ga vsebujejo izhodišča ekonomske politike za leto 1972. Dosežena 
stopnja rasti osebne in skupne porabe je bila namreč manjša (26 °/o) kot stopnja 
rasti dohodka za delitev (27 %); zato so se lahko sredstva za razširitev ma- 
terialne osnove še bolj povečala — za 31'%. Pri tem pa je treba opozoriti, da 
so se izločena sredstva za ošabne dohodke povečala le za 24 <>/#, sredstva sklada 
skupne porabe pa za 56Tako se je delež izločenih sredstev za skupno 
porabo povečal v skupnem znesku za te namene od 5,8 ®/o v letu 1970 na 7,2 % 
v letu 1971. Tudi na to nekoliko vplivajo samoupravni sporazumi, ki so pred- 
pisali najnižje in najvišje osebne prejemke, pa tudi izločitve za stanovanjsko 
izgradnjo. 

Posledica takšne politike notranje delitve so bila ugodnejša delitvena 
razmerja dohodka: delež sredstev za sklade se je v dohodku povečal od 22,7l0/o 
v letu 1970 na 23,5 °/o v letu 1971. 

Na tako politiko delitve dohodka so gotovo vplivali sprejeti predpisi o 
usmerjanju delitve dohodka, ki so bili sprejeti v začetku leta 1971: osebni 
dohodki se pred sprejetjem samoupravnih sporazumov niso smeh povečevati. 
Le-ti pa so bili verificirani v glavnem, oktobra in novembra 1971. S sprejetjem 
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samoupravnih sporazumov je bila dana možnost za izplačilo osebnih dohodkov 
od 1. maja 1971 naprej. 

Kljub izredno ugodnim rezultatom poslovanja v letu 1971 pa delovne 
organizacije niso v tolikšni meri povečale sredstev za osebne dohodke (za dve 
tretjini lanskoletnega obdobja), kot bi to lahko storile na podlagi sprejetih 
sporazumov. 

Na takšne odločitve so zaviralno vplivali predvsem predvideni stabili- 
zacijski ukrepi v letu 1972, delno pa tudi ugotavljanje dovoljenih sredstev 
po sporazumtu za leto 1971. 

III. POVZETEK IN OCENA MERIL ZA DELITEV DOHODKA, 
SPREJETIH V SAMOUPRAVNIH SPORAZUMIH 

A. KALKULATIVNI OSEBNI DOHODKI 

1. Značilnosti kvalifikacijskih skupin v samoupravnih sporazumih in 
primerjava s kvalifikacijskimi skupinami po družbenem dogovoru 

Kalkulativni osebni dohodki (KOD) so eden izmed izhodiščnih elementov 
družbenega usmerjanja delitve dohodka in osebnih dohodkov. Samoupravni 
sporazumi naj bi določili višino kalkulativnih osebnih dohodkov za posamezne 
kvalifikacijske skupine in poklice. Z namenom, da bi dosegli približno enako 
osnovno vrednotenje dela za posamezne stopnje strokovnosti oziroma poklice, 
so v splošnem družbenem dogovoru (SDD) navedeni obračunski kalkulativni 
osebni dohodki za osem kvalifikacijskih skupin: 

I. za skupino delavcev, ki niso pridobili nobene kvalifikacije, znaša kalku- 
lativni osebni dohodek 800 dinarjev na mesec (indeks 100); 

II. za skupino delavcev, ki so se po osnovnem šolanju priučili za določena 
dela ah poklice, znaša kalkulativni neto osebni dohodek 900 dinarjev na mesec 
(indeks 113); 

III. za skupino delavcev, ki so končali poklicno šolo po zakonu o srednjem 
šolstvu, znaša kalkulativni neto osebni dohodek 145 dinarjev na mesec (in- 
deks 181); 

IV. za skupino delavcev, ki so končali splošne srednje šole, tehnikume, 
delovodske šole, tehnične šole, tehnične srednje šole, na katerih je trajalo 
šolanje najmanj tri leta; za delavce z izpitom za visoko kvalificiranega delavca 
in delavce, ki so opravili z zakonom predpisani strokovni izpit za pridobitev 
srednje strokovne izobrazbe, znaša kalkulativni neto osebni dohodek 1700 di- 
narjev na mesec (indeks 213); 

V. za skupino delavcev, ki so končali višjo šolo, prvo stopnjo fakultete 
oziroma so opravili z zakonom predpisani strokovni izpit za pridobitev višje stro- 
kovne izobrazbe, znaša kalkulativni neto osebni dohodek 2000 dinarjev na mesec 
(indeks 250); 

VI. za skupino delavcev z diplomo visoke šole ah fakultete znaša kalkula- 
tivni neto osebni dohodek 2500 dinarjev na mesec (indeks 313); 

VII. za skupino delavcev, ki so po diplomi visoke šole ah fakultete opravili 
še javno priznano specializacijo (magistratura ipd.), znaša kalkulativni neto 
osebni dohodek 2700 dinarjev na mesec (indeks 338); 
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VIII. za skupino delavcev, ki so si pridobili doktorat znanosti, znaša kalku- 
lativni neto osebni dohodek 3000 dinarjev na mesec (indeks 375). 

Vsi ti zneski veljajo za polni delovni čas. 
Za delovna mesta, ki so s splošnim aktom delovne organizacije določena 

kot vodilna, oziroma za delavce, ki so individualni izvršilni organi upravljanja, 
se obračunavajo kalkulativni neto mesečni osebni dohodki po dejanski strokovni 
usposobljenosti delavca na takem delovnem mestu, povečani za odstotek, do- 
ločen s samoupravnim sporazumom, vendar največ za 40 '°/o. 

Navedeni EOD naj ne bi pomenili osebnega dohodka delavca v posamezni 
skupini, pač pa so predvsem obračunski element za izračun spodnje ravni 
sredstev za osebne dohodke. V tem smislu predstavljajo z dodatki za težje 
delovne pogoje, za nadurno, nočno in izmensko delo tudi spodnjo mejo družbene 
rentabilnosti oziroma še več. Ce delovna organizacija doseže tak dohodek, da ne 
zadošča niti 80 fl/o sredstvom KOD z vsemi pravkar naštetimi dodatki, mora o tem 
razpravljati občinska skupščina in sprejeti ustrezne sklepe. Čeprav je torej 
splošni družbeni dogovor s svojimi kvantifikacijami namenjen predvsem pri- 
merjavi skladnosti samoupravnih sporazumov (SS) z določili zakona o samo- 
upravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o delitvi dohodka in 
osebnih dohodkov, je hkrati tudi merilo za najnižjo ceno dela in za kriterije, kdaj 
je treba ukrepati, da delovna organizacija ne zaide v še težji položaj in v izgubo. 

Večina samoupravnih sporazumov za gospodarske dejavnosti določa enako 
visino kalkulativnih osebnih dohodkov kot splošni družbeni dogovor, kar pomeni 
800 dinarjev KOD na pogojno nekvalificiranega delavca v vseh delovnih orga- 
nizacijah, prav tako pa tudi enako opredelitev in število kvalifikacijskih skupin, 
kot jih ima SDD. 

V začetku priprave samoupravnih sporazumov so nekatere komisije za 
izdelavo samoupravnih sporazumov predlagale drugačne kvalifikacijske skupine, 
kot so uveljavljene V splošnem družbenem dogovoru; tudi zneske KOD za 
nekatere poklice oziroma delovna mesta so določile same. Že pri dajanju so- 
glasij v sindikatih je postalo očitno, da ni meril za objektivno presojanje 
upravičenosti drugačnega sistema določanja kalkulativnih osebnih dohodkov, 
kot je zapisan v SDD. Treba je namreč poudariti, da zakon in splošni družbeni 
dogovor ne zavezujeta k enotnemu sistemu KOD v vseh samoupravnih spo- 
razumih, SDD pravi, da uporablja verifikacijska komisija za primerjavo podatke 
o sredstvih za osebno in skupno porabo na pogojno nekvalificiranega delavca 
po merilih splošnega družbenega dogovora in samoupravnega sporazuma. Raz- 
like v višini osebnih dohodkov naj bi bile odraz posebnih pogojev poslovanja, 
posebnih delovnih pogojev in doseženega dbhodka. Verifikacijska komisija bi 
morala oceniti, po kakšnih merilih in v kolikšnem obsegu so samoupravni 
sporazumi uveljavljali — vrednotili te pogoje. 

Glavne značilnosti določil o kalkulativnih osebnih dohodkih samoupravnih 
sporazumov s področja gospodarstva so: 

1. Vsi samoupravni sporazumi so si v določilih kvalifikacijskih skupin zelo 
podobni in prilagojeni SDD, razlike med njimi so predvsem v temle: 

— SS elektrogospodarstva — distribucija določa za II. kvalifikacijsko sku- 
pino dva obračunska zneska KOD: 900 in 1100 dinarjev. Mesečni neto kalku- 
lativni osebni dohodek 1100 din velja za delavce v neposredni proizvodnji, ki 
so se po osnovnem' šolanju priučili za določena dela ali poklice, in katerih doba 
priučevanja je v elektrogospodarstvu dva do trikrat daljša kot v ostalih manj 
zahtevnih dejavnostih. 
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— SS rudnikov določa za II. kvalifikacijsko skupino-, torej za priučene in 
polkvalificirane kopače-učne kopače, 1000 dinarjev mesečnega neto obračun- 
skega KOD. Vrednotenje je za 100 din višje kot v splošnem družbenem do- 
govoru, ker je za pridobitev naziva učni kopač potrebno najmanj dve leti in pol 
priučevanja na delovnem mestu. 

— SS zlatarstva določa 'dve višini KOD za IV. kvalifikacijsko skupino: 
1700 in 1900 dinarjev. Višji znesek velja za zlatarje oblikovalce1, zlatarjp izde- 
lovalce verižic, zlatarje vkovalce, zlatarje izdelovalce jedilnega pribora, obliko- 
valce nakita. 

— SS kovinske in elektroindustrije je vse kvalifikacijske skupine ovred- 
notil višje kot splošni družbeni dogovor. Razlike so tem večje, čim višje so 
kvalifikacijske skupine. 

— SS grafične industrije in časopisno-založniške dejavnosti je vse novi- 
narje, ne glede na šolsko izobrazbo1, razvrstil v VI. kvalifikacijsko skupino 
z 2500 dinarjev mesečnega neto KOD. Novinarjem, ki imajo višjo izobrazbo, se 
navedeni znesek zniža za 10«/», novinarjem s srednješolsko izobrazbo pa za 
15 %>. 

— SS gradbeništva določa deset kvalifikacijskih skupin; v primerjavi s 
splošnim družbenim dogovorom imajo tri skupine enake, štiri skupine višje, tri 
pa nižje KOD. 

— SS Luka Koper obračunava za predstavnike v tujini KOD v višini, kot 
je določen s pogodbami. 

— SS trgovine, SS iger na srečo in SS komunalnega gospodarstva določa 
deset kvalifikacijskih skupin, kot jih uporabljajo v statistiki. 

— SS stanovanjskega gospodarstva predvideva enake kvalifikacijske sku- 
pine kot SS trgovine, le obračunska kalkulativna osebna dohodka za magistra 
in doktorja znanosti znašata enotno 2700 din. 

2. Vsi samoupravni sporazumi, razen v kovinski in elektroindustriji, do- 
ločajo 800 din neto najnižjega kalkulativnega osebnega dohodka za nekvali- 
ficiranega delavca na mesec. SS kovinske in elektroindustrije pa določata 900 
dinarjev. 

3. Vsi samoupravni sporazumi, razen SS kovinske in elektroindustrije, 
SS komunalnega gospodarstva ter SS gradbeništva, določajo najvišji kalku- 
lativni osebni dohodek za doktorja znanosti v znesku 3000 din neto na mesec, 
SS kovinske in elektroindustrije 4000 din, SS gradbeništva in SS komunalnega 
gospodarstva pa 2700 din. Nekaj samoupravnih sporazumov sploh ne predvideva, 
kvalifikacijske skupine magistra ali doktorja znanosti; v teh primerih pred- 
stavlja najvišji kalkulativna osebni dohodek 2500 za visoko izobrazbo. 

4. Vsi samoupravni sporazumi, razen SS gradbeništva, določajo, da se lahko 
vodilnim delavcem in individualnim izvršilnim' organom: povečajo kalkulativni 
neto osebni dohodki za 40 ®/o oziroma za največ 40 %». SS gradbeništva določa 
le 30'°/o povečanje. 

2. Obseg zaposlenih v neposredni proizvodnji, ki jih samoupravni sporazumi 
izjemoma razvrščajo po stopnji strokovne usposobljenosti, ki jo prizna- 
vajo splošni akti podpisnikov 

Vsi s,amoupravni sporazumi, razen sporazuma kovinske in elektroindustrije, 
pravilnika Splošne plovbe Piran, pravilnika Luke Koper in SS komunalnega 
gospodarstva, niso razvrstili delavcev v neposredni proizvodnji (kvalifikacijske 
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skupine I.-—IV.) po njihovi dejanski izobrazbi, temveč po sistemizaciji delovnih 
mest in so torej izkoristili možnost prekvalifikacije. Med temi 38 samoupravnimi 
sporazumi upošteva nekoliko podjetij prekvalifikacijo le za delavce II. in III. 
kvalifikacijske skupine, vsi ostali sporazumi pa za vse prve štiri kvalifikacijske 
skupine. 

a) Večina samoupravnih sporazumov, ki so uveljavili prekvalifikacijo, ima 
posebno prilogo, iz katere je razvidno, katera delovna mesta oziroma poklici 
sodijo v posamezne obračunske skupine od I—<IV: 

— prilogo imajo samoupravni sporazumi: zlatarstva, peskokopov, steklarn, 
keramike, umetnih brusov, bazične kemije, predelovalne kemije, kemične indu- 
strije — plastike, lesne industrije, predilnic — tkalnic — oplemenitilnic, ple- 
tilsko-tehnološke skupine, konfekcije oblačil, usnjarako-predelovalne industrije, 
gumarske, živilske in tobačne industrije, delno sporazumi kmetijskih kombina- 
tov, kmetijskih zadrug, gozdarstva, delno INEX-iADRIA AVIOPROMET Ljub- 
ljana, cestnega prometa in cestnih podjetij; 

— samoupravni sporazumi črne in barvne metalurgije, trgovine, storitvene 
obrti in komunalnega gospodarstva predvidevajo, da bodo omenjene priloge 
izdelali v letošnjem letu; 

— ostali samoupravni sporazumi teh prilog nimajo in jih tudi v besedilu 
sporazumov ne predvidevajo. 

b) Vsi samoupravni sporazumi, ki uveljavljajo prekvalifikacijo, so le>-to 
opravili na podlagi predpisane kvalifikacijske strukture, medtem ko določata 
SS črne in barvne metalurgije ter gozdarstva kot podlaga za sporazumevanje 
enotno kvalifikacijsko strukturo za razvrstitev zaposlenih v kvalifikacijske sku- 
pine od I—IV. To pomeni, da je stopnja prekvalifikacije pri podpisnikih teh 
dveh sporazumov za vse podpisnike relativno enaka. 

c) Nekateri podpisniki samoupravnih sporazumov so razumeli, da so delavci 
v neposredni proizvodnji tudi delavci iz višjih kvalifikacijskih skupin, in so jih 
uvrstili v višjo skupino, kot bi ustrezala njihovi dejanski izobrazbi. 

č) Nekateri podpisniki samoupravnih sporazumov so v času priprave spo- 
razumov uvedli posebne izpite za priznavanje kvalifikacij, čeprav je bilo 
obrazloženo, da se upoštevajo interno priznane kvalifikacije po stanju konec 
leta 1970. 

d) Posamezni podpisniki samoupravnih sporazumov, predvsem v PTT pro- 
metu, so razvrstili delavce iz neposredne proizvodnje z več kot 15 leti delovne 
dobe v PTT prometu v kvalifikacijske skupine po sistemizaciji delovnih mest. 

Iz tega je razvidno, da so si podpisniki samoupravnih sporazumov dokaj 
različno razlagah možnost prekvalifikacije. Splošni družbeni dogovor namreč 
določa v drugem odstavku 4. člena: 

»Samoupravni sporazumi lahko določajo zneske kalkulativnih osebnih do- 
hodkov po stopnjah dejanske strokovne usposobljenosti zaposlenih; pri za- 
poslenih v neposredni proizvodnji pa izjemoma tudi po 'stopnji strokovne 
usposobljenosti, ki jo priznavajo splošni akti podpisnikov samoupravnega spo- 
razuma.« 

To določilo ni ostalo izjema, ampak je postalo pravilo in še več kot le 
pravilo. Številni podpisniki niso razvrstili po svojih internih aktih samo delavcev 
od I. do IV. kvalifikacijske skupine, temveč tudi delavce višjih kvalifikacijskih 
skupin, ker so menili, da delajo v osnovni dejavnosti oziroma da so zaposleni v 
neposredni proizvodnji; tako so npr. obratnega inženirja, ki nima višje izo- 
brazbe, iz IV. kvalifikacijske skupine razvrstili v V. skupino. 
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Splošni druižbeni dogovor torej dopušča možnost prekvalifikacije le za 
delavce v osnovni — neposredni proizvodnji, za ostale delavce pa ne. Zato je 
bilo ob nastajanju sporazumov veliko nejasnosti in vprašanj, kateri delavci 
sodijo v neposredno proizvodnjo. 

Nekatere skupine so maksimalno izkoristile vse možnosti prekvalifikacije 
za delavce v neposredni proizvodnji in s tem, dobile večjo maso KOD, tako da 
la,hko tudi delavcem, ki ne delajo v neposredni proizvodnji, po internih pravil- 
nikih o delitvi osebnih dohodkov izplačujejo večje osebne dohodke1, kot znaša 
obračunski KOD. Ta možnost se je izrazila predvsem v organizacijah z velikim 
številom zaposlenih, medtem ko je v majhnih delovnih organizacijah tudi taka 
pretirana prekvalifikacija brez večjega učinka. Čeprav so te delovne organi- 
zacije vsebinsko, ne pa tudi pravno kršile namen splošnega družbenega do- 
govora, pa so s. svojim ravnanjem dokazale, da pojmujejo kalkulativne osebne 
dohodke kot obračunske zneske, ki še ne pomenijo zagotovljenega osebnega 
dohodka posameznemu delavcu. 

Težje in več socialnih oziroma moralnih trenj pa povzroča priznavanje 
možnosti prekvalifikacije delavcem v neposredni proizvodnji tam, kjer uveljav- 
ljajo KOD kot osebni dohodek. Ne glede na to, da so strokovne službe pod- 
pisnikov splošnega družbenega dogovora ob vseh priložnostih in na vsa vpra- 
šanja kolektivov in posameznikov, ki so se čutili prizadeti, pojasnjevale, da 
kalkulativni osebni dohodek, višji ali nižji, kot je konkretni osebni dohodek 
nekega delavca, ne pomeni, da je treba dejanske osebne dohodke prilagajati 
ravni obračunskega kalkulativnega osebnega dohodka. Navadno je taki razlagi 
sledil odgovor: Da, saj vemo, toda pri nas je v praksi drugače. 

Ob takem obnašanju delovnih organizacij in posameznikov je najprej treba 
rešiti vprašanje o načinu razvrščanja zaposlenih v posamezne obračunske kvali- 
fikacijske skupine, kar terja ustrezne spremembe splošnega družbenega do- 
govora. 

Čeprav je »prekvalifikacija« povzročila nekaj zmede, je po drugi strani 
prispevala k temu, da. smo s sporazumevanjem uspeli vsaj v osnovnem vred- 
notenju (KOD) delovnih mest in poklicev odpraviti razlike v osebnih dohodkih 
v okviru iste dejavnosti, delno pa tudi mied posameznimi dejavnostmi. Sindikati 
so namreč ob dajanju soglasij zahtevali, da morajo podpisniki, ki uveljavljajo 
prekvalifikacijo, izdelati kot sestavni del samoupravnega sporazuma posebno 
prilogo, iz katere bo razvidno, katera delovna mesta oziroma poklice razvrščajo 
v posamezne kvalifikacijske skupine. Ce sporazum ni imel takih prilog, je bil to 
razlog za pogojno verifikacijo. To delo bi bilo potrebno nadaljevati in usklajevati 
posamezne sporazume, pri čemer pa bi morali težiti predvsem k izgrajevanju 
sistema sporazumevanja. 

Podpisniki menijo, da bi verjetno najbolje rešili vprašanje, če bi zanje 
uveljavili enotno sistemizacijo delovnih mest. 

Gotovo pa zahteva izdelava enotne sistemizacije delovnih mest veliko dela, 
toda ali niso s tem delom že začele vse tiste komisije za izdelavo sporazumov, ki 
so v posebni prilogi navedle, katera delovna mesta se razvrščajo v kvantifikacijske 
skupine I—IV (glej npr. samoupravni sporazum živilske in tobačne industrije). 
To razvrščanje bi komisije morale razširiti na vse kvalifikacijske skupine. Tako 
bi dobili sicer šele nomenklaturo delovnih mest oziroma poklicev za kvalifi- 
kacijske skupine, ki jih predvideva splošni družbeni dogovor, toda hkrati pa 
tudi možnost za razvrščanje delavcev v skupine po drugačnih značilnih kriterijih 
(isti poklici, zelo enaka ali podobna dela glede na zahtevnost delovnih mest) 
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v samoupravnih sporazumih za posamezne dejavnosti. Medtem ko so morale 
v začetku sporazumevanja komisije za izdelavo samoupravnih sporazumov po 
lastni presoji odločati o vseh takih in podobnih rešitvah, je sedaj v te namene 
na razpolago dokaj bogato gradivo — samoupravni sporazumi. 

3. Dodatki za težje delovne pogoje 

Višina kalkulativnih osebnih dohodkov se po posameznih dejavnostih oz. 
v sporazumih v glavnem razlikuje le zaradi ovrednotenja težjih delovnih 
pogojev. Pri dajanju soglasja na predlog samoupravnega sporazuma so sindikati 
in verifikacijska komisija vztrajali, da morajo sporazumi določiti dodatke za 
težje delovne pogoje na podlagi primerne metodologije, iz katere naj bi bili 
razvidni kriteriji težjih pogojev dela in ovrednotenje posameznih kriterijev. 
Na taki osnovi naj bi podpisnik sporazuma ugotovil, na katerih delovnih mestih 
se zaposlenim priznava dodatek za težje pogoje dela, in bi določil višino dodatka. 
Zato, da se ne bi ti dodatki pri posameznikih podpisnikih istega sporazuma 
bistveno razlikovali, so skoraj vsi sporazumi v posebni prilogi navedli delovna 
mesta ali poklice po višini dodatkov (26 sporazumov). Nekaj sporazumov (šest) 
je določilo dodatke enotno za vse zaposlene v posameznih obratih (npr. likalnica, 
barvarna itd.) oziroma za posamezne vrste del (tolčenje in likanje, mešanje 
zmesi itd.). Samoupravni sporazumi konfekcije oblačil, stanovanjskih podjetij 
ter pravilnika Javnih, skladišč Ljubljana in Splošne plovbe Piran (razen za 
šoferje in hladdlničarje) pa ne uveljavljajo dodatkov za težje delovne pogoje. 

Sklenjeni samoupravni sporazumi kažejo, da nam je pri tem le delno uspelo. 
Večina sporazumov namreč določa dodatke za težje delovne pogoje, vendar je 
način določanja dokaj pomanjkljiv, pretežno pavšalen in kot tak še ne zago- 
tavlja tiste kvalitetne osnove, iz katere bi lahko sklepali, da je višina nekega 
dodatka objektivno nujna. Ker so bile komisije za pripravo samoupravnih 
sporazumov pri določanju kriterijev in višine dodatkov za težje delovne pogoje 
praktično prepuščene lastni iznajdljivosti, ni čudno, da se to njihovo pionirsko 
delo odraža na kvaliteti. Kljub vsem pomanjkljivostim pa je vsebina »težjih 
pogojev dela« v sporazumih tako bogata, da daje solidno osnovo za usklajevanje 
načina ocenjevanja pogojev dela in njihovega ovrednotenja. 

Kriteriji, na podlagi katerih podpisniki določajo težje delovne pogoje, so 
npr. klimatski pogoji, škodljivi vplivi, napor čutil, žarčenje, ropot, delo v velikih 
višinah, delovni čas, nestalnost delovnega mesta, terensko delo, deljen delovni 
čas, turnusno delo, nočno delo, stalna pripravljenost itd. 

Nekateri sporazumi določajo več stopenj intenzivnosti posameznega kri- 
terija. Največkrat pa so našteti le kriteriji brez podrobnejše opredelitve, zato 
se tudi dodatki za težje delovne pogoje za ista ali podobna delovna mesta v 
sporazumih tako zelo razlikujejo. Doseči bi morali, da bi vsi sporazumi obvezno 
vsebovali tudi metodologijo za določanje težjih delovnih pogojev. Da pa bi 
bila ta metodologija v osnovnih izhodiščih v vseh samoupravnih sporazumih 
kvalitetna in enotna, bi morali najprej ugotoviti — opredeliti, kaj naj se šteje 
za težje delovne pogoje, in katera je tista meja posameznega težavnostnega 
kriterija, ki presega normalne, poprečne delovne razmere. To delo pa zaradi 
znanstvene vsebine ne sodi samo v pristojnost komisij za samoupravne spo- 
razume, temveč tudi v pristojnost ustreznih zavodov, ki opravljajo ekološke 
meritve. Na podlagi tako zasnovanega ocenjevanja težjih delovnih pogojev bi 



668 Priloge 

bile verjetno razlike v višini dodatkov za enaka ali podobna delovna mesta in 
poklice manjše, kot so sedaj. 

V naslednjem pregledu prikazujemo višino dodatka za težje delovne pogoje 
za nekatere poklice, kot ga določajo posamezni samoupravni sporazumi: 

Cistilke v obratih 

40 din — keramika; 50 din — .predilnice — tkalnice; 80 din — rudarstvo, 
keramika in lesna industrija; 100 din — bazična kemija; 150 din — živilska 
industrija; 190 din — predelovalna kemija; 200 din —• grafična industrija; 
240 din — gradbeni material; 300 din — zračni promet in letališča. 

Skladiščniki 

50 din — predelava plastike in gumarska industrija; 100 din — elektro- 
distribucija in Luka Koper; 120 din — predelava plastike in gradbeni material; 
150 din — zlatarstvo; 200 din — Luka Koper; 240 din — gradbeni material. 

Šoferji I 

80 din — gostinstvo-turizem; 100 din — gumarska industrija in Luka Koper; 
120 din — gradbeni material; 240 din — živilska industrija; 275 din — go- 
zdarstvo; 300 din — elektrodistribucija; 320 din i— rudarstvo; 500 din — leta- 
lišča in cestni promet; 600 din — grafična industrija. 

Transportni delavci v notranjem transportu 

40 din — keramika; 50 din — predilnice-tkalnice; 120 din — gradbeni ma- 
terial; 240 din — lesna-in živilska industrija; 300 din — papir-celuloza. 

Z namenom, da bi videli, kolikšne dodatke za težje, delovne pogoje so 
določili posamezni samoupravni sporazumi, prikazujemo najnižjo in najvišjo 
mejo teh dodatkov v nekaterih sporazumih: rudarstvo od 80 do 640 din, črna 
in barvasta metalurgija od 80 do 560 din, lesna industrija od 80 do 240 din, 
tekstilna industrija, konfekcija oblačil — nirnia dodatkov, usnjarsko predelo- 
valna industrija od 120 do 300 din, ptt promet od 50 do 250 din, itd. 

Nekateri sporazumi vrednotijo težavnostne kriterije po sistemu točk. Za 
vsako delovno mesto, ki je upravičeno do dodatka, se zbere število točk po 
vseh kriterijih, ki jih vsebuje posamezni sporazum. Drugi sporazumi pa so 
uvedli težavnostne razrede za razpone v točkah, pri čemer niso niti povsod 
enako široki niti zvezni,. Posledica takega razvrščanja v razrede, pa čeprav bi 
zadoščalo vsem statističnim pravilom grupiranja, je, da je vrednost točke v po*- 
sameznih razredih različna. 

Večina samoupravnih sporazumov vrednoti težje delovne pogoje le za de- 
lovna mesta v neposredni proizvodnji. Ponekod je tudi to izrecno zapisano, v 
glavnem pa je razvidno iz prilog. 

Gotovo je treba pri določanju dodatkov za težje delovne pogoje upoštevati 
vse zaposlene in ne nekaterih delovnih mest že vnaprej izločiti iz ocenjevanja. 
Tako kompleksno ocenjevanje naj bi temeljilo na preizkušeni metodologiji 
oziroma na kriterijih, ki bodo tako opredeljeni, da ne bo dvorna, kaj je težji 
delovni pogoj in kakšne so njegove stopnje intenzivnosti. 
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Ker so se v dosedanjih razpravah o samoupravnih sporazumih izoblikovala 
zelo različna mnenja o dodatkih za težje1 delovne pogoje, bo treba to problema- 
tiko proučiti bolj kompleksno. 

4. Pregled določb o dodatkih za nočno delo, za podaljšano delo (nadure), 
delo na dan tedenskega počitka in na dan državnih praznikov ter o 
nadomestilu osebnega dohodka za čas nezmožnosti za delo 

1) Nočno delo 

Večina samoupravnih sporazumov v gospodarstvu določa, da se nočno delo 
vrednoti z najmanj 25 io/o dodatka. 

Samoupravni sporazumi družbenih dejavnosti pa v glavnem določajo, da 
se nočno delo vrednoti 12,5 ^/o višje kot redno delo. 

Sindikati so zahtevali, da se v gospodarstvu vrednoti nočno delo z najmanj 
25,0/o dodatka, kar pa je še vedno premalo, da bi se načelno delo opravilo tam, 
kjer tehnologija tega ne zahteva. 

2) Nadurno delo (delo v podaljšanem delovnem času) 

V skoraj vseh samoupravnih sporazumih se nadurno delo vrednoti s 5010/o 
dodatka, kar je bila tudi sindikalna zahteva. 

Ta določila niso bila v nekaterih delovnih organizacijah ugodno sprejeta, 
zlasti tam, kjer je bilo delo v podaljšanem času zelo slabo plačano. Ker so ti 
dodatki razmeroma visoki in delavcem zagotovljeni, posegajo ponekod že ob- 
čutno v sredstva, namenjena za osebne dohodke. Ta določila v samoupravnih 
sporazumih navaja k temu, da bodo tam, kjer so dodatki previsoki, začeli raz- 
mišljati o zmanjševanju obsega takega dela. 

3) Delo ob nedeljah in praznikih 

Delo ob nedeljah in državnih praznikih urejajo samoupravni sporazumi 
zelo različno, in sicer deločajo od 30 do 150 %> dodatka. 

Delo ob nedeljah je vrednoteno v 17 samoupravnih sporazumih gospodar- 
skih dejavnosti s 30 °/o dodatka. 30 do 50j°/o dodatka določa sporazum črne in 
barvaste metalurgije, od 30 do 70'% pa sporazum predilnic, tkalnic in opleme- 
nitilnic. Samo 25 l0/o dodatka določa samoupravni sporazum ZŽTP in 80 i9/o do- 
datka industrija celuloze in papirja. 

V samoupravnem sporazumu gostinstva in storitvene obrti je zapisano, da 
se delo ob plačanih praznikih vrednoti s 15010/o dodatka. Skupina delovnih 
organizacij v cestnem prometu pa je sprejela dotočilo, da se delo ob državnih 
praznikih vrednoti najmanj 150 '%> višje kot delo v polnem delovnem času. 

Sporazumi družbenih dejavnosti pa ne vsebujejo dotočil o dodatku za delo 
ob nedeljah in praznikih. 

Sindikati so zahtevali, da se prizna za delo ob nedeljah in državnih praz- 
nikih najmanj 30!0/o dodatka. Večina podpisnikov je sprejela določila, da de- 
jansko višino dodatkov določijo njihovi splošni akti. 

4) Nadomestilo osebnega dohodka za čas nezmožnosti za delo 
Nadomestilo osebnega dohodka za čas nezmožnosti za delo do 30 dni v 

primeru bolezni je določeno v vseh samoupravnih sporazumih v gospodarstvu, 
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razen v sporazumu za lovstvo din ribištvo;. V družbenih dejavnostih pa tega 
določila nimajo osnovne šole, visoke in višje šole, gledališča, poslovne banke, 
pravosodni organi. 

Ker pa je nadomestilo osebnega dohodka ob nesrečah na delu zakonsko 
urejeno, velja to tudi za tiste, ki tega določila niso spredvideli. Večina sporazu- 
mov je določila nadomestilo v višini najmanj 80 °/o od osnove (torej osebnega 
dohodka, doseženega v preteklem letu). 

Večina sporazumov vsebuje tudi določilo o nadomestilu osebnega dohodka 
ob nesrečah na delu in poklicnih boleznih v višini 100 D/o poprečnega osebnega 
dohodka, ki je bil dosežen v preteklem letu. 

Večina sporazumov vsebuje tudi določilo o nadomestilu osebnega dohodka 
ob nesrečah na delu in poklicnih boleznih v višini 100 "/o poprečnega osebnega 
dohodka, ki je bil dosežen v preteklem letu. 

B. FAKTOR STIMULACIJE 

Zakon o samoupravnem sporazumevanju in splošni družbeni dogovor sta 
dala osnove, na katerih so samoupravni sporazumi oblikovali sredstva za osebne 
dohodke v odvisnosti od uspešnosti poslovanja. Ker merila za delitev dohodka 
niso bila niti v zakonu niti v splošnem družbenem dogovoru konkretna, temveč 
le opisna, so morale komisije za izdelavo sporazumov opraviti izredno težko in 
v bistvu začetniško delo. Brez večjih izkušenj ter ob omejenih možnostih pri- 
merjanja svojega dela z delom ostalih komisij, in kar je najbolj bistveno, brez 
temeljite ekonomsko-teoretične podlage, ki naj bi jo pripravili znanstveni de- 
lavci, so zapisale v sporazume merila za delitev dohodka, ki naj bi zadostila 
zakonskim intencijam, zlasti pa določilu, da morajo osebni dohodki praviloma 
naraščati počasneje kot sredstva za razširjeno reprodukcijo. 

Danes lahko z gotovostjo trdimio, da ni sporazuma, ki bi se v dinamiki do*- 
hodka tej zakonski zahtevi izognil. Po drugi strani pa moramo prav tako objek- 
tivno priznati, da je bil start za sporazumevanje drugačen, kot pa bi bil, če bi 
delovne organizacije morale dehti dohodek po merilih sporazuma. Zaradi bo- 
jazni pred možnostjo plačila prispevka v sklad skupnih rezerv in zaradi pre- 
visokih osebnih dohodkov glede na določila sporazuma so komisije iskale poti, 
kako v začetku zagotoviti predvsem več sredstev za osebne dohodke, čeprav jih 
takrat pravzaprav sploh niso toliko potrebovale. Da je tako, lahko ugotovimo v 
raznih razpravah, ko predstavniki podjetij zatrjujejo, kako so se bolj racionalno 
obnašali po lastni presoji, kot pa bi se, če bi realizirali možnosti, ki jim jih 
daje sporazum. 

Gospodarske organizacije, ki so imele možnost za to, so že lahko realizirale 
osebne dohodke po samoupravnih sporazumih. Povečanje te ravni pa je — ne 
glede na bolj ali manj stimulativen način izračunavanja faktorja stimulacije — 
težje, saj poteka delitev dohodka bolj v korist sredstev za razširjeno repro- 
dukcijo kot na samem začetku sporazumevanja, Pravzaprav moramo celo ugo- 
toviti, da je bila zaščita akumulacije podrejena cilju osnovnega usklajevanja 
osebnih dohodkov v isti dejavnosti in med dejavnostmi. To funkcijo imajo 
kalkulativni osebni dohodki z dodatki za težje delovne pogoje in z dodatki za 
vse vrste podaljšanega, nočnega in izmenskega dela. Delovna organizacija, ki 
je imela v začetku sporazumevanja nižje osebne dohodke kot bi znašali na pod- 
lagi pravkar omenjenih elementov, je lahko z uveljavitvijo sporazuma realizi- 
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rala, seveda če je le imela dohodke, višje osebne dohodke ne glede na poka- 
zatelje akumulativnosti. Na tej meji družbene tolerance, ki pravzaprav pomeni 
zaščito osebnih dohodkov pred obveznostjo vsaj enake, predvsem pa večje 
akumulacije, ni bil mišljen tak faktor stimulacije, ki bi, pa čeprav samo v 
začetku sporazumevanja, še dodatno rušil že dosežena delitvena razmerja v 
korist povečanja osebnih dohodkov. Ce se sprijaznimo z delovanjem sporazu- 
mov v letu 1971, ko je pomenilo sporazumevanje za vse udeležence le preiz- 
kušnjo in iskanje glavnih skupnih smeri, pa se je treba v letu 1972 odkrito in 
konstruktivno lotiti vsega tistega, kar vsebinsko in sistemsko rtuši kvaliteto 
sporazumevanja. 

Faktor stimulacije, s katerim izračunavajo podpisniki del sredstev za osebne 
dohodke, ki so odvisna od poslovnega uspeha, ugotavljajo sporazumi po na- 
slednjih obrazcih: 

a) Deset samoupravnih sporazumov določa faktor stimulacije tako, kot se 
po splošnem družbenem dogovoru ugotavljajo neobdavčena sredstva za osebne 
dohodke za tiste delovne organizacije, ki niso pristopile k nobenemu samo- 
upravnemu sporazumu. Obrazec iz splošnega družbenega dogovora se v po- 
sameznih samoupravnih sporazumih razlikuje predvsem po višini konstant, ki so 
prilagojene razmeram posameznih dejavnosti. Značilno je, da se konstante naj- 
bolj razlikujejo v 1. členu obrazca za izračun FS, kar je razumljivo, saj kon- 
stanta K-l v primerjavi z ostalimi tremi konstantami najmočneje vpliva na 
višiho faktorja stimulacije. 

Ta splošni obrazec se po družbenem dogovoru glasi: 

FS 
Ki. d 

D 1 + K2 .PSR 1 + 
D 

Ka . KOD 1 + 
OSR 

Ki . KOD 

KOD = kalkulativni osebni dohodki 
D = doseženi dohodek 
d = ostanek dohodka 
PSR = poslovna sredstva 
OSR — osnovna sredstva 
Ki—4 = konstante 

Ki = 0,31 
K2 = 2 

K3 = 20 
Ki = 30 

Po tem obrazcu ali z manjšimi spremembami ugotavljajo višino> FS: elektro- 
distribucija, steklarne, keramična industrija, umetni brusi, bazična-kemična 
industrija, gumarska industrija, živilska in tobačna industrija, gozdarstvo*, ko- 
munalno gospodarstvo, stanovanjska podjetja (zadnji 4. člen obrazca zamenja z 
drugim) in Javna skladišča Ljubljana. 

b) Najbolj pogost obrazec za izračun faktorja stimulacije je: 

FS = 
D —KOD 
D + MFS MFS = 

PSR X 4 + 20 X KOD 
100 

MFS = masa fiksnih stroškov 
PSR = poslovna sredstva 
Tak obrazec je sprejelo 14 samoupravnih sporazumov in 3 splošni akti. 

To so: rudarstvo, črna in barvasta metalurgija, zlatarstvo, peskokopi, predelo^ 
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valna kemija, industrija gradbenega materiala, letsna in papirna industrija, 
predilnice in pletilstvo iz tekstilne industrije, usnjarska in grafična industrija, 
kmetijski kombinati in zadruge, Splošna plovba Piran, Inex-Adria in letališče 
Ljubljana-Pula. 

Ker pa v vseh sporazumih definicije posameznih elementov, ki so' upošte- 
vani v izračunu — niso enake, kot navidezno sicer kaže, je tudi konični rezultat 
—i izračun — različen. Poleg tega vnašajo nekateri sporazumi v obrazec raz- 
lične konstante, določajo obvezno minimalno akumulacijo, dodatno progresivno 
vlaganje v sklade na osnovi posebne lestvice, ki dopolnjuje izračun FS na pod- 
lagi osnovnega obrazca. Vse to povzroča take razlike, da za podpisnika res ni 
vseeno, v kateri samoupravni sporazum je vključen. 

c) Ostali sporazumi kot npr.: kovinska in elektroindustrija, usnjarsko- 
predelovalna industrija, gradbeništvo itd., imajo za delitev dohodka oziroma 
za izračun faktorja stimulacije svojstvene obrazce. 

Učinkovitost delovanja vseh teh različnih meril, ki jih predpisujejo spo- 
razumi, je razvidna iz podatkov tabele, ki prikazuje rezultate izračunov po 
merilih, če se povečuje dohodek. 

Razlike v višini faktorjev stimulacije niso samo posledica različnih obraz- 
cev, temveč tudi različnih konstant, načina obračunavanja obvezne minimalne 
akumulacije, različnih definicij, elementov, ki se v izračunu FS upoštevajo, in 
dodatnih (lestvic) omejitev za obračun FS. 

Pregled omejitve izplačil na pogojno nekvalificiranega delavca kaže, da 
omejitve vsebujejo predvsem samoupravni sporazumi tistih dejavnosti, ki so že 
prej izplačevale najvišje osebne dohodke. Z določili, ki so jih sprejeli v samo- 
upravnih sporazumih, pa bi se razlike do ostalih še povečale, če ne bi sprejeli 
omejitvenih določil pri zneskih 1300, 1350 in 1400 din neto na pogojno nekvali- 
ficiranega delavca za osebno porabo. 

Faktor stimulacije na 1,25 so omejili samoupravni sporazumi v panogah, 
ki vključujejo delovne organizacije z različno organsko strukturo kapitala in 
različno višino ustvarjenega dohodka. Omejitev so sprejeli tudi samoupravni 
sporazumi, ki imajo za izračunavanje faktorja stimulacije precej ohlapna merila. 
Tako ima omejitveni faktor dvojni pomen, in sicer, da se zmanjšajo razlike v 
panogah, kjer so osebni dohodki znatno presegali poprečne dohodke sloven- 
skega gospodarstva in da se poveča akumulativnost predvsem v tistih panogah, 
ki so bile in so tudi po določilih samoupravnih sporazumov nizko akumulativne. 

Faktor stimulacije omejen z degresivnimi lestvicami delitve izračunanih 
sredstev za osebne dohodke in sklade vsebujejo samoupravni sporazumi, ki 
imajo precej ostra merila za izračunavanje sredstev za stimulativni del osebnih 
dohodkov. 

Gotovo je samo z obrazcem za iziračun sredstev iz naslova poslovne uspeš- 
nosti težko zagotoviti vse tisto, čemur pravimo racionalno obnašanje v delitvi 
dohodka. To dokazujejo samoupravni sporazumi prav s temi razhčnimi omejit- 
vami, poleg tega pa tudi z dodatnim tabelarno določenim počasnejšim poveča- 
njem osebnih dohodkov glede na možnosti, ki jih daje faktor stimulacije. 

Najbrž bi se morali enotno odločiti, katera je tista meja faktorja stimula- 
cije, ki terja dodatne omejitve. Prav tako bi se morali tudi zediniti, katera je 
tista meja »osebnih dohodkov, ki bolj iz socialnih kot ekonomskih razlogov upra- 
vičujejo znižanje že dosežene akumulativnostL Pri tem ne gre le za zaščito 
osebnih dohodkov v višini kalkulativnih osebnih dohodkov, temveč sploh za 
vse tiste primere, ko je faktor stimulacije nižji kot v preteklem obdobju in bi 
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morala delovna organizacija znižati že dosežene osebne dohodke. Ker osebni do- 
hodki niso elastični navzdol, bo treba razmisliti, katere elemente gospodarjenja 
(morda tudi fizične .pokazatelje) bi še vgradili v sistemi sporazumevanja: ele- 
mente, ki bi upoštevali tudi pogoje gospodarjenja, predvsem pa spremembe 
gospodarskega sistema, za katere posamezne delovne organizacije marsikdaj 
zvedo čez noč, delovati pa začnejo takoj. 

Sporazumevanje je šele zaživelo, zato bi lahko vsaka sprememba, ki ne bi 
temeljila na že sprejetih samoupravnih sporazumih, ogrozila prizadevanja za 
vsebinsko izgrajevanje celotnega sistema dogovarjanja. 

Obrazcev za izračun faktorja stimulacije še nismo sposobni teoretično oce- 
njevati iz zelo preprostega, toda vsebinsko pomembnega vzroka: in sicer naj bo 
obrazec tak ali drugačen, morajo podpisniki, preden ga začnejo izračunavati, ali 
pozneje, ko ga že izračunajo, upoštevati še razna določila, od katerih vsako po 
svoje kroji končno usodo faktorja stimulacije. 

Veliko teh različnih določil bi lahko v sporazumih uskladili. To bi pomenilo 
prvi korak k temu, da bi v sporazumevanju uporabljali za osnovne pojme (kal- 
kulativni osebni dohodek, D, d, Ak ipd.) iste definicije. 

C. DOLOČBE O OSEBNIH PREJEMKIH IZ SREDSTEV SKUPNE PORABE 

Po doslej veljavnih predpisih so morale uporabo sredstev sklada skupne 
porabe urediti delovne organizacije samo s svojimi splošnimi akti. Edina ome- 
jitev, ki je bila določena s predpisom, da delovna organizacija sredstev sklada 
skupne porabe ne sme uporabljati za povečanje osebnih dohodkov, je prenehala 
veljati s 1. 7. 1971 po določilu 13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev od XpCII. do XLI (Uradni list SFRJ, št. 29/71). 

Splošna družbena dogovora določata najvišje zneske iz sklada skupne po- 
rabe za: 

1) regres za letni dopust — 600 din neto na zaposlenega; 
2) do 50 din neto na mesec na zaposlenega delavca za regresiranje pre- 

hrane, kar se ne sme izplačevati posamezniku v gotovini. 
8. člen dogovora za gospodarstvo in 10. člen dogovora za družbene dejav- 

nosti tudi predpisujeta, da se samoupravni sporazum ne sme verificirati, če 
nima določila, po katerem -podpisniki ne bodo izplačevali osebnih prejemkov na 
račun skladov skupne porabe, ki v sporazumih niso izrecno predvideni. 

Značilnosti teh določil so: 

1. Regres za letni dopust 

Delovne organizacije s področja gospodarskih, prav tako pa tudi družbenih 
dejavnosti, so v skladu z družbenim dogovorom v vse svoje sporazume vnesle 
enotno določilo, da bodo iz sredstev sklada skupne porabe izplačevale regres 
za letni dopust v znesku od najmanj 300 din do največ 600 din na leto na 
zaposlenega; ta sredstva vključujejo tudi regresiranje oskrbnega dne v počit- 
niških domovih. 

2. Regresiranje prehrane 

Vsi sporazumi gospodarskih organizacij in organizacij družbene dejavnosti, 
razen za glasbene šole, imajo enotno -urejeno tudi regresiranje prehrane, in sicer 
določajo največ 50 din na mesec na zaposlenega, vendar s tem, da se ta znesek 
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ne sme izplačevati posamezniku v gotovini. Spodnjo mejo, od 25 do 50 din neto 
na zaposlenega, določa sporazum cestnih podjetij. 

3. Odpravnine 

Sindikati zahtevajo, naj se ob upokojitvi delavca ali v primeru njegove 
smrti kot posledice nesreče na delu izplačata največ dva poprečna osebna do- 
hodka delovne organizacije. Na ta način naj bi se odpravile pretirane razlike 
pri izplačilih v te namene. Večina podpisnikov samoupravnih sporazumov v 
gospodarstvu (20) je sprejela določilo, da bodo izplačevale odpravnine iz sred- 
stev kupne porabe v višini dveh poprečnih mesečnih osebnih dohodkov delovne 
organizacije. 

4. .Nagrade ali darila delavcem izplačujejo delovne organizacije ob raz- 
ličnih priložnostih: ob strokovnih tekmovanjih, občasno nagradijo upokojence 
ali člane kolektiva, ki služijo vojaški rok, nagrade in darila ob jubilejih, slo- 
vesnostih, ob uspešnem dolgoletnem delu, novoletne nagrade itd. Nagrade se 
lahko izplačujejo v denarju, v nekaterih primerih pa tudi v naturalijah. 

5. Večina samoupravnih sporazumov vsebuje tudi določilo o socialnih pod- 
porah v primeru smrti ah bolezni delavca. Več podpisnikov samoupravnih spo- 
razumov pa je sprejelo tudi določilo o stroških zdravljenja poškodovanih ali 
obolelih. 

6. Sredstva za strokovno izobraževanje je predvidelo v svojih določilih 21 
od skupno 44 sporazumov iz gospodarstva in 22 od skupno 30 iz družbenih de- 
javnosti. V večini primerov so namenili za to najmlanj 1 l0/o od bruto osebnih 
dohodkov. 

7. Za stanovanjsko izgradnjo predpisuje 4 °/o od bruto osebnih dohodkov 
23 sporazumov gospodarski dejavnosti in vsi sporazumi družbenih dejavnosti. 

8. Sredstva za kulturno in prosvetno dejavnost oblikuje po določilih le 
tretjina sporazumov gospodarskih dejavnosti in vsi sporazumi družbenih dejav- 
nosti (razen zavodov za zaposlovanje ter društev in asociacij). V večini primerov 
le-ta znašajo 0,3 °/o od neto osebnih dohodkov. 

C. DOLOČILA O NAJVIŠJEM OSEBNEM DOHODKU 

Podpisniki splošnih družbenih dogovorov so tudi področje najvišjih oseb- 
nih dohodkov regulirah s splošnima družbenima dogovoroma. Tako določata 
6. člen družbenega dogovora za gospodarstvo in 5. člen družbenega dogovora za 
družbene dejavnosti merila, po katerih naj se oblikuje najvišji osebni dohodek. 

»Samoupravni sporazumi določajo ustrezna merila za najvišji dogovor- 
jeni osebni dohodek (kot je na primer velikost delovne organizacije glede na 
število zaposlenih, ustvarjen dohodek na zaposlenega, razmerje do poprečnega 
osebnega dohodka, doseženega v delovni organizaciji ipd.). Podpisniki tega do- 
govora soglašajo-, naj ne bi najvišji osebni dohodek za normalni delovni uspeh 
(učinek) v polnem delovnem času znašal več kot 6000 dinarjev neto na mesec.« 

To določilo v splošnem družbenem dogovoru ni dovolj opredeljeno. Tudi 
omejitev 6000 din na mesec je bolj priporočilo kot pa splošno veljavna družbena 
norma. Ker so samoupravni sporazumi nastajali v precejšnji časovni stiski — 
njihovo sprejetje je bilo pogoj za odmrznitev osebnih dohodkov — so tudi 
rešitve glede najvišjih osebnih dohodkov včasih parcialne. Skupne komisije so 
imele ob določanju meril za samoupravne sporazume izredno velike težave. 
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Zavedale so se, da z njimi oblikujejo osebni prejemek predvsem vodilnim 
delavcem, kjer so se pojavljala velika nesorazmerja npr. med velikostjo delovne 
organizacije ali njenim poslovnim uspehom in izplačanim najvišjim osebnim 
dohodkom. 

Posebno v heterogenih sporazumih, ki vključujejo različno velike delovne 
organizacije z zelo različnim gospodarskim uspehom, je bilo treba precej upo- 
rabljati velike razpone v količnikih. Enako neusklajenost kot znotraj sporazu- 
mov je bilo možno zaslediti tudi pri določilih o najvišjih osebnih dohodkih 
med posameznimi sporazumi, vendar beležimo v postopku sprejemanja samo- 
upravnih sporazumov pri njenem odpravljanju veliko manj uspeha. 

Večina samoupravnih sporazumov s področja družbenih dejavnosti je po- 
vzela določilo o najvišjem osebnem dohodku iz splošnega družbenega dogovora. 

Nekateri podpisniki pa so v svojem sporazumu določili manj kot 6000 
dinarjev najvišjega osebnega dohodka (posebno šole, študentski domovi, zavodi 
za zaposlovanje, vzgojnovarstveni zavodi, osnovne šole, delavske univerze, dija- 
ški domovi). Samoupravni sporazum filmske umetnosti in RTV predvideva, da 
se najvišji osebni dohodek določa v odvisnosti od poprečnega osebnega dohodka, 
ki ga podpisniki sporazuma dosežejo za redni delovni čas. Za podpisnike z manj 
kot 1000 zaposlenimi je možen faktor 3, pri podpisnikih nad 1000 zaposlenimi pa 
3,5. Sporazum naravnih zdravilišč določa najvišji osebni dohodek v razponu od 
3600 dinarjev do 6000 din, in sicer za pet kategorij, glede na število zaposlenih. 
V sporazumu bank pa je najvišji osebni dohodek določen v razponu od 5000— 
6000, in sicer za tri kategorije bank, glede na to', ali poslujejo za območje cele 
republike ah s tujino, oziroma glede na število poslovnih enot. 

Merila za ugotavljanje najvišjega osebnega dohodka delovnih organizacij so 
v samoupravnih sporazumih za področje gospodarstva zelo različna in jih je 
težko medsebojno primerjati. Nekateri samoupravni sporazumi uporabljajo eno 
samo merilo, kar deluje enostransko, drugi pa bolj ali manj smotrno kombi- 
nirajo različne kriterije. Nekateri sporazumi so poleg osnovnih meril uporabljali 
še dodatne klavzule; najvišji osebni dohodek ne sme znašati več kot 6000 din; 
najvišji osebni dohodek, izračunan po vseh kriterijih, ne sme presegati 6500, 
ali najvišji osebni dohodek pri normalnem poslovnem uspehu ne sme znašati več 
kot 6000 din. Ob takem določilu pa marsikateri sporazum ni opredelil, kakšen 
poslovni rezultat pojmujejo podpisniki tistega sporazuma kot normalen poslovni 
uspeh. 

Verifikacijska komisija je ob pomanjkanju boljših kazalcev vztrajala, naj 
se podpisniki sami opredelijo, katere rezultate bodo upoštevali kot normalen 
delovni uspeh. 

Samoupravni sporazumi so merila za oblikovanje najvišjega osebnega 
dohodka izoblikovali predvsem na dva načina, in sicer v obliki lestvic, torej 
stopničasto. To povzroča včasih med razredi prevelike razlike; nekatere lestvice 
pa dajejo možnosti za interpolacijo in tako prehajajo že v zvezno obliko funk- 
cije. To pa je že drug način oblikovanja najvišjih osebnih dohodkov v samo- 
upravnih sporazumih. Za približevanje meril obstoječemu stanju so sporazumu 
večkrat uporabili korekcijske konstante.-- 

Sporazumi so najpogosteje uporabljali v različnih kombinacijah naslednja 
merila: 

1) poprečni kalkulativni osebni dohodek na zaposlenega; 
2) poprečni osebni dohodek na zaposlenega; 
3) število zaposlenih; 
43* 
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4) poprečno uporabljena poslovna in poprečno uporabljena osnovna 
sredstva; 

5) doseženi celotni dohodek in doseženi celotni dohodek na zaposlenega; 
6) izračunani faktor stimulacije; 
7) razmerje med minimalno s sporazumom določeno in doseženo akumula- 

cijo ali odstopanje dejanske delitve dohodka na osebne dohodke in akumulacijo; 
8) poleg naštetih meril so sporazumi uporabljali posamično tudi zelo spe- 

cifična merila, ki ustrezajo njihovim dejavnostim, npr.: gozdarstvo — posek 
lesa pri zasebnikih, lesna industrija, faktor izvoza; sporazuma ZŽTP in PTT 
prometa pa uvajata poseben dodatek glede na delež zaposlenih z visokošolsko 
izobrazbo v skupnem številu zaposlenih. 

Iz naštetih meril lahko vidimo, da so samoupravljala skušali merila čim- 
bolj prilagoditi dejanskemu stanju — to posebej potrjujejo številne konstante in 
najrazličnejše kombinacije teh m'eril. Menimo, da smo z urejanjem tega vpra- 
šanja dosegli svoj namen, če smo vsaj za nekaj časa ustavili hitro naraščanje 
najvišjih osebnih dohodkov. 

V nadaljnjem postopku jih bo seveda treba medsebojno usklajevati in opo- 
zarjati na očitnejše pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izračunih. 

Pri popravkih in usklajevanju sporazumov moramo stremeti za tem, da se 
v celotnem narodnem gospodarstvu ustvari in tudi ohrani ustrezna raven naj- 
višjih osebnih dohodkov, ki bo sorazmerna povečani odgovornosti teh delavcev, 
hkrati pa bo tudi odvisna od poslovnega uspeha podjetja, in tako diferencirana, 
da bo ohranila razlike v stopnji produktivnosti, tržnem položaju in narodno- 
gospodarski pomembnosti posamezne temeljne organizacije združenega dela. 

Marsikje bi bilo treba posebej urediti ekscesne osebne dohodke nekaterih 
profilov delavcev, ki so za številne sporazume nerešljiv problem (npr. trgovski 
potniki, zavarovalni zastopniki in podobno). 

Njihov osebni dohodek bi moral biti odvisen predvsem od obsega realizira- 
nih poslov in od dohodka, ki ga s temi posli ustvarjajo. Zato bi jih kazalo 
opredeliti s posebnim določilom v družbenem dogovoru. 

Poleg tega bi bilo nujno potrebno določila o najvišjih osebnih dohodkih 
uskladiti tudi med republikami. Po določilih že sprejetih družbenih dogovorov 
dajejo nekateri možnost, da ob nižji ravni poprečnih osebnih dohodkov določajo 
take najvišje osebne dohodke, ki precej presegajo limite naše republike. Menimo, 
da je treba ta določila uskladiti in zahtevati, da ostanejo najvišji osebni dohodki 
posebej nadzorovana kategorija osebnih prejemkov, ki je socialno in politično 
zelo pomembna. 

D. DOLOČILA O OSEBNIH PREJEMKIH V BREME MATERIALNIH 
STROŠKOV 

Do sprejetja ustavnih amandmajev se je lahko štelo kot osebni prejemek v 
breme materialnih stroškov le povračilo tistih dejanskih stroškov, ki so bili po 
doloalu 9. člena temeljnega zakona o ugotavljanju in delitvi dohodka v delov- 
nih organizacijah (Uradni list SFRJ, št. 32/68) potrebni za dosego celotnega 
dohodka delovne organizacije. Vrste osebnih prejemkov so morale določiti de- 
lovne organizacije v svojih splošnih aktih. 

Zadnji odstavek 8. člena splošnega družbenega dogovora za gospodarske 
organizacije in 10. člena dogovora za družbene dejavnosti pa določata, da veri- 
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fikacijska komisija ne sme verificirati samoupravnih sporazumov, če se pod- 
pisniki ne sporazumejo, da na račun materialnih stroškov ne bodo izplačevali 
takih osebnih prejemkov, ki v sporazumih niso izrecno predvideni. 

V citiranih členih predpisujeta splošna družbena dogovora najvišje zne- 
ske za: 

1) dnevnico za potovanje v Jugoslaviji — 80 din in stroške za prenočevanje 
po predloženem računu; 

2) dnevnico za potovanje v tujino, v višini, določeni s predpisom, veljavnim 
za upravne organe; 

3) 0,90 din za prevoženi kilometer za službene namene z lastnim vozilom; 
4) 500 din neto na mesec za ločeno življenje; 
5) 700 din neto na mesec za terenske dodatke. 
V skladu z določili splošnega družbenega dogovora določajo skoraj vsi 

samoupravni sporazumi te najvišje zneske. 
Poleg teh prejemkov predpisujejo sporazumi še: 
—• nagrade za delo vajencem, učencem industrijskih šol in učencem sred- 

njih šol s praktičnim poukom, nagrade študentom in srednješolcem za praktično 
delo predvidevajo le sporazumi gospodarskih dejavnosti; 

— povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela določajo vsi sporazumi, 
vendar precej različno. Večina je predvidela, naj delovne organizacije priznajo 
le delno povračilo nad 20 dinarjev cene prevoznega sredstva; 

— povračilo stroškov za osebni prevoz in druge stroške ob selitvi delavcev 
in njihovih ožjih družinskih članov iz enega kraja v drugega, ter druga povra- 
čila, ki jih prejme delavec ob premestitvi, predvideva 27 sporazumov (36 %) 
s področja gospodarstva in le 3 sporazumi družbenih dejavnosti; 

—• nekateri samoupravni sporazumi vsebujejo tudi določila o povračilu za 
službene in delovne obleke; 

— dodatek za močnejšo prehrano na delovnih mestih, ki so zdravju škod- 
ljiva ; 

— več samoupravnih sporazumov vsebuje tudi določilo o povračilu tele- 
fonskih stroškov v zasebnih stanovanjih za službene potrebe. 

Naslednji pregled kaže, koliko samoupravnih sporazumov in splošnih aktov 
ureja posamezne stroške; pri tem opozarjamo, da imamo na področju gospo*- 
darskih dejavnosti 39 samoupravnih sporazumov in 5 splošnih aktov — skupno 
torej 44, na področju družbenih dejavnosti pa 29 samoupravnih sporazumov in 
1 splošni akt, torej skupno 30. 

Število samoupravnih sporazumov in splošnih aktov z določili o posameznih stroških 
Stroški za: Gospodarstvo Družbene dejavnosti 

1. domače dnevnice 
2. inozemske dnevnice 
3. kilometrina 
4. za ločeno življenje 
5. terenski dodatek 
6. nagrade vajencem 
7. prevoz na delo 
8. selitev 
9. službene obleke 

10. močnejšo prehrano 
11. telefon 
12. sejnine 

44 
44 
43 
44 
41 
32 
41 
27 
14 
4 
6 
3 

30 
25 
30 
30 
15 

1 
30 

3 
4 
3 
1 
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IV. SAMOUPRAVNI SPORAZUMI DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

Pri obravnavanju samoupravnih sporazumov s področja gospodarstva in 
družbenih dejavnosti so se ugotovile tele razlike v ravnanju predlagateljev: 

1. Predstavniki gospodarstva so zagovarjali višja merila za oblikovanje sred- 
stev za osebne dohodke predvsem zato, da bi si na ta način zagotovili večjo 
maso sredstev neobdavčenih osebnih dohodkov; pri tem so zagotavljali, da pod- 
jetja sama zaradi obveznosti plačevanja anuitet ali obveznosti izpolnitve pro- 
gramov razvoja nikakor ne bodo mogla takšne delitve dohodka tudi realizirati. 
Predstavniki družbenih dejavnosti pa so zagovarjali visoka merila za obliko- 
vanje sredstev za osebne dohodke.z namenom, da jim bodo rabila kot argument 
pri sklepanju pogodb s financerjem. 

2. Predstavniki gospodarstva so zagovarjali višje dodatke za pogoje dela in 
določila o »prestrukturaciji« delavcev v neposredni dejavnosti, ker so spoznali, 
da si bodo na ta način najlažje in najhitreje povečali maso kalkulativnih 
osebnih dohodkov kot neobdavčenih osebnih dohodkov. Predstavniki družbenih 
dejavnosti pa so ta merila zagovarjali ž namenom, da bi si tako zagotovili višje 
akontacije osebnih dohodkov. 

3. Predstvaniki gospodarstva so kaj hitro spoznali, da sprejeti sporazumi 
ne morejo biti osnova za večje osebne dohodke, če podjetje ne bo dosegalo več- 
jega dohodka. Predstavnikom družbenih dejavnosti ne rabijo sporazumi samo 
za usklajeno vrednotenje enakega dela, kar naj bi bila vsekakor njihova naj- 
bolj pozitivna stran, temveč so poštah predvsem »zagotovljeni« osebni dohodki. 

4. Sporazumi gospodarskih dejavnosti so določili merila za delitev dohodka 
na osebne dohodke in sklade, niso pa določili meril za delitev osebnih dohod^ 
kov, zato uporabljajo delovne organizacije za delitev osebnih dohodkov še vedno 
svoja merila, medtem ko so sporazumi družbenih dejavnosti vplivali tudi na 
spremembo meril za delitev osebnih dohodkov v teh organizacijah. 

A. Vrednotenje značilnih skupin delovnih mest ali poklicnih skupin delavcev 

Samoupravni sporazumi zavezujejo podpisnike, da v okviru poprečnih kal- 
kulativnih osebnih dohodkov določijo posamezne obračunske postavke delovnih 
mest ali poklicnih skupin v skladu z določili sporazuma in temu prilagodijo 
svoje splošne akte. Pri približno polovici sporazumov za družbene dejavnosti so 
se podpisniki odlo-čili za skoraj enake značilne skupine delavnih mest (poklicev) 
kot jih pozna in opredeljuje splošni družbeni dogovor. Druga polovioa pa vse- 
buje širšo opredelitev svoje nomenklature delovnih mest ali poklicev. To so 
npr. sporazumi uprave, pravosodnih organov, organov za kaznovanje prekrškov, 
raziskovalnih organizacij, delavskih univerz, visokega in višjega šolstva, knjiž- 
ničarstva, socialnega zavarovanja, zavodov za zaposlovanje in veterinarskih 
zavodov. 

Ob vrednotenju delovnih mest se je pokazalo, da je samo ena skupina 
priučenih delavcev kot jo določa splošni družbeni dogovor, premalo. Precej 
sporazumov razločujejo namreč večje število priučenih delavcev, ki jih raz- 
lično vrednotijo. 

Tudi samoupravni sporazumi družbenih dejavnosti so pri razvrščanju de- 
lavcev odstopili od vrednotenja po načelu izobrazbe in uporabili vrednotenje 
delovnih mest. To so storili na več načinov. 
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B. Povečanje osebnih dohodkov za težje delovne pogoje 

Le nekateri samoupravni sporazumi družbenih dejavnosti so določili po- 
sebne dodatke zaradi težjih delovnih pogojev. 

Tako sta sporazuma za osnovno in posebno šolstvo predpisala, da se delovna 
mesta v višinskih in drugih odmaknjenih krajih (za glasbene šole pa delovna 
mesta v podružničnih šolah, oziroma dislociranih enotah) vrednotijo tako, da se 
vrednost ustrezne tipične skupine delovnih mest poveča za odstotek, ki ga 
določi šola sporazumno s temeljno izobraževalno skupnostjo; pri tem pa se 
upoštevajo razmere posamezne dejavnosti in območja. Za glasbene šole lahko 
znaša to povečanje največ 10 °/o. Sporazum zdravstvenih domov dovoljuje po- 
višanje do 20%) za delavce, ki delajo na območjih, kjer so slabe prometne 
zveze in slabe vremenske razmere ipd. 

Naštete posebnosti iz nekaterih sporazumov kažejo, kako specifične so raz- 
mere v posameznih dejavnostih in kako različni so tudi kriteriji za vrednotenje 
posebnih delovnih pogojev. Enako lahko ugotovimo tudi za sporazume gospo- 
darskih dejavnosti. 

C. Faktor stimulacije 

Samoupravni sporazumi v družbenih dejavnostih imajo vrednosti za posa- 
mezne obračunske oziroma poklicne skupine delovnih mest izražene v točkah 
(oz. indeksnih razmerjih), kar pomeni, da je najnižja vrednost 100 točk (indeks 
100). Sprejeti sporazumi so določili za to najnižjo vrednost 800 din, povečanih 
za 15 °/o, kar naj po oceni predstavlja poprečni vrednostni rezultat, ki ga ures- 
ničuje gospodarstvo na podlagi dogovorjenih faktorjev stimulacije. Tako se 
je vrednost to-čke povečala od 8 na 9,2 din oziroma najnižja vrednost od 800 na 
920 din. 

V samoupravnih sporazumih za področja srednjega šolstva, dijaških do- 
mov, študentskih domov, delavskih univerz, raziskovalnih organizacij, bolnišnic, 
zavodov za zdravstveno varstvo-, lekarn, zavodskega socialnega varstva, zdravi- 
lišč, bank in zavarovalnic so podpisniki skladno z načinom oblikovanja dohodka 
določili tudi poseben faktor stimulacije. 

Glede na to, ali je v izračunu mase kalkulativnih osebnih dohodkov že 
všteto nadomestilo za poprečni faktor stimulacije ali ne, so tudi formule lastnega 
faktorja stimulacije ostrejše ali blažje. Samoupravni sporazumi, ki jim ta for- 
mula pomeni pravzaprav dodatni vir povečanja osebnih dohodkov, so to mož- 
nost zaostrili tako, da se lahko osebni dohodki povečajo šele, ko dohodek pre- 
seže planiranega oziroma kalkuliranega za 10'°/o. 

Ne glede na to, da so samoupravni sporazumi družbenih dejavnosti sprejeti 
in verificirani in tako rekoč označeni kot skladni z zakonom ter splošnim druž- 
benim dogovorom, pa omenjene ugotovitve kažejo, da niso medsebojno uskla- 
jeni. Tako kot sporazumi gospodarskih dejavnosti kažejo, da posamezna merila, 
kriteriji in določila niso usklajena, zato bo treba te pomanjkljivosti odpraviti. 

Kot najprimernejša podlaga za oceno meril, sprejetih tako za vrednotenje 
dela kot za njegovo- stimulacijo', bodo rabili podatki po predpisani metodologiji 
k zaključnim računom za leto 1971. Takrat bo možno tudi oceniti primernost 
sprejetih meril v samoupravnih sporazumih. 
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V. OCENA ZAGONA o SAMOUPRAVNEM SPORAZUMEVANJU IN 
DRUŽBENEM DOGOVARJANJU O MERILIH ZA USMERJANJE 
DELITVE DOHODKA IN OSEBNIH DOHODKOV GLEDE NA 
USTAVNA DOPOLNILA 

Med enoletno veljavnostjo zakona o samoupravnem sporazumevanju in 
družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje delitve dohodka in osebnih 
dohodkov (v nadaljnjem besedilu: zakon o sporazumevanju) se je že večkrat 
pojavilo vprašanje o njegovi 'skladnosti z ustavnimi dopolnili ustave SR Slo- 
venije, ki so bila sprejeta 27. decembra 1971 (Uradni list SRS, št. 51-289/71 z 
dne 30. decembra 1971). Nekaj spornih vprašanj je bilo tudi že predloženih 
ustavnemu sodišču SR Slovenije. Zato v tem poročilu ni mogoče mimo razmerja 
med tem zakonom in ustavnimi dopolnili. Pa tudi s stališča primernosti je 
utemeljeno v bistvenih potezah obdelati to razmerje. 

Glede morebitnih dvomov o skladnosti navedenega zakona z ustavnimi 
dopolnili velja takoj na začetku ugotoviti, da ustavni zakon za izvedbo ustavnih 
dopolnil XXV do Lil k ustavi SR Slovenije ne našteva zakona o samoupravnem 
sporazumevanju med tistimi zakoni, ki morajo biti do 31. decembra 1972 
usklajeni z ustavnimi dopolnili (glej 19. člen omenjenega ustavnega zakona!). 
Torej velja zanj generalno določilo 20. člena ustavnega zakona, po katerem 
ostanejo republiški zakoni, ki niso navedeni v 19. ičlenu, še naprej v veljavi 
tudi po uveljavitvi tega zakona, vendar pa je treba njihova določila do 31. 
decembra 1973 uskladiti z ustavnimi dopolnili. To je zelo značilno in za ome- 
njeno razmerje pomembno določilo: predvsem pa pomeni, da po zakono- 
dajalčevi presoji zakona o sporazumevanju nima takšnih določil, ki bi terjale 
čimprejšnjo uskaditev z ustavnimi dopolnili. Hkrati pa nam takšno določilo 
vendarle nalaga, da je treba posamezna določila zakona o sporazumevanju 
kritično primerjati z ustavnimi dopolnili. Toda pri tem ne gre za primerjavo 
zaradi ugotavljanja in odprave neskladnosti, temveč za primerjavo zaradi 
izpopolnitve in dograditve z zakonom uveljavljenega sistema v duhu ustavnih 
dopolnil. 

Treba je namreč ugotoviti, da je sistem dobil z ustavnimi dopolnili celo 
trdnejšo, konkretnejšo ustavno podlago. Gre zlasti za določila 3., 4. in 5. točke 
XXVII. ustavnega dopolnila in določila XXX. ustavnega dopolnila. Med njimi 
zasluži posebno 'pozornost določilo 4. točke XXVII. ustavnega dopolnila; ta 
namreč pravi, da delavci v temeljnih organizacijah združenega dela določajo 
osnove in merila za razdelitev dohodka in za delitev sredstev na osebne dohodke 
v skladu z osnovami in merili, ki jih določijo samoupravni sporazumi in druž- 
beni dogovori. V prihodnje je treba torej notranjo delitev samoupravno urejati 
z določanjem delitvenih osnov in meril, vendar ne samo s splošnimi akti 
organizacij združenega dela, temveč hkrati z usklajevanjem osnov in meril 
med organizacijami združenega dela; to je pač področje, kjer ves čas posebno 
živo čutimo, kako aktualna je usklajenost razmerij1 med posameznimi in 
skupnimi interesi, ki imajo v marsičem tudi splošni družbeni pomen. To 
usklajevanje pa po ustavnih dopolnilih praviloma ni več predmet izključno 
državnega urejanja oziroma administrativnega ukrepanja, temveč predvsem 
takšnih postopkov, sredstev in oblik samoupravnega urejanja, kot sta samo- 
upravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje. Le izjemoma je lahko to 
usklajevanje predmet državnih ukrepov, sprejetih v obliki zakona, in sicer 
v primerih, če se delavci ne ravnajo po osnovah in merilih, ki jih določajo 
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samoupravni sporazumi ali družbeni dogovori, ali če takšnih sporazumov ali 
dogovorov ni, z razporeditvijo oziroma delitvijo dohodka pa se krši načelo 
delitve po delu ah pa normalen potek družbene reprodukcije. Le, če so izpol- 
njeni ti pogoji, se lahko z zakonom predpišejo ukrepi, s katerimi se zagotavljajo 
razmerja, ki ustrezajo omenjenim sporazumom ali dogovorom oziroma ukrepi, 
s katerimi se zagotavlja enakopravnost delavcev pri uporabi načela delitve po 
delu (4. točka XXVII. ustavnega dopolnila). 

Sicer pa ima zakon o usmerjanju trdno ustavno pravno podlago v 1/2 točki 
XLIII. ustavnega dopolnila, kjer je določeno, da skupščina SR Slovenije spre- 
jema tudi zakon, ki se nanaša na usmerjanje delitve dohodka. 

Potrebna je torej presoja, v kolikšnem obsegu zakon o sporazumevanju 
uresničuje ustavna dopolnila, torej predvsem presoja tistih določi! zakona, ki 
imajo za veljavni sistem in za njegovo izpopolnitev v duhu ustavnih dopolnil 
večji pomen. Med taka določila spadajo zlasti: 
^ 1. Vsebina samoupravnega sporazuma o merilih za delitev dohodka in 
osebnih dohodkov je opisana v 2. členu zakona. Omejena je na opis nekaterih 
poglavitnih osnov za delitev, ki imajo večji pomen za ekonomsko smotrno in 
racionalno usmerjanje dohodka, in za katere naj organizacije združenega dela 
sporazumno določijo merila, ki naj bi zagotavljala realizacijo v 1. členu zakona 
omenjenih poglavitnih intencij. Tako očrtana vsebina zadeva bistvo samouprav- 
nih sporazumov. Toda 3. točka XXX, ustavnega dopolnila zavezuje, da morajo 
udeleženci sporazuma v njem določiti tudi ukrepe za njegovo izvajanje ter 
urediti materialno in družbeno odgovornost udeležencev sporazumevanja. 

Navedeno zakonsko določilo pa o takšnih ukrepih in odgovornosti sploh 
ne govori. Razlog za to je delno v določilih temeljnega zakona o ugotavljanju 
in delitvi dohodka (ki več ne veljajo) o samoupravnih sporazumih in družbenih 
dogovorih, delno pa v okoliščini, da zakon o usmerjanju sam določa nekaj 
ukrepov in odgovornost (glej določila 20., 21., 27. in 28. člena zakona o spora- 
zumevanju). Sicer pa pomanjkanje takih določil v zakonu še ni razlog, da 
samoupravni sporazumi kljub temu ne bi uredili teh vprašanj, čeprav jih zakon 
k temu izrecno ne zavezuje. Vendar pa se pojavlja vprašanje, ali se učinkovitost 
samoupravnega sporazumevanja ne zmanjšuje, če v samoupravnih sporazumih 
ni ukrepov, ki so pomembni za učinkovitost in odgovornost. Praksa kaže, da 
bi bilo smotrno vsebino zakona dopolniti z določili, ki bi bila analogna in ne- 
koliko konkretnejša od določil omenjenega ustavnega dopolnila; takšno do- 
polnitev nam delno narekuje tudi vprašanje, ah ukrepi in odgovornost, kot jih 
uveljavlja zakon, povsem ustrezajo zlasti določilu 2. odstavka 4. točke XXVII. 
ustavnega dopolnila; pri presoji smotrnosti take izpopolnitve bi kazalo upo-- 
števati še okoliščino, da bi bilo samoupravnemu sporazumu težko očitati ne- 
skladnost z zakonom, čeprav ne bi vseboval določil o ukrepih in odgovornosti, 
če tega zakon ne bi izrecno zahteval. Poleg tega tudi praksa kaže, da bi bilo 
treba z zakonom udeležence sporazumevanja opozoriti, da morajo urediti tudi 
strukturo, mesto in vlogo skupnih organov, ki bi bili dolžni po pooblastilu 
udeležencev zanje spremljati izvajanje sporazumov, reševati morebitna sporna 
vprašanja in skrbeti za izpopolnjevanja s sporazumi uveljavljenih meril. 

2. Načelo sodelovanja sindikatov pri sklepanju samoupravnih sporazumov 
in družbenih dogovorov je v veljavnem zakonu upoštevano, in pravno zagotov- 
ljeno (glej določila 4., 6., 7. in 15. člena zakona!). To je v skladu s 4. alineo 
XXXI. ustavnega dopolnila o družbenopolitični vlogi sindikatov, kjer je med 
drugim tudi določeno, da delavci, združeni v sindikatih, »spodbujajo samo^ 



682 Priloge 

upravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje, v njih sodelujejo, krepijo 
njun demokratični značaj in odgovornost za uresničevanje prevzetih obveznosti«. 
Po zakonu o sporazumevanju pa so sindikati pooblaščeni udeleženci družbenega 
dogovarjanja, imajo svoje predstavnike v komisiji za družbeni dogovor in v 
verifikacijski komisiji, pripada jim pravica pobude za sklepanje, spreminjanje 
in dopolnjevanje samoupravnih sporazumov, obvezno obravnavajo osnutke in 
predloge sporazumov. Vprašanje pa je, ali je z načelom enakopravnosti udele- 
žencev sporazumevanja in načetom, da samoupravni sporazum zavezuje organi- 
zacije združenega dela, ki ga sklenejo, še skladno določilo 2. odstavka 7. člena 
zakona, po katerem je samoupravni sporazum veljaven, če dajo nanj sindikati 
poprejšnje soglasje. 

3. Najpogostejši dvomi pa se pojavljajo ob določilih 20., 21. in 22. člena 
zakona o samoupravnem sporazumevanju. To so namreč določila, ki zavezujejo 
organizacije združenega dela v primeru, če razdelijo dohodek tako, da presežejo 
obseg sredstev za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb delavcev, določenih 
po merilih samoupravnega sporazuma oziroma splošnega družbenega dogovora, 
da morajo odvesti v republiški sklad skupnih rezerv prispevek na presežna 
sredstva. Presojo, ah imajo takšna določila oporo v ustavnih dopolnilih, je treba 
opreti na že omenjena določila 2. odstavka 4. točke XXVII. ustavnega dopolnila, 
po katerih se z zakonom lahko določijo ukrepi, s katerimi se zagotovijo raz- 
merja, ki ustrezajo samoupravnim sporazumom ah družbenim dogovorom. 
Ukrepi so torej možni in dopustni, izbira ukrepov pa je ,prepuščena zakono- 
dajalcu. Potemtakem ta določila niso nasploh v nasprotju z navedenimi ustav- 
nimi določbami. Napačne so namreč razlage, da pomenijo ta določila zakona 
omejevanje razpolaganja z delom sredstev družbene reprodukcije in da gre 
za odtujevanje sredstev organizacijam združenega dela. Treba je pripomniti, 
da imajo sredstva skupnih rezerv že sedaj naravo solidarnostnega sklada in da 
se pripravlja tudi uskladitev veljavnega zakona o skladih skupnih rezerv in 
o uporabi njihovih sredstev z ustavnimi dopolnili. 

Pač pa bi bilo utemeljeno presoditi primernost ukrepov, ki načelno do- 
voljujejo oblikovanje obsega sredstev za osebne dohodke, ne glede na merila 
samoupravnih sporazumov. Postavljen je samo pogoj, da je treba v takem 
primeru plačati prispevek kot sankcijo za ravnanje v nasprotju s sporazumom. 
Ob tem se pojavlja tudi vprašanje, ali ni slabost tega ukrepa tudi v tem, da 
je to samo ukrep za preseganje obsega sredstev za osebne dohodke, medtem ko 
ostanejo vse druge kršitve samoupravnih sporazumov praviloma »nekaznovane«, 
saj zakon ne zavezuje niti udeležencev samoupravnih sporazumov niti udeležen- 
cev družbenih dogovorov, da bi se morali dogovoriti tudi o ukrepih za odgovor- 
nost za izvajanje dogovorjenih norm. Torej je treba presojo o primernosti ukre- 
pov v naštetih določilih zakona o sporazumevanju povezati s presojo vprašanja, 
omenjenega v 1. točki. Hkrati pa je treba preučiti, s kakšnimi ukrepi bi kazalo 
uveljaviti načelo, da se smejo izplačevati sredstva za osebne dohodke samo do 
višine, ki jo predvidevajo dogovorjena merila. 

4. Predmet ustavnih sporov je določilo 24. člena zakona o sporazumevanju, 
ki pooblašča izvršni svet skupščine SR Slovenije, da po poprejšnjem mnenju 
gospodarske zbornice SR Slovenije in republiškega sveta Zveze sindikatov Slo- 
venije sprejme ukrepe, ki zagotavljajo, da se delitev dohodka giblje v skladu 
s postavkami tekoče gospodarske politike, predvidene z zakoni oziroma drugimi 
splošnimi akti skupščine SR Slovenije. Ti ukrepi pa so dovoljeni le, če je to 
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nujno potrebno za stabilnost gospodarjenja ali za usklajevanje gibanja osebnih 
dohodkov s postavkami tekoče gospodarske politike. 

Dve določili ustavnih dopolnil predvidevata možnost, da se: 
— z zakonom lahko delavcem v temeljnih organizacijah združenega dela 

začasno omeji razpolaganje z delom sredstev družbene reprodukcije, če je to 
zaradi preprečevanja ali odprave večjih motenj na tržišču ali zaradi bistvenega 
odstopanja od temeljnih smotrov sprejete gospodarske politike nujno potrebno 
(2. odstavek 7. točke XXVII. ustavnega dopolnila); 

— z zakonom se lahko določijo meje, s katerimi se začasno omeji uporaba 
določenih družbenih sredstev, če je to zaradi preprečevanja ali odprave večjih 
motenj na tržišču ali zaradi bistvenega 'odstopanja od temeljnih smotrov spre- 
jete gospodarske politike nujno potrebno (5. točka XL. ustavnega dopolnila). 

Potemtakem omenjenemu zakonskemu določilu ni mogoče v načelu odrekati 
skladnosti z ustavnimi dopolnili. Res pa je, da lahko njegova formulacija vzbuja 
dvom o tej skladnosti, ker iz nje ni mogoče natančno ugotoviti, da daje to 
določilo izvršnemu svetu pooblastilo le za izvršilne ukrepe na podlagi ustreznega 
zakona, izdanega v smislu navedenih ustavnih dopolnil. Zato bo treba določilo 
tega člena izpopolniti. • Sicer pa velja tudi tokrat opozoriti na vprašanje, ali ne 
bi kazalo proučiti, kakšne pristojnosti izvršnega sveta naj bi opredeljeval 
družbeni dogovor v smislu XXX. ustavnega dopolnila. Možno pa je določilo 24. 
člena ob upoštevanju določila 2. odstavka 7. točke XXVII. in 5. točke XL. 
ustavnega dopolnila razveljaviti. 

5. Pojavlja se tudi vprašanje, ali ima verifikacijski postopek, kakršen je 
predpisan s 13. členom zakona o sporazumevanju, oporo v ustavnih dopolnilih, 
zlasti glede na 4. točko XXVII. ter 1. in 3. točko XXX. ustavnega dopolnila. 
Treba je ugotoviti, da govori 3. odstavek 1. točke XXX. ustavnega dopolnila 
izrecno o preizkusu samoupravnega sporazuma in o tem, da ta preizkus določi 
zakon. Potemtakem je verifikacija institucija v postopku, za katero dopolnila 
celo terjajo, da se uredi v zakonu. 

6. Predmet ustavnega spora je tudi določilo splošnega družbenega dogovora, 
ki govori o tem, da se kalkulativni osebni dohodki za zaposlene v neposredni 
proizvodnji določajo po stopnji strokovne usposobljenosti, ki jo priznavajo 
splošni akti podpisnikov samoupravnega sporazuma, medtem' ko se za vse druge 
delavce določajo po stopnjah dejanske (torej šolske) strokovne usposobljenosti. 
Pri tem sporu pa v bistvu ne gre samo za vprašanje, ali je takšno razlikovanje 
skladno z načelom delitve po delu, temveč opozarja na drugo, za sistem usmer- 
janja pomembno osnovo. Zakon o sporazumevanju v 2. členu izrecno govori 
o tem, da se je treba pri ugotavljanju in usklajevanju kalkulativnih osebnih 
dohodkov kot obračunskih elementov opredeliti na poklice ali skupine poklicev 
ali na delovna mesta ter sporazumno ugotoviti, kateri so ti značilni poklici in 
katere zahteve v posameznih poklicih so tako karakteristične, da jih je mogoče 
upoštevati kot podlago za usklajeno vrednotenje teh poklicev oziroma delovnih 
mest. Velja ugotoviti, da to zakonsko načelo v splošnem družbenem dogovoru 
ni izpeljano; kalkulativni osebni dohodki so opredeljeni le po stopnji strokov- 
nosti, kar pa se je v dosedanji praksi izkazalo kot togo in nekoliko enostransko 
merilo. Toda to je bila. samo predhodna rešitev, ker zazdaj še ni bilo na raz- 
polago dovolj gradiva za izpeljavo' zakonskega načela. Tako oblikovan prehodni 
instrument pa je hkrati vplival tudi na učinkovitost samoupravnih sporazumov. 
Doslej sklenjeni sporazumi so vplivali v glavnem le na oblikovanje skupnih 
sredstev za osebne dohodke. Dokaj manjši pa je njihov vpliv na delitve teh 
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sredstev, pri kateri naj bi z usklajenim, vrednotenjem značilnosti posameznih 
tipičnih poklicev in delovnih mest ustvarili podlago, da bi pri delitvi sredstev 
za osebne dohodke nastajala le takšna razmerja ter razlike med njimi, ki bi 
ustrezala opravljenemu delu, delovni storilnosti in poslovnim rezultatom. Na- 
stali ustavni spor, ki se sklada z nekaterimi .pojavi v praksi (npr. napihovanje 
formalne kvalifikacijske strukture), nas torej samo opozarja, da bo treba siistem 
kalkulativnih osebnih dohodkov spremeniti, ga uskladiti z zakonom in opreti na 
nomenklaturo poklicev z definicijami posameznih značilnosti in tako ustvariti 
podlago za usklajeno vrednotenje, pri čemer velja upoštevati, da z nomenklaturo 
ni mogoče samovoljno spreminjati določenih značilnosti poklicev ali jih eno^ 
stransko prilagajati poskusom za dosego večje mase kalkulativnih osebnih 
dohodkov. Hkrati pa bi se lahko samoupravni sporazumi z uvedbo takšnega 
sistema učinkovito uveljavili kot osnova za usklajeno vrednotenje prav tistih 
elementov, ki so pomembni za oblikovanje osebnih dohodkov. 

7. Določilo 2. in 3. odstavka 19. člena zakona o sporazumevanju je izgubilo 
svojo veljavo. Določila 18. in 19. člena temeljnega zakona o ugotavljanju in 
delitvi dohodka v delovnih organizacijah so namreč prenehala veljati že z dnem, 
ko so bila razglašena ustavna dopolnila k zvezni ustavi (glej 3. točko 13. člena 
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih dopolnil od XX. do XLI. k ustavi SFRJ!). 

Prav tako so z uveljavitvijo samoupravnih sporazumov dejansko prenehala 
veljati tudi določila 25. člena zakona o samoupravnem sporazumevanju. Našteta 
določila je torej treba razveljaviti. 

Določilo 27. člena tega zakona, po katerem se za gospodarske prestopke 
kaznuje organizacija združenega dela, ki ne predloži obračuna prispevka in 
naloga za plačilo prispevka na presežena sredstva, je vsebinsko tako pomanjk- 
ljivo,, da ga praktično ni mogoče uporabiti; ne določa namreč kazni za gospo- 
darski prestopek, kot je predvidena v tem določilu. Vsa tri našteta določila je 
treba torej razveljaviti ah izpopolniti. 

8. Poleg omenjenih vprašanj bi kazalo na podlagi dosedanjih izkušenj, ki 
jih imajo zlasti skupne komisije udeležencev, samoupravnih sporazumov, oceniti 
smotrnost, racionalnost in učinkovitost z zakonom predpisanega postopka samo- 
upravnega sporazumevanja,, kot je urejeno zlasti v določilih od 4. do 8. člena. 
V ta del bi morda kazalo vključiti tudi določila o skupnih komisijah podpisnikov 
samoupravnih sporazumov, o načinih reševanja spornih vprašanj, ki bi nastala 
med sklepanjem sporazumov, o morebitni ekstenziji veljavnosti samoupravnih 
sporazumov, ki bi zajeli kvalificirano večino organizacij združenega dela in 
podobno. 

XXX;. ustavno dopolnilo v 4. točki pooblašča skupščino SR Slovenije, da 
lahko z zakonom predpiše načela samoupravnega sporazumevanja in družbenega 
dogovarjanja. Sodimio, da bi moral ta zakon predvsem s svojimi proceduralnimi 
in organizacijskimi določbami še bolj zagotoviti učinkovitost sporazumevanja 
kot temeljni postopek, po katerem je treba usklajevati medsebojne interese. Pri 
tem pa je seveda treba zagotoviti uresničevanje načela navedenega ustavnega 
dopolnila, po katerem temelji piostopek pri sklepanju in izvajanju samoupravnih 
sporazumov in družbenih dogovorov na načelih javnosti in enakopravnosti 
udeležencev sporazumevanja oz. dogovarjanja. Morda bi kazalo v smislu teh 
načel poleg ekonomske izdelati tudi pravno analizo samoupravnih sporazumov 
in praktičnih postopkov zato, da bi tudi z ustrezno izdelanimi pravnimi sredstvi 
in pravno preciznostjo zagotovili čim večji vpliv in učinkovitost samoupravnih 
sporazumov. 
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SKLEPI IN PREDLOGI 

V SR Sloveniji smo družbeno usmerjanje delitve dohodka opredelili z 
uveljavitvijo samoupravnih sporazumov kot poglavitnim sredstvom in obliko 
za usmerjanje delitve. S samoupravnimi sporazumi naj delovni ljudje v orga- 
nizacijah združenega dela določajo osnove in merila za delitev dohodka na 
sklade in sredstva za osebne dohodke tako, da čimbolj dosledno uresničujejo 
načela delitve po delu in razmerja, kakršna ustrezajo rezultatom dela in po- 
slovnim; uspehom1. Pri delitvi sredstev za osebne dohodke pa naj bi samoupravni 
sporazumi zagotovili razmerja, kakršna ustrezajo opravljenemu delu delovne 
skupnosti in posameznih njenih članov. 

Na ta način uveljavljeno družbeno usmerjanje delitve dohodka bo pred- 
stavljalo sestavni del ekonomskega sistema na podlagi samoupravnega odlo- 
čanja delovnih ljudi. Glede na to, da je dohodek rezultat individualnega in 
družbenega dela, ki ga delovnim ljudem omogočata ustvarjati družbena lastnina 
proizvajalnih sredstev in samoupravljanje, pomeni delitev dohodka razpolaganje 
z rezultati svojega in družbenega dela. Zato delijo delovni ljudje dohodek v 
svojem in družbenem interesu, tako da delitev ne more biti zaprto in izolirano 
urejanje v okviru organizacij združenega dela. 

Podpisniki splošnega družbenega dogovora ugotavljajo: 
1. Analiza učinkovitosti meril za delitev dohodka, ki so jih uveljavili 

sprejeti samoupravni sporazumi v SR Sloveniji, kaže, da je sistem družbenega 
usmerjanja delitve dohodka zaživel in postal družbeno učinkovit. Sprejeti 
sistem usmerjanja delitve (kalkulativni osebni dohodki in faktor stimulacije), 
ki ga opredeljujejo samoupravni sporazumi, je omogočil med posameznimi 
dejavnostmi primerljivo vrednotenje dela in odvisnost osebnih dohodkov tako 
od prizadevanja posameznika kot od uspehov poslovanja organizacije združe- 
nega dela. Po drugi strani pa je zelo pomembno, da samoupravni sporazumi 
dajejo tudi osnovo za oceno družbene rentabilnosti tako vloženega živega kot 
minulega dela. 

2. Samoupravni sporazumi so že ob uveljavitvi zagotovili zožitev ne- 
utemeljenih razponov med poprečnimi osebnimi dohodki posameznih dejavnosti 
in med poprečnimi osebnimi dohodki podpisnic enega sporazuma. Zožitev raz- 
ponov osebnih dohodkov gre tako na račun povečanja najnižjih osebnih dohod- 
kov kot na račun relativnega znižanja visokih osebnih dohodkov. To zožitev 
razponov so -podpisniki ocenili kot pozitivno, kajti preveliki razponi niso od- 
ražali razlik v učinkih dela in poslovanja, temveč so bili v največji meri 
posledica ugodnejših pogojev poslovanja ali neobjektivnega vrednotenja dela. 

3. Prvi pozitivni rezultati uveljavljenih samoupravnih sporazumov na pod- 
ročju delitve dohodka in osebnih dohodkov opozarjajo, da predstavlja takšno 
sporazumevanje dopolnjevanje sistema delitve dohodka in je dolgoročnega 
značaja in pomena. Dopolnjevanje in dograjevanje sprejetega sistema delitve 
bo predstavljalo naslednjo fazo v tem procesu. 

Sedanji sporazumi so v glavnem prilagojeni razmeram dejavnosti, za katere 
so sklenjeni. V prvi fazi sprejemanja in verificiranja samoupravnih sporazumov 
je bilo težišče na iskanju rešitev, ki so usklajene z zakonom in splošnim druž- 
benim dogovorom, ni pa bilo mogoče doseči sočasno večje usklajenosti med 
sporazumi. Odprava največjih nesorazmerij naj bi bil osnovni namen sprememb 
in dopolnitev sporazumov. Da se zagotovi ta osnovni namen, naj bi udeleženci 
samoupravnega sporazumevanja: 
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— uskladili elemente v uveljavljenih sistemih delitve, ki naj zagotavljajo 
čimbolj enak položaj vseh podpisnikov sporazumov na področju delitve dohodka 
in osebnih dohodkov; 

— določili organiziran in časovno omejen potek usklajevanja sporazumov 
vseh podpisnikov in drugih udeležencev; 

— določili kriterije za luskladdtev posameznih Jelementov, ki družbeno 
opredeljujejo dogovorjena sredstva za osebno in skupno porabo. 

4. Dograditev in uskladitev elementov, ki opredeljujejo družbeno priznana 
sredstva za osebno in skupno porabo v samoupravnih sporazumih, naj bi za- 
gotovila : 

a) V izhodiščih ekonomske politike SR Slovenije se za leto 1972 predvideva 
v primerjavi z letom 1971 nominalni porast družbenega proizvoda za 20—21 '%> 
ter manjši porast sklada neto osebnih dohodkov —• 18%; tako da bi znašal 
porast poprečnega osebnega dohodka 15 do 16 °/» pri povečanju zaposlenosti za 
2 %. Glede na predviden porast cen življenjskih potrebščin za 14 °/o bi dosegli 
pri 4 do 5,0/o povečani produktivnosti dela le za 1,5 %> večji realni osebni dohodek 
na zaposlenega. 

Podpisniki splošnega družbenega dogovora menijo; da je dinamično upo~ 
števanje izhodišč ekonomske politike družbena in poslovna obveznost za vse 
delovne skupnosti. Zato je treba, da samoupravni sporazumi posebej predvidijo 
način določanja in izplačevanja osebnih dohodkov in prejemkov iz sredstev 
skupne porabe, ki bodo zagotavljali izvajanje sprejete ekonomske politike. 

Spremenjeni pogoji gospodarjenja in pridobivanja dohodka, ki nastajajo 
s spremenjenimi instrumenti gospodarskega sistema (za leto 1972 devalvacija 
dinarja, režim cen itd.), zahtevajo, da se taki primeri izjemoma obravnavajo 
v sistemu delitve. 

b) Obseg sredstev in višina poprečnega kalkulativnega osebnega dohodka 
posameznih udeleženk samoupravnega sporazumevanja je odvisna tako od 
zneskov kalkulativnih osebnih dohodkov za posamezne obračunske skupine kot 
od razvrščanja delavcev po' stopnji strokovne usposobljenosti in ovrednotenja 
pogojev dela. 

Razvrščanje delavcev po stopnji dejanske strokovne usposobljenosti oziroma 
pri zaposlenih v neposredni proizvodnji izjemoma po stopnji strokovne uspo- 
sobljenosti, ki jo priznavajo splošni akti podpisnikov samoupravnega sporazuma 
za delo na delovnem mestu, je postalo- zaradi različnih tolmačenj eno od osnov- 
nih spornih vprašanj. Dokazuje se, da ta določba povzroča razlikovanje med 
delavci v proizvodnji in med režijskimi delavci in ugotavlja, da so posamezni 
sporazumi tolmačih pojem »izjemoma« zelo različno. 

Podpisniki splošnega družbenega dogovora memijo>, da je možno izjemoma 
razvrščati delavce po stopnjah strokovne usposobljenosti, ki jo priznajo splošni 
akti podpisnic le v primeru, če vsebujejo samoupravni sporazumi konkretne 
osnove in merila za tako razvrščanje. 

Vrednotenje težjih pogojev dela, ki ga določajo posamezni sporazumi, je 
dokaj različno-in pogosto pavšalno. Komisije , za pripravo samoupravnih spo- 
razumov so bile pri določanju kriterijev in višine dodatkov prepuščene lastni 
iznajdljivosti. Prav tako ni imela verifikacijska komisija nobenega metodolo- 
škega pripomočka pri ocenjevanju teh dodatkov razen sprejetega stališča, da se 
prizna najvišji dodatek na težavnost dela rudarjem. 
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Podpisnice samoupravnih sporazumov naj odpravijo največje neusklaje- 
nosti pri razvrščanju delavcev v obračunske skupine in vrednotenju pogojev 
dela med sporazumi. 

c) Oblikovanje sredstev za osebne dohodke v odvisnosti od uspešnosti 
poslovanja so realizirali podpisniki v sporazumih z različnimi merili delitve 
dohodka. Vsa ta merila so zadostila določilu, da morajo osebni dohodki pravi- 
loma naraščati počasneje kot sredstva za razširjeno reprodukcijo, vprašanje pa 
je, prvič, kakšna je ta progresija, in drugič, pri kakšni ravni dohodka se 
progresija uveljavlja. 

Skupne komisije udeležencev samoupravnega sporazumevanja naj prično 
usklajevati izračun faktorjev stimulacije na ta način, da opredelijo in poenotijo 
definicije za posamezne elemente merila delitve dohodka. Cilj takšne uskladitve 
je poenotenje meril, ki določajo delež osebnih dohodkov na osnovi poslovne 
uspešnosti z možnostjo, da posameznim podpisnikom, ki dosegajo dohodek 
v izjemno ugodnih pogojih, omejijo rast osebnih dohodkov. 

5. Predstavniki gospodarstva opozarjajo na razlike v pojmovanju spora- 
zumevanja na področju delitve dohodka in osebnih dohodkov v gospodarskih 
in družbenih dejavnostih. Te se kažejo predvsem v zahtevah družbenih dejav- 
nosti za zagotovitev osebnih dohodkov v višini, kot jih določajo sporazumi. 

V procesu dopolnjevanja sporazumov družbenih dejavnosti bi bilo potrebno 
zagotoviti sodelovanje teh služb z ustreznimi samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi in drugih, prek katerih se zagotavljajo sredstva za družbene dejavnosti. 

6. Določila meril za najvišji dogovorjeni osebni dohodek za normalen 
delovni uspeh so v samoupravnih sporazumih dokaj n-eenotna. Pokazalo pa se je, 
da je določitev takšnega zneska velikega pomena tako za posamezno delovno 
organizacijo kot za določitev razmerij med drugimi delovnimi mesti. Ta najvišji 
znesek so določile tudi druge republike. 

Zato menijo podpisniki splošnega družbenega dogovora, da naj udeleženci 
v samoupravnih sporazumih uskladijo določbe, po katerih se ugotavljajo najvišji 
osebni dohodki; uskladila naj bi se merila med posameznimi sporazumi, posebej 
pa naj se določi kriterij za normalni delovni učinek. 

Dosledneje naj se uveljavi princip javnosti vseh, posebno pa najvišjih 
osebnih dohodkov; zato naj se dopolni metodologija v tem smislu, da šo delovne 
organizacije dolžne poročati, na katerih delovnih mestih presegajo delavci druž- 
beno dogovorjeni najvišji osebni dohodek za normalni delovni čas v polnem 
delovnem času. 

Zato, da bi se lahko usklajevale višine najvišjih in najnižjih osebnih 
dohodkov na določenem območju, naj bi na posameznih regijah družbeno- 
politični organi skušali realizirati sporazum o teh zneskih. 

7. Določbe o osebnih prejemkih iz sklada skupne porabe so v samoupravnih 
sporazumih v glavnem usklajene, kar je imelo za posledico tudi poenotenje teh 
prejemkov v letu 1971. 

Splošni družbeni dogovor je omej.il višino regresa za letni dopust in za 
regresiranje prehrane. Vendar pa podpisniki lahko izplačujejo večje zneske, 
presežke pa vračunajo v obseg sredstev, ki so osnova za primerjavo ob ugo- 
tavljanju prispevka na presežena sredstva v republiški sklad skupnih rezerv. 

Podpisniki splošnega družbenega <dlogovora menijo, da bi bilo treba zagoto- 
viti, da bi se razlike v višini osebnih prejemkov - iz sklada skupne porabe ne 
povečevale. 
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8. Določbe o osebnih prejemkih, ki bremenijo materialne stroške, so med 
sporazumi najbolj usklajene; značilno pa je, da so udeleženci predpisali v svoje 
sporazume zneske, ki jih dogovora predpisujeta kot najvišje. Teh zneskov 
udeleženci ne smejo prekoračevati in imajo enako veljavo kot določbe v sploš- 
nem aktu podpisnic sporazuma, 

Udeleženci samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja 
menijo, da za leto 1972 ni umestno valorizirati zneskov, predpisanih za dnev- 
nice, kilometrino in za ločeno življenje. Glede terenskega dodatka pa naj bi 
se določbe poenotile v jugoslovanskem merilu v okviru medrepubliškega druž- 
benega dogovora. 

9. Podpisniki splošnega družbenega dogovora menijo, da bi bilo potrebno 
izdelati sistem in način vgrajevanja minulega dela v sistem nagrajevanja po 
rezultatih dela. Tudi položaj temeljne organizacije združenega dela v samo- 
upravnem sporazumevanju bi bilo potrebno opredeliti. 

Zakon o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o 
merilih za usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov je bil sprejet pred 
zveznimi in republiškimi ustavnimi dopolnitvami. V zvezi s temi dopolnitvami 
naj bi se proučila skladnost nekaterih določb zakona. Na podlagi dosedanjih 
izkušenj ob izvajanju zakona naj tripartitna komisija za družbeno dogovarjanje 
o merilih za usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov pripravi osnutek 
novele zakona. Pri izdelavi osnutka naj se tudi prouči status skupnih komisij za 
sklepanje in izvajanje samoupravnih sporazumov in učinkovite sankcije v 
primerih nespoštovanja samoupravnih sporazumov. 

Podpisniki splošnega družbenega dogovora menijo, da bi za leto 1972 
vnesli v družbene dogovore le take spremembe, ki bodo zagotavljale dograditev 
sprejetih sistemskih rešitev. Značaj usmerjanja delitve dohodka in osebnih 
dohodkov narekuje tudi potrebo po medrepubliškem dogovoru o nekaterih 
skupnih načelih dogovarjanja in delitve, kar bo pospešilo usklajeno sairw>- 
upravno sporazumevanje na tem področju tudi v drugih republikah. 

Dopolnitev in dograditev uveljavljenih meril v samoupravnih sporazumih 
v letu 1972 naj bi predstavljala uskladitev sporazumov, predvsem pa morajo biti 
zagotovljene boljše rešitve od uveljavljenih, kakor tudi vgrajena že sprejeta 
ekonomska politika za leto 1972. 

To poročilo bodo še obravnavah pristojni organi sindikatov Slovenije, h 
kateremu bodo dali morebitna dodatna stališča in .pripombe. 

NEPREBRANI DEL RAZPRAVE 
POSLANCA IVANA KREFTA 

Tovarišioe in tovariši poslanci! Pri analiziranju delovanja družbenih do^- 
govorov in samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka in osebnih dohodkov 
v slovenskih dfelovnih organizacijah ugotavljamo, da so žal tudi pri nas take 
delovne organizacije, ki so obšle sporazume. Sedaj napoveduje skupna komisija 
izvršnega sveta, sindikatov in zbornice ukrepe, s katerimi bo skušala čimprej od- 
praviti negativne pojave z izboljšanjem dogovorov in sporazumov, predvsem 
glede primernejše razvrstitve zaposlenih v kvalifikacijske skupine, z dodatkom 
za težje delovne pogoje, z določitvijo meril za izračunavanje faktorja stimula- 
cij in z drugimi ukrepi, ki naj preprečijo nepravilnosti. 
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Začeli smo se zavedati — to je zelo pomembno — da je pravična in pravilna 
delitev dohodka eden izmed prvih pogojev za nenehen napredek družbe in 
socialni mir.. Pri formiranju delavskega gibanja v čvrsto organizirano obliko in 
revolucionarno vsebino so bila mezdna gibanja vselej an povsod pomemben 
dejavnik. Po izkušnjah mednarodnega delavskega gibanja je tudi mlajše slo- 
vensko delavsko gibanje začelo s stavkami reševati mezdne spore s podjetniki- 
kapitalisti. Iz let po prvi svetovni vojni je znana predvsem splošna stavka 
železničarjev, ki je na Zaloški cesti v Ljubljani terjala številne žrtve. Oblast- 
niki so ji očitali, da ni imela le mezdnega značaja, temveč tudi političen. Sicer 
pa nobeno mezdno in stavkovno gibanje ne more biti nepolitično. V letu 1936 
je bilo v Sloveniji toliko mezdnih sporov in stavk, da je začel delavski razred 
ob vsestranski solidarnostni podpori kmečkega ljudstva resno ogrožati pozicije 
vladajočega meščanstva. 

Za našo socialistično samoupravno družbo so mezdna gibanja anomalija. 
Proti komu naj bi bila usmerjena stavka v sistemu, kjer naj bi odločal delavec 
o delitvi dohodka samoupravno? In vendar je prišlo januarja leta 1958 v Trbov- 
ljah do prve stavke po revoluciji, med drugim zaradi, tega, ker naj bi zasavski 
rudarji plačevali davek na rudniško rento-, kar je upravičeno pri rudnikih z 
dnevnim kopom, ne pa tam, kjer rudarji kopljejo 300 metrov pod zemljo v 
najtežjih pogojih. 

To je prvi primer, ko se je zaradi neupoštevanja ene izmed slovenskih 
specifičnosti — ki pa so značilne tudi za nekatere druge rudnike v Jugoslaviji — 
pojavil odpor proti temu, da bi zaradi večje proizvodnje in večjih naporov 
zasavski rudarji plačevali poseben davek v škodo svojih osebnih dohodkov. 

V našem gradivu Ocena gospodarskih razmer v Sloveniji in predlogi za- 
ključkov in ukrepov je na strani 9 spodaj naslednja ugotovitev: »V Sloveniji 
so bili na primer v zadnjih šestih letih realni osebni dohodki v razmerju s sto- 
rilnostjo dela in rastjo narodnega dohodka. V drugih republikah pa je bila 
stopnja rasti realnih osebnih dohodkov v poprečju za približno polovico hitrejša 
od storilnosti dela.« Dokler bo tako, ni potrebno, da bi v Sloveniji delavcem 
zmanjševali osebni - dohodek, kot je dejal tudi član predsedstva tovariš Marko 
Bule v pogovoru z novinarji Dela pred nekaj tedni: 

.»Mislim, da v razpravah za zmanjšanje potrošnje ne bi smeh terjati zmanj- 
šanja osebnih dohodkov. Mislim,« je dalje dejal tovariš Bule, »da bi bilo najbolj 
primerno tole geslo: Opravičimo osebne dohodke z boljšim delom, z boljšo 
organizacijo dela ... To je gotovo boljši napotek, kot če bi rekli, naj se osebni 
dohodki zmanjšajo.« Sicer pa sta — po mišljenju tovariša Bulca — »dva načina 
za uresničevanje vsakršne politike. Prvi je samoupravni, zavestni, drugi pa je 
prisilni. Mi smo se opredelili za prvi način — za samoupravno pot. Dogovorili 
smo se, da bodo osebni -dohodki rasli kvečjemu tako hitro kot produktivnost. 
Prav zato bi morah komunisti, sindikati in vse subjektivne sile v vsaki tovarni 
ah ustanovi doseči spoštovanje tega dogovora ... Tudi mi v predsedstvu,« sklepno 
ugotavlja tovariš Bule, »smo od republik terjali, naj osebni dohodki ne rastejo 
hitreje kot produktivnost.« Menim, da to stališče tovariša Bulca zelo lepo dopol- 
njuje stališče predsednika Kropuška in drugih razpravljalcev na seji republi- 
škega sveta Zveze sindikatov Slovenije dne 19. maja 1972, ko so ocenjevali 
družbenoekonomska gibanja in poudarili, naj osebni dohodki rastejo v skladu z 
dogovorom, produktivnostjo in predpisi. Iz razprave tovariša Kropuška se mi 
zdi pomembno citirati naslednje: 

44 
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»Nemoč dosedanjih stabilizacijskih ukrepov je v tem, da se za poprečnimi 
pozitivnimi ali negativnimi pokazatelji in rezultati skrivajo tisti, ki niso pri- 
spevali svojega deleža k stabilizaciji. Hkrati pa ostajajo anonimni tisti, ki so 
štorih vse, kar so od njih zahtevali družba, politika, zakoni in samoupravni 
sklepi. Naša naloga je, da na vseh ravneh, v zvezi, republikah in občinah 
identificiramo tako ene kot druge,« je ob koncu razprave poudaril predsednik 
Kropušek. 

Na podlagi gradiva o gibanju osebnih dohodkov, ki nam je na razpolago v 
skupščini, lahko sklepamo, da je tudi realno večanje osebnih dohodkov znatno. 
Kolikšno pa je v resnici, bo težko določiti, dokler bo dinar nekonvertibilen. No- 
minimalno so se namreč — računano v novih dinarjih — osebni dohodki povečali 
v desetih letih petinpolkrat, od 300 dinarjev v letu 1962 na 1643 v letu 1971. 
Tolikšno razvrednotenje dinarja pa pospešuje osebno in splošno potrošnjo tudi 
na račun bodočega dela, ki ga bodo — sedaj nam je to že jasno — ustvarili šele 
naši vnuki. 

Za gibanje osebnih dohodkov v Jugoslaviji je značilno —■. posebno v zad- 
njem času — da osebni dohodki povsod naraščajo nekoliko hitreje kot v Slo- 
veniji. Res je, da so v Sloveniji osebni dohodki ne samo po izročilu, temveč 
tudi zaradi večje produktivnosti nekoliko višji, toda višji so tudi življenjski 
stroški (hrana, stanovanje). Zato ne vem, ali je povsem normalno, da so se v 
zadnjih štirih, petih letih povečali osebni dohodki v Jugoslaviji za 82 ®/o, v 
Sloveniji pa za 80,5 ®/o, oziroma v letu 1971 v Sloveniji za 19,4 "/o1, v Jugoslaviji 
pa za 22,1!%. 

Da z osebnimi dohodki v Sloveniji ne pretiravamo, nam priznavajo tudi 
drugi. Nedavno tega, dne 22. maja letos, je svet sindikatov Hrvatske razprav- 
ljal med drugim tudi o gibanju osebnih dohodkov. Ob tej priložnosti je pod- 
predsednik sveta Diragutin Plašč med drugim dejal: »Dosedanja praksa je 
pokazala, da posamezne veje in podjetja v Sloveniji uresničujejo v istih sistemr 
skih pogojih veliko bolj ugodne učinke kot njihova ,žlahta' na Hrvaškem.« 
Posamezniki v Sloveniji skušajo sicer demantirati podpredsednika Dragutina 
Plašča in tudi druge, ki so pred njim enako pozitivno ocenjevali reformske in 
stabilizacijske napore Slovenije, jaz pa tega tako dolgo ne nameravam storiti, 
dokler slovenski delavski razred zaradi svoje skromnosti in produ-tkivnosti ne 
bo zaslužil pozitivne ocene in priznanja, z njim pa seveda tudi slovenski kmet, 
katerega osebni dohodek je v primerjavi z njegovim trudom in storilnostjo več 
kot minimalen. Za standard tega dela slovenskega delovnega ljudstva smo 
doslej res še premalo storili, čeprav je položaj že veliko boljši, kot je bil. 

POROČILA 

Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose je na seji dne 
5. junija 1972 obravnaval poročilo o učinkovitosti delovanja samoupravnih 
sporazumov in splošnih družbenih dogovorov, ki so ga skupščini SR Slovenije 
predložili izvršni svet skupščine SR Slovenije, republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije in gospodarska zbornica SR Slovenije. 

Poleg poročila je odbor obravnaval še naslednja gradiva: 



Priloge 691 

— splošne ugotovitve službe družbenega knjigovodstva centrale za SR 
Slovenijo o učinkovanju samoupravnih sporazumov in splošnih družbenih do- 
govorov po podatkih k zaključnemu računu za leto 1971; 

— dokumentacijo k poročilu o učinkovitosti delovanja samoupravnih spo- 
razumov, ki jo je predložila komisija za družbeno dogovarjanje o merilih za 
usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov; 

— zaključke in predloge, ki so jih predložili izvršni svet skupščine SR Slo- 
venije, republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, in gospodarska zbornica SR 
Slovenije. 

Odbor je ugodno ocenil prve rezultate delovanja splošnih družbenih dogo- 
vorov in samoupravnih sporazumov, ki so bili kot edini v Jugoslaviji sprejeti 
v drugi polovici leta 1971. Kljub določenim pomanjkljivostim so že prispevali k 
realizaciji načela, da je le poslovna uspešnost kot rezultat prizadevanja pri delu 
merilo za dinamiko sredstev za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb de- 
lavcev. Pomembna je zlasti sama ideja sporazumevanja, da osebni dohodki iz 
delovnega razmerja rastejo počasneje kot.družbeni proizvod in da je tudi skupna 
poraba usklajena s tem razmerjem. 

Čeprav so osebni dohodki v Sloveniji naraščali v manjši meri kot v drugih 
republikah, pa pomeni povečanje mase osebnih dohodkov odstopanje tako od 
republiških bilančnih izhodišč kot tudi od okvirjev, ki so začrtani z zvezno 
resolucijo o temeljih družbenoekonomskega razvoja za leto 1972. 

Odbor je menil, da bi lahko prehitro naraščanje osebnih dohodkov v pro- 
cesu postopnega sproščanja cen pritiskalo na stroške proizvodnje in s tem 
zmanjševalo rezultate, ki smo jih dosegli z delovanjem samoupravnih spora- 
zumov. V zvezi s tem naj se za uresničevanje ciljev in nalog razvojne politike 
v letu 1972 in za uresničenje stabilizacijskega programa sklenejo medrepubliški 
dogovori o uskladitvi gibanj osebnih dohodkov in osebne porabe z ostalimi 
gospodarskimi gibanji z namenom, da se zaustavijo neusklajena gibanja osebne 
porabe. 

V medrepubliškem1 dogovoru, družbenih dogovorih in samoupravnih spora- 
zumih bi morali biti usmerjevalni mehanizmi tako določeni, da bi učinkovito 
in enotno preprečevali, da bi osebni dohodki rasli hitreje od produktivnosti dela. 
Ce bi bili mehanizmi dejansko učinkoviti,, ne bi bilo treba administrativno 
omejevati osebnih dohodkov, temveč bi v okviru samoupravnega sporazume- 
vanja dosegli globalne omejitve njihove neupravičene rasti. 

Odbor je menil, da bi letos kazalo vnesti glede na dosedanje rezultate, ki 
jih je dalo samoupravno sporazumevanje, v splošna družbena dogovora in 
samoupravne sporazume le tiste najbolj nujne spremembe, dopolnitve in uskla- 
ditve, ki omogočajo ekonomsko kvalitetnejše delovanje sporazumov. 

V nadaljevanju razprave je odbor ugotovil, da postaja družbeno usmerjanje 
delitve dohodka in osebnih dohodkov čedalje bolj sestavni del ekonomskega 
sistema na podlagi samoupravnega odločanja delovnih ljudi o razpolaganju z 
rezultati svojega in družbenega dela. Da bi dosegli večjo skladnost med samo- 
upravnimi sporazumi, naj bi se: 

— v sistem družbenega dogovarjanja vnesla merila, ki bi upoštevala spre- 
menjene pogoje gospodarjenja in pridobivanja dohodka, ki nastajajo s spre- 
menjenimi instrumenti gospodarskega sistema (za leto 1972 devalvacija dinarja, 
režim cen ipd.); 

44» 
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— v samoupravnem sporazumevanju zmanjševale razlike v sistemih delitve, 
kar naj bi zagotovilo čimbolj, enak položaj vseh podpisnikov sporazumov na pod- 
ročju delitve dohodka in osebnih dohodkov. Določila naj bi se merila, ki bodo 
zagotovila, da bodo sredstva za osebno porabo naraščala počasneje od produktiv- 
nosti dela in da bodo odvisna od kompleksnih rezultatov poslovanja. Za stimu- 
lativni del osebnih dohodkov naj se uskladijo faktorji stimulacije z enotno 
opredelitvijo definicije posameznih elementov v merilih za delitev dohodka. 
Zagotoviti je treba, da bodo osebni dohodki res odvisni od rezultatov dela, ne 
pa od monopolnega položaja, od umetno ustvarjene konjunkture in od pogojev 
gospodarjenja, ki so odvisni od ukrepov ekonomske politike. Da se zmanjšajo 
razlike med samoupravnimi sporazumi v 'merilih o reproduktivni sposobnosti 
oziroma minimalni stopnji akumulacije, naj še enotneje opredelijo merila o 
zagotavljanju reproduktivne sposobnosti gospodarstva; 

— za zagotovitev večje enotnosti meril v samoupravnih sporazumih že z 
družbenim dogovorom določila merila za ugotavljanje najvišjih osebnih dohod- 
kov hkrati z merili za normalni delovni učinek; 

— odpravile med podpisniki samoupravnih sporazumov neusklajenosti 
glede vrednotenja posebnih in težjih pogojev dela; 

— proučil sedanji sistem razvrščanja delavcev v obračunske skupine kalku- 
lativnih osebnih dohodkov. Sedanji sistem razvrščanja je tog in temelji le na 
šolski izobrazbi. Zato bi kazalo kvalifikacijske skupine nadomestiti z nomen- 
klaturo tipičnih delovnih mest oziroma poklicev. S tem bi primerneje rešili 
sedanje težave o razvrščanju zaposlenih po šolski izobrazbi in internih aktih 
delovnih organizacij; 

— proučila možnost in določila merila, da se minulo delo vključi v sistem 
nagrajevanja, pri čemer naj se upošteva, da je sedanji dohodek že rezultat 
minulega dela. 

Nujnost usklajevanja samoupravnih sporazumov pogojujejo tudi spre- 
membe v novem zakonu o prispevkih, davkih in taksah občanov in organizacij 
združenega dela, ki bodo vsekakor vplivale na gibanje osebnih dohodkov. 

Ker doseženi rezultati v izvajanju splošnih družbenih dogovorov in samo- 
upravnih sporazumov predstavljajo šele začetek daljšega procesa, v katerem 
bomo prišli do izenačenih meril v delitvi, je odbor menil, da bi verifikacijska 
komisija oziroma komisije za sklepanje samoupravnih sporazumov za posamezne 
dejavnosti spremljale tudi gibanje osebnih dohodkov po samoupravnih spora- 
zumih glede na gibanje življenjskih stroškov ter na doseženo stopnjo produktiv- 
nosti dela. 

Po mnenju odbora je treba v bodoče težiti k takemu vsebinskemu dogovar- 
janju samoupravnih sporazumov, da bodo merila dinamično upoštevala pogoje 
za ustvarjanje dohodka in že doseženi ekonomski položaj delovnih organizacij. 
Med vsemi nalogami pa je najvažnejša ta, da se uskladijo zakon o samouprav- 
nem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje de- 
litve dohodkov in osebnih dohodkov, oba splošna družbena dogovora in samo- 
upravni sporazumi z ustavnimi dopolnili. 

Odbor je določil za svojega poročevalca na seji republiškega zbora poslanca 
Andreja Smrekarja. 

St.: 420-32/72 

Ljubljana, 6. 6. 1972 
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Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na 49. seji 
odbora obravnaval poročilo o učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov 
in splošnih družbenih dogovorov, ki so ga podpisniki splošnega družbenega 
dogovora — izvršni svet skupščine SR Slovenije, republiški svet Zveze sindi- 
katov Slovenije in gospodarska zbornica SR Slovenije ■—dostavili v obravnavo 
skupščini SR Slovenije. 

Poleg omenjenega poročila je odbor obravnaval tudi naslednja gradiva: 
— splošne ugotovitve o učinkovanju samoupravnih sporazumov in splošnih 

družbenih dogovorov po podatkih k zaključnemu računu za leto 1971, ki jih je 
pripravila služba družbenega knjigovodstva — centrala za SR Slovenijo v 
Ljubljani; 

— dokumentacija k poročilu o učinkovitosti delovanja samoupravnih spo- 
razumov, ki jo je pripravila komisija za družbeno dogovarjanje o merilih za 
usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov; 

— predloge in sklepe republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in 
— zaključke in predloge podpisnikov splošnega družbenega dogovora. 
Uvodoma je odbor ugotovil, da je poročilo o učinkovitosti delovanja samoi- 

upravnih sporazumov in splošnih družbenih dogovorov predvideno z določbami 
zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih 
za usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov ter je zaradi tega, še bolj pa 
zaradi situacije, v kateri se nahajamo (odstopanje, to je povečanje mase osebnih 
dohodkov od dogovorjene z republiškimi bilančnimi izhodišči in okvirji v zvezni 
resoluciji o temeljih politike družbenoekonomskega razvoja za leto 1972), nujno 
potrebno, da se v odborih in zborih skupščine oceni sistem samoupravnega spo- 
razumevanja in družbenega dogovarjanja o delitvi dohodka in osebnih do- 
hodkov v naši republiki v celoti, kakor tudi po posameznih elementih tega 
sistema, in da se dodajo smernice za dosledno uveljavitev družbenega usmer- 
janja delitve dohodka in osebnih dohodkov. 

Poslanci so menili, da je potrebno, da podpisniki splošnega družbenega 
dogovora o načelih in merilih za presojo skladnosti samoupravnih sporazumov 
o delitvi dbhodka in osebnih dohodkov dopolnijo splošni družbeni dogovor 
z določbami, s katerimi naj bi zagotovili izvajanje predlogov, ki so jih dali k 
omenjenemu poročilu in ki se nanašajo na obveznost podpisnikov samoupravnih 
sporazumov za realizacijo ciljev razvojne politike, določene z resolucijo za leto 
1972; uskladi naj se izračun faktorjev stimulacije tako, da se poenotijo definicije 
za posamezne elemente meril delitve dohodka; določijo naj se okvirna merila za 
ugotavljanje najvišjih osebnih dohodkov. 

Odbor je izrazil mnenje, da bi bilo potrebno, da se podpisniki samoupravnih 
sporazumov dogovorijo za spremembe le-teh v skladu s spremembami in dopol- 
nitvami splošnega družbenega dogovora. Piri tem naj se zlasti: dopolnijo do^ 
ločbe za izjemno razvrščanje delavcev po obračunskih skupinah delavcev, ki 
naj se povečajo od 8 na 12; odpravijo neusklajenosti med sporazumi glede po- 
sebnih in težjih pogojev dela; vnesejo določila o tem!, da bodo* sredstva za osebno 
porabo rastla hitreje od produktivnosti dela, najvišji osebni dohodek pa naj 
bi rastel počasneje od faktorja stimulacije. 

Poslanci so se strinjali s tem, da se pospeši študija za pripravo rešitev za 
vrednotenje minulega dela. Ravno tako so se sfbrinjali s tem, da se s spremembo 
splošnega družbenega dogovora doseže bolj jasen status skupnih komisij pod- 
pisnic samoupravnega sporazuma, kot je to bilo doslej. Postati morajo bolj 
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učinkovit činitelj pri izvajanju sporazumevanja o delitvi dohodka in osebnih 
dohodkov. 

Člani odbora so ravno tako menih, da je potrebno še posebej glede gibanj 
osebnih dohodkov in osebne porabe z ostalimi gospodarskimi gibanji skleniti 
medrepubliški dogovor, s katerim naj se zaustavijo neusklajena gibanja osebne 
porabe nad predvideno. To delo je sicer v toku, vendar je potrebno medrepu- 
bliško sporazumevanje na tem področju pospešiti. To je še posebej važno za 
osebne prejemke, ki bremenijo materialne stroške (terenski dodatek, dnevnice, 
kilometrine, ločeno življenje in drugo). 

Odbor je ugotovil, da predstavlja predloženo gradivo bolj analizo samo- 
upravnih sporazumov kot pa rezultate njihovega delovanja. To je sicer razum- 
ljivo, saj so dejansko samoupravni sporazuma delovali le zadnje tri mesece pre- 
teklega leta. Kljub temu pa je odbor pozitivno ocenil delovanje lani sprejetega 
zakona, družbenih dogovorov in večine samoupravnih sporazumov. Pozitivno, 
delovanje tega sistema je opazno zlasti na področju realnejšega vrednotenja dela 
med posameznimi dejavnostmi, zoževanju neutemeljenih razponov med po- 
prečnimi osebnimi dohodki posameznih dejavnosti in med podpisnicami enega 
sporazuma. 

Da so pozitivni rezultati v izvajanju družbenih dogovorov in samoupravnih 
sporazumov o delitvi dohodka in osebnih dohodkov doseženi kljub temu, da so 
se oblikovali in sklepali v obdobju splošnega porasta poslovnih stroškov in 
nelikvidnosti velikega dela gospodarstva, je po mnenju odbora še ena potrditev 
učinkovitosti uvedenega sistema družbenega dogovarjanja in samoupravnega 
sporazumevanja o delitvi dohodka in osebnih dohodkov. Bilo je slišati mnenje, 
da so delovne organizacije zelo kritizirale komplicirane izračune in poročila, ki 
jih morajo dostavljati v zvezi s samoupravnim sporazumevanjem delitve do- 
hodka in osebnih dohodkov, kar na eni strani povečuje stroške, na drugi strani 
pa se v številnih delovnih organizacijah na te izračune razume le zelo omejen 
krog ljudi. Samoupravni organi delovnih organizacij se zaradi kompliciranih 
izračunov v večini primerov več ne spoznajo na določbe, sprejete s samouprav- 
nimi sporazumi, in zato je njihovo izvajanje v mnogih delovnih organizacijah 
prepuščeno dvem, trem strokovnim sodelavcem. 

Izraženo je bilo tudi mnenje, da so tisti samoupravni sporazumi, ki so bili 
sprejeti med zadnjimi, bolj ugodni za delovne organizacije, ki so jih podpisale, 
to pa zaradi tega, ker verifikacijska komisija ni imela časa, da tako temeljito 
prouči njihova določila, kot v tistih, ki so bili dostavljeni med prvimi. Zato je 
v teh zadnjih sporazumih več določb, ki zagotavljajo delovnim organizacijam, 
da relativno manj sredstev izločajo za akumulacijo in več za osebno porabo. 

Glede samoupravnih sporazumov družbenih dejavnosti pa je bilo kritizi- 
rano stališče predstavnikov družbenih dejavnosti, ki v njih vidijo predvsem 
le »zagotovljene« osebne dohodke, to je plače, manj pa nujno potrebne instru- 
mente za usklajeno vrednotenje enakega dela. Člani odbora so menili, da je 
nujno potrebno v nadaljnji fazi samoupravnega sporazumevanja o delitvi do- 
hodkov in osebnih dohodkov družbenih dejavnosti k le-tem pritegniti tudi 
financerje teh dejavnosti, ki so to doslej odklanjali. 

Poslanci so tudi menili, da je nujno potrebno iz zakona, družbenih dogovo- 
rov in samoupravnih sporazumov izločiti vse definicije, ki so doslej povzročale 
tako imenovano terminološko zmedo. V nekaterih delovnih organizacijah celo 
menijo, da se celo namerno oblikujejo razne definicije, da bi se samoupravni 
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organi več ukvarjali z dešifriranjem teh novih pojmov kot pa z uveljavljanjem 
sistema samoupravnega sporazumevanja delitve dohodka in osebnih dohodkov. 
Izraženo je bilo mnenje, da bi komisija za družbeno dogovarjanje o merilih za 
usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov marala biti bolj odgovorna 
za usklajenost med samoupravnimi sporazumi in da ne bi smeli biti potrjeni 
tisti samoupravni sporazumi, ki odstopajo od določil družbenih dogovorov, npr. 
glede osebnih prejemkov, ki bremenijo materialne stroške, glede meril za 
najvišji dogovorjeni osebni dohodek. S tem v zvezi so poslanci soglašali s. tem, 
da se o najvišjih dogovorjenih osebnih dohodkih kakor tudi o, najnižjih osebnih 
dohodkih sprejmejo samoupravni sporazumi po regijah. 

Člani odbora so se strinjali, da so sankcije za naspoštovanje samoupravnih 
sporazumov doslej predstavljale šibko točko sistema samoupravnega sporazu- 
mevanja o delitvi dohodka in osebnih dohodkov. S tem v zvezi so soglašali s 
predlogom republiškega sveta Zveze sindikatov, da se sprejme sprememba za- 
kona, s katero bi bila predvidena kazenska odgovornost za nespoštovanje določil 
samoupravnih sporazumov. 

Odbor je pozitivno ocenil predloženo gradivo in sklenil, da dostavi svoje 
mnenje enotnemu zboru delovnih skupnosti, kateremu predlaga, da se pred- 
ložene zaključke in predloge podpisnikov splošnega družbenega dogovora pod- 
pre, podpisnikom pa predlaga, da mnenje od,bora upoštevajo pri dopolnitvah 
družbenega dogovora, 

Št.: 420-32/72 

Ljubljana, 7. 6. 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 6. junija 1972 obravnavala 
poročilo o učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov in splošnih druž- 
benih dogovorov, ki so ga skupščini SR Slovenije predložili izvršni svet SR 
Slovenije, gospodarska zbornica SR Slovenije in republiški svet Zveze sindi- 
katov Slovenije. 

Poleg poročila je začasna komisija obravnavala še naslednja gradiva: 
— splošne ugotovitve službe družbenega knjigovodstva centrale za SR 

Slovenijo o učinkovanju samoupravnih sporazumov in splošnih družbenih do- 
govorov po podatkih k zaključnemu računu za leto 1971; 

— dokumentacijo k poročilu o učinkovitosti delovanja samoupravnih spo- 
razumov, ki jo je predložila komisija za družbeno dogovarjanje o merilih za 
usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov; 

— zaključke in predloge, ki so jih predložili izvršni svet skupščine SR 
Slovenije, gospodarska zbornica SR Slovenije in republiški svet Zveze sindi- 
katov Slovenije. 

Začasna komisija je menila, da predloženo gradivo bolj predstavlja analizo 
samoupravnih sporazumov kot pa rezultate njihovega delovanja. Pravi rezultati 
delovanja samoupravnih sporazumov, ki so bili sklenjeni v drugi polovici leta 
1971, bodo prišli do izraza šele v letošnjem letu, ko bodb tudi delovne organi- 
zacije prilagodile svoje splošne akte njihovim določbam. 
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Kljub določenim pomanjkljivostim, ki so se že doslej kazale v delovanju 
samoupravnih sporazumov, ne gre zanikati njihovega družbenega pomena, ki 
ga imajo na področju delitve dohodka in osebnih dohodkov. Prvi pozitivni re- 
zultati kažejo, da predstavlja sporazumevanje dopolnjevanje sistema delitve 
dohodka, hkrati pa šele začetek daljšega procesa, v katerem bomo prišli do 
izenačenih meril. Zato ne moremo pričakovati, da se bo sistem delitve v celoti 
vključil v uresničevanje ekonomske politke v letu 1972, ker je sprejet tudi za 
normalne pogoje gospodarjenja. 

Čeprav so osebni dohodki v Sloveniji naraščali v manjši meri kot v drugih 
republikah, pomeni povečanje mase osebnih dohodkov v odstopanje tako od 
republiških bilančnih, izhodišč kot tudi od okvirov, ki so začrtani z zvezno re^- 
solucijo o temeljih družbenoekonomskega razvoja za leto 1972. 

Začasna komisija je menila, da bi lahko prehitro naraščanje osebnih do- 
hodkov v procesu postopnega sproščanja cen pritiskalo na stroške poslovanja in 
s tem zmanjševalo rezultate, ki smo jih do sedaj dosegli z delovanjem samo- 
upravnih sporazumov. Zato naj bi se za uresničevanje ciljev ekonomske poli- 
tike v letu 1972 in za uresničenje stabilizacijskega programa sklenili med- 
republiški dogovori o uskladitvi gibanj osebnih dohodkov in osebne potrošnje 
v skladu z ostalimi gospodarskimi gibanji z namenom, da se zaustavijo neuskla- 
jena gibanja osebne potrošnje. Mehanizmi v družbenih dogovorih in samouprav- 
nih sporazumih bi morali biti določeni tako, da bi učinkovito in enotno prepre- 
čevali, da bi osebni dohodki rasli hitreje od produktivnosti dela. 

V dosedanjem delovanju samoupravnih sporazumov se kažejo pozitivni re- 
zultati v tem, da so z vrednotenjem dela na podlagi enotnih izhodišč dosegli 
osnovno usklajevanje osebnih dohodkov v isti dejavnosti ter med dejavnostmi, 
da so zagotovili zmanjšanje razponov med poprečnimi osebnimi dohodki po- 
sameznih dejavnosti in da so se zvišali osebni dohodki v tistih dejavnostih, v 
katerih so bili nižji od poprečja v gospodarstvu. 

Negativno delovanje samoupravnih sporazumov je začasna komisija ocenila 
tako, da ne dajejo posebnih možnosti stimuliranja za delavce, ki delajo v isti 
dejavnosti in isti delovni organizaciji. Zato je menila, da naj bi se proučil se- 
danji sistem razvrščanja delavcev v obračunske skupine kalkulativnih osebnih 
dohodkov, ker je sedanji sistem razvrščanja tog in temelji le na šolski izobrazbi. 
Mogoče bi kazalo obračunske skupine nadomestiti z nomenklaturo tipičnih de- 
lovnih mest in poklicev, s čimer bi pri/merneje rešili sedanje težave v raz- 
vrščanju zaposlenih po šolski izobrazbi in splošnih aktih delovnih organizacij. 

Začasna komisija je menila, da družbena dogovora in samoupravni spo- 
razumi vsebujejo take podrobnosti o delitvi osebnih dohodkov in osebne po- 
rabe, ki bi bolj sodile v splošne akte delovnih organizacij (npr. regresi za letni 
dopust, regresi za prehrano, odpravnine ipd.). 

Začasna komisija je pozitivno ocenila celotno gradivo in predlaga enotnemu 
zboru delovnih skupnosti, da podpre predložene zaključke in predloge; pod- 
pisnikom družbenega dogovora pa pri,poroča, da upoštevajo pri dopolnitvah 
družbenega dogovora tudi predloge in mnenja, ki so bila izražena v razpravi. 

Za svojega poročevalca na seji enotnega zbora delovnih skupnosti je začasna 
komisija določila poslanca Staneta Pungerčarja. 

St.: 420-32/72 

Ljubljana, 6. 6. 1972 
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Komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj samoupravnega 
prava v delovnih organizacijah skupščine SR Slovenije je na seji dne 5. 6. 1972 
razpravljala o poročilu o učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov 
in splošnih družbenih dogovorov in o zaključkih in predlogih predstavnikov pod- 
pisnikov družbenega dogovora, ki jih je skupaj s splošnimi ugotovitvami službe 
družbenega knjigovodstva o učinkovanju samoupravnih sporazumov in splošnih 
družbenih dogovorov predložil skupščini SR Slovenije izvršni svet. 

V uvodni obrazložitvi je predstavnik predlagatelja poudaril, da predstavlja 
predloženo poročilo prvi poskus ocene gibanj osebnih dohodkov potem, ko so 
bili podpisani samoupravni sporazumi. Kljub razmeroma kratkemu času lahko 
ugotovimo, da je sistem dogovarjanja o delitvi osebnih dohodkov zaživel in 
dobil ustrezno mesto v našem družbenoekonomskem sistemu. Pomanjkljivosti, 
ki so se pokazale pri delitvi, so v primerjavi z doseženimi rezultati neznatne 
in ne zahtevajo spreminjanja samega sistema, temveč narekujejo le njegovo 
adaptacijo in izboljšave. 

Prve ocene delovanja samoupravnih sporazumov kažejo naslednje rezultate : 
— dosegli smo zmanjšanje neutemeljenih razponov osebnih dohodkov tako 

znotraj panog kakor tudi med posameznimi panogami, kar kaže tudi na to, da 
smo napravili prve korake k enotnemu vrednotenju rezultatov dela; 

— dosegli smo večje izločanje sredstev v sklade, saj je razmerje med oseb- 
nimi dohodki in skladi ugodnejše in povečuje akumulativno sposobnost gospo- 
darstva; 

— 63®/o podpisnikov samoupravnih sporazumov ni doseglo dogovorjenih 
sredstev za osebne dohodke, medtem ko 2,9 ®/o podpisnikov ni ustvarilo niti 
80'% teh sredstev; 

— razmeroma malo je organizacij, ki so presegle dogovorjene limite in zato 
odvedle prispevek v sklad skupnih rezerv. 

V nadaljevanju svoje obrazložitve je predstavnik predlagatelja podrobneje 
pojasnil predlog sklepov podpisnikov družbenih dogovorov, katerih cilj je 
odprava nekaterih pomanjkljivosti v sistemu dogovarjanja o delitvi osebnih 
dohodkov. Pri tem je posebej poudaril, da mora delitev osebnih dohodkov v 
letu 1972 biti nujno usklajena z resolucijo o temeljih politike družbenoekonom- 
skega razvoja leta 1972 in z izhodišči ekonomske politike SR Slovenije za isto 
leto. 

Na koncu je predstavnik predlagatelja predlagal, da komisija predložene 
zaključke in predloge podpre. 

V razpravi so se člani komisije strinjali z oceno delovanja Samoupravnega 
sporazumevanja o delitvi dohodka in osebnih dohodkov. Opozorili so na neka- 
tere pomanjkljivosti sistema, ki še vedno omogočajo izigravanje sklenjenih spo- 
razumov. Precejšnje nejasnosti in neenotnost je pri priznavanju internih kvalifi- 
kacij, pa tudi neomejen faktor stimulacije ni dober, zlasti ker nimamo izdelanih 
enotnih metod za ugotavljanje normalnih delovnih rezultatov. Tudi dodatke 
za posebne pogoje dela ter za delo ponoči je treba priznavati po enotnih načelih, 
sicer bodo ti dodatki tudi v prihodnje vir neupravičenih razlik. 

Komisija se je tudi zavzela za to, da se precizira status komisije za samo- 
upravne sporazume ter ji na ta način določi ustrezno vlogo v družbenem do- 
govarjanju. 

Komisija je v nadaljevanju razprave ugotovila tudi to, da so bili samo- 
upravni sporazumi in družbeni dogovori sklenjeni v drugačnih ekonomskih 
razmerah in v drugačnih pogojih ustvarjanja dohodka, zato se morajo v sistemu 
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delitve upoštevati spremenjeni pogoji gospodarjenja in izjemno obravnavati, 
kot to že predvidevajo predlagani zaključki in predlogi. Tako spremenjenih 
gospodarskih razmer ne čuti samo gospodarstvo, temveč tudi druge družbene 
službe, predvsem zdravstvo, kjer so zaradi manjšega dohodka prizadeti osebni 
dohodki delavcev z visoko strokovno izobrazbo in sredstva za modernizacijo 
zdravstvene službe. 

Komisija se je strinjala z oceno, da je upoštevanje samo strokovne izo- 
brazbe pri vrednotenju dela res pomanjkljivo in da je treba dodati nove ele- 
mente, da pa mora tudi v prihodnje strokovna izobrazba igrati dominantno 
vlogo. 

Pri obravnavi delovanja sistema delitve osebnih dohodkov v današnjih 
gospodarskih razmerah je komisija ugotovila, da od tega sistema ne more 
pričakovati, da bi se v celoti neposredno vključil v uresničevanje ekonomske 
politike v letu 1972, ker je sprejet za daljše časovno obdobje in za normalne 
pogoje gospodarjenja. Da bi ga vključili v uresničevanje ekonomske politike, 
ga je treba z začasnimi ukrepi prilagoditi njenim ciljem. 

Komisija je bila mnenja, da je treba razvijati medrepubliško sodelovanje in 
dogovarjanje pri delitvi dohodka in osebnih dohodkov, kar bi zlasti prišlo do 
izraza v dogovarjanju po panogah in v organizacijah, ki imajo svoje obrate v 
drugih republikah. Pri tem mora ustrezni medrepubliški dogovor, ki je v pri- 
pravi, rešiti tudi pravne probleme, ki jih poraja tako sodelovanje. 

Na koncu je komisija pozitivno ocenila celotno gradivo in predlaga enot- 
nemu zboru delovnih skupnosti, da podpre predložene zaključke in predloge; 
podpisnikom družbenega dogovora pa priporoča, da pri dopolnitvah družbenega 
dogovora upošteva tudi predloge in mnenja, ki so bila izražena v tem zboru in 
v skupščinskih telesih. 

Za svojega poročevalca v enotnem zboru je komisija določila poslanca 
Staneta Pungerčarja, 

St.: 420-32/72 

Ljubljana, 6. 6. 1972 

PREDLOG ZAKONA 

o vračanju, oprostitvi plačevanja in uporabi depozita pri investicijskih 
vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne investicije 

1. člen 

Sredstva, vplačana kot depozit po zakonu o polaganju depozita pri inve- 
sticijskih vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne investicije (Uradni 
list SFRJ, št. 33/71 in 23/72), se uporabnikom družbenih sredstev vrnejo po 
poteku dveh let od vplačila. 

Za sredstva, vplačana kot depozit, se uporabnikom družbenih sredstev 
obračunajo obresti po obrestni meri 3 ®/o na leto za čas od 1. januarja 1973 do 
vrnitve depozita. 

2. člen 

Poleg investicijskih vlaganj iz 4. in 5. člena zakona o polaganju depozita pri 
investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne investicije so 
obračunavanja in vplačevanja depozita oproščene tudi negospodarske investicije 
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s področja kulturne in socialne dejavnosti (področja 9 nomenklature dejavnosti), 
razen investicij v upravne zgradbe. 

3. člen 

Ne glede na določbe 1. člena tega zakona se sredstva, ki so bila do uvelja- 
vitve tega zakona vplačana kot depozit za investicije, ki so po 2. členu tega 
zakona oproščene obračunavanja in vplačevanja depozita, vrnejo deponentom 
do 31. 12. 1972. 

Podrobnejšo dinamiko vračanja depozita po prejšnjem odstavku predpiše 
republiški sekretar za finance v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona. 

4. -člen 

Sredstva, vplačana kot depozit, se dajo kot poseben kredit poslovnim ban- 
kam za kreditiranje organizacij združenega dela s področja gospodarstva. 

Namene in pogoje za kredite poslovnih bank po prejšnjem odstavku določi 
izvršni svet skupščine SR Slovenije s posebnim odlokom. 

Finančno-tehnična opravila za SR Slovenijo po prvem, odstavku tega člena 
opravlja Narodna banka Slovenije. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V okviru stabilizacijskih ukrepov, sprejetih ob koncu julija 1971, je federa- 
cija sprejela zakon o polaganju depozita pri investicijskih vlaganjih v nove 
negospodarske in neproizvodne investicije (Uradni list SFRJ, št. 33/71 — v 
nadaljnjem besedilu: zakon o depozitih), s katerim je začasno omejila obseg 
investicijske potrošnje. Po zakonu o depozitih so uporabniki družbenih sredstev 
dolžni, da pri določenih negospodarskih in neproizvodnih investicijah obraču- 
navajo in vplačujejo depozit v višini 30 "/o na poseben račun pri centrali službe 
družbenega knjigovodstva v republiki. Ta obveznost vlagateljev družbenih sred- 
stev traja od 31. julija 1971 do 31. decembra 1972. Zakon o depozitih določa, da 
se sredstva iz depozita ne smejo uporabljati za investicijska vlaganja v ne^ 
gospodarske in neproizvodne investicije, pri katerih se mora ta depozit položiti, 
in na način, kot to predpiše republika. 

Po uveljavitvi zakona o depozitih so se zoper ta restrikcijski ukrep pojavili 
številni ugovori zlasti na področju družbenih dejavnosti. Po daljši razpravi je 
zvezna skupščina ob koncu aprila letos sprejela novelo zakona o depozitih, ki 
daje republikam dve .pomembni pooblastili. Prvič, republike lahko določene 
negospodarske investicije s področja kulturne in socialne dejavnosti (področja 
9 nomenklature dejavnosti) oprostijo obveznega polaganja depozita, in drugič, 
republike lahko določijo, da se uporabnikom' družbenih kreditov, ki so vplačali 
depozit pri navedenih investicijah, doslej vplačani depozit takoj vrne. 

.Po zakonu o depozitih mora torej republika dotočiti roke in način vračanja 
depozita ter način uporabe deponiranih sredstev. Poleg tega pa lahko republika, 
kot je že omenjeno, odloči o določenih oprostitvah nadaljnjega vplačevanja 
depozita oziroma o takojšnji vrnitvi že vplačanih depozitov. 
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Osnovni okvir za vračanje depozitov je določen v 6. členu zakona o depo- 
zitih. Po tem členu določi republika roke in način vračanja depozita tako, da 
vračilini roki ne smejo začeti teči, preden ne pretečeta dve leti od dneva, ko so 
bila sredstva deponirana. Mnenja smo, da tega minimalnega roka ne bi bilo 
treba podaljšati, zato predlagamo, da se depoziti vrnejo v dveh letih po vplačilu. 

Deponentom naj bi se po zakonskem predlogu priznale določene obresti na 
vplačane depozite. Te obresti pa naj bi začele teči šele 1. 1. 1973, to je z dnem, 
ko bo prenehala obveznost nadaljnjega vplačevanja depozitov. Predlagamo, da 
se depoziti v omenjenem času obrestujejo po obrestni meri 3 *>/o na leto, to je 
tato, kot se v bankah obrestujejo depoziti na vpogled. 

Pri presoji o tem, katere družbene dejavnosti iz skupine 9 v nomenklaturi 
naj bi bile v prihodnje oproščene vplačevanja depozita, je težko izvesti med 
njimi neko načelno razlikovanje, saj so več ah manj vse v podobnem položaju. 
Te dejavnosti imajo že tako težave z zagotavljanjem sredstev za njihovo nor- 
malno funkcioniranje, polaganje depozitov pri izgradnji objektov, potrebnih 
za izvajanje njihove dejavnosti, pa še bolj otežuje reševanje socialnih in drugih 
problemov na teh področjih. Zato predlagamo, da se nadaljnjega vplačevanja 
depozitov oprostijo naložbe v vseh dejavnostih iz skupine 9 nomenklature (šol- 
stvo, kultura, znanost, 2dravstvo>, socialno varstvo, fizkultura in podobno; te 
dejavnosti so podrobno navedene v posebni prilogi k tej obrazložitvi). Izjema 
glede oprostitve vplačevanja depozitov v navedenih dejavnostih so le naložbe 
upravne zgradbe. Takšne naložbe naj ne bi bile oproščene vplačevanja depozita, 
s čimer se želi vplivati na to, da naj bi bile nove investicije čimbolj funkcio- 
nalne, to je namenjene neposrednemu opravljanju ustrezne dejavnosti, ne pa 
administrativnim prostorom.. 

Nadalje predlagamo, da se dejavnostim, ki bodo oproščene vplačevanja de- 
pozita, pa so do uveljavitve tega zakona že vplačale depozit, tako vplačani 
depozit vrne prej kot drugim deponentom. Predlagamo, da se tem dejavnostim 
vplačani depozit vrne do 31. 12. 1972. Podrobnejšo dinamiko vračanja tega de- 
pozita pa naj bi predpisal republiški sekretar za finance. 

Po podatkih službe družbenega knjigovodstva so te dejavnosti do 10. maja 
1972 vplačale depozit v višini približno 25 milijonov dinarjev. Glede uporabe 
deponiranih sredstev vsebuje zvezni zakon samo določbo, ki prepoveduje upo- 
rabo teh sredstev za določene namene. Po 7. členu zakona o depozitih se 
deponirana sredstva ne smejo uporabljati za investicije, pri katerih je predpi- 
sano polaganje depozita. Drugačnih omejitev za uporabo deponiranih sredstev 
zvezni zakon republikam ne postavlja. Predlagamo, da se deponirana sredstva 
(za čas, dokler so deponirana) uporabijo za kreditiranje gospodarstva. Ta sred- 
stva naj bi Narodna banka Slovenije dala kot poseben kredit poslovnim bankam, 
poslovne banke pa naj bi iz njih odobravale gospodarskim organizacijam 
kredite za obratna sredstva in za druge namene. Namene in podrobnejše 
pogoje za takšne kredite naj bi predpisal izvršni svet s posebnim odlokom. 

Po podatkih službe družbenega knjigovodstva — podružnice Ljubljana, ki 
ima podatke za vso Slovenijo, znašajo vplačani depoziti s stanjem na dan 10. 
maja 1972 približno 94 milijonov dinarjev. Glede na to, da je število deponentov 
zelo veliko, nam je omenjena služba družbenega knjigovodstva predložila po- 
datke le po dejavnostih vplačnikov, ne pa po posameznih deponentih. Po teh 
podatkih so bila do 10. 5. 1972 vplačana po posameznih dejavnostih naslednja 
sredstva. 
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Znesek plačnikov 
1. Gospodarstvo: 46 506 838,32 531 
2. Negospodarstvo: 

Osnovne šole 2.247 374,40 265 
Poklicne šole, gimnazije 3 042 285,10 145 
Temeljna in izobraževalna skupnost 2 970 246,12 49 
Knjižnice, muzeji, del. univerze 1 792 249,55 104 
Vzgojnovarstveni zavodi 1 280 891,62 68 
Družbenopolitična skupnost 4190 532,28 174 
Zdravstvo (bolnice, lekarne) 5 171459,95 109 
Domovi upokojencev, dijakov 396 800,50 32 
Banke, SDK 15 115 592,95 31 
Zavarovalnice 1 530 267,70 16 
Krajevna skupnost 48 501,90 31 
Turizem 52 554,55 .11 
Sodišča 577 218,10 76 
Razni zavodi 3 085 935,60 76 
Inštituti 1 968 241,91 32 
Razna društva 3 987 109,60 148 

Skupaj negospodarstvo: 47 457 261,83 1 348 

Skupaj 1. in 2. 93 964 100,15 

Glede na to, da izkazujejo ti podatki stanje na dan 10. maja 1972 in da je 
na pragu gradbena sezona, je mogoče .pričakovati, da se bo znesek vplačanih 
depozitov do konca leta 1972 (dokler velja obveznost deponiranja) še precej 
povečal. 

S tako zbranimi sredstvi bo po mnenju izvršnega, sveta mogoče učinkovito 
vplivati na poživitev aktivnosti gospodarstva v sedanjih razmerah. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora skupščine SR Slovenije 
je na 59. seji 6... junija 1972 obravnaval predlog navedenega zakona, ki ga je 
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet, s predlogom, da ga obravnava 
v smislu določil 294. in 296. člena poslovnika skupščine SR Slovenije po 
skrajšanem postopku. 

Odbor se strinja s predlogom, da se obravnava predlagani zakon po skraj- 
šanem postopku. 

Nliti v načelni razpravi niti v razpravi po členih odbor k predlogu zakona 
nima pripomb, in predlaga zboru, da ga sprejme. 

V zvezi s predlaganim zakonom je odbor sprejel sklep, da predlaga repu- 
bliškemu zboru, da sprejme pobudo za spremembo zveznega zakona o polaganju 
depozita pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne 
investicije (Uradni list SFRJ, št. 33-438/1971). 

Na podlagi omenjenega zveznega zakona morajo položiti depozit v višini 
30% od predračunskega zneska tudi vsi investitorji za investicije v trgovski 
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dejavnosti. Odbor meni, da je trgovina podaljšanje proizvodne dejavnosti in da 
je zato treba tudi investicije v trgovsko dejavnost obravnavati po enakih 
kriterijih kot za proizvodnjo. Razen tega nastopajo v praksi določene nejasnosti 
glede tega, kaj vse sodi v okvir trgovske dejavnosti. Kot tipičen primer ne- 
ustreznosti za sedaj veljavnih določil odbor navaja primer polaganja depozitov 
za gradnjo bencinskih črpalk, kar bi morah z zakoni zelo pospeševati, ne pa 
zavirati. Prav tako bi težko našli utemeljitev za depozit za gradnjo skladišč, 
pa naj gre za skladišča surovin ah izdelkov v okviru proizvodnih ali trgovskih 
podjetij. Skladišča so v vsakem primeru funkcionalen del materialne proiz- 
vodnje in določilo o depozitih ni primemo. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme sklep, da predlaga zvezni skupščini 
naslednjo spremembo zakona o polaganju depozita pri investicijskih vlaganjih 
v nove negospodarske in neproizvodne investicije (Uradni list SFRJ, št. 
33-438/1971): 

k 5. členu: v tretji vrsti drugega odstavka naj se črtata besedi: »trgovski 
dejavnosti«. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Poldeta Mačka. 

St.: 403-10/72 

Ljubljana, 7. 6. 1972 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora — mnenje z dne 
7. 6. 1972, št. 403-10/72. \ 

Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega zbora 
— mnenje z dne 5. 6. 1972,,št. 403-10/72. 

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj 
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbeno- 
političnih in samoupravnih skupnosti — poročilo z dne 6. 6. 1972, št. 403-10/72. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
5. 6. 1972 obravnavala predlog zakona o vračanju, oprostitvi plačevanja in 
uporabi depozita pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in ne- 
proizvodne investicije, ki ga je skuščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi komisija ni imela pripomb k predlogu zakona. 
Pri podrobni obravnavi po členih pa je komisija sprejela naslednji 

amandma: 
K 2. členu: V predzadnji vrsti je treba v oklepaju za besedico »de- 

javnosti« dodati še naslednje besedilo: 
»iz pravilnika o razvrščanju uporabnikov družbenega premoženja po nji- 

hovih dejavnostih (Uradni list SFRJ, št. 10/62 in 14/62).« 
Dopolnitev je redakcijskega značaja. 

V zvezi z izjemo, ki velja za investicije v upravne zgradbe, ki niso oproščene 
vplačevanja depozita, je bilo predstavniku predlagatelja postavljeno vprašanje, 
ah v praksi ne bo povzročala težav dikcija »upravne zgradbe«. Ni namreč pre1- 



Priloge 703 

zreti, da imajo nekateri objekti tudi poslovne prostore in da bi lahko v praksi 
pošlo do določene nejasnosti v zvezi z izvajanjem te določbe. Predstavnik 
predlagatelja je pojasnil, da so se zavestno odločili za pojem »upravne zgradbe«. 
Investitorji objekta,, ki je izključno namenjen za upravne prostore, namreč 
niso deležni oprostitev določenih v 2. členu tega zakona. 

St.: 403-10/72 

Ljubljana, 5. 6. 1972 

PREDLOG SKLEPA 
o najetju posojila pri Narodni banki Jugoslavije v znesku 

244 220 000 dinarjev 

I. 

SR Slovenija najame pri Narodni banki Jugoslavije posojilo v znesku 
244 220 000 dinarjev kot del dinarske protivrednosti mednarodnega posojila 
v znesku 100 000 000 $, kolikor po sklepu zveznega izvršnega sveta z dne 4. 5. 
1972 odpade na SR Slovenijo. 

II. 

Pogodba o najetju posojila iz prejšnje točke sklene za SR Slovenijo repu- 
bliški sekretar za finance. 

III. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Federacija je po predhodnem soglasju republik in avtonomnima pokrajina- 
ma najela pri konzorciju tujih bank posojilo v znesku 100 000 000 ZDA $. Med 
republikami in avtonomnima pokrajinama je bil sprejet dogovor, da se dinarska 
protivrednost tega posojila v višini 1500 milijonov dinarjev uporabi za posebne 
kredite republikam in avtonomnima pokrajinama. Kot kriterij za razdelitev 
dinarske protivrednosti najetega posojila se uporabi družbeni proizvod druž- 
benega gospodarstva za leto 1970, po uradnem obvestilu zveznega zavoda za 
statistiko št. 49 z dne 16. 2. 1972 in sicer: 

SR Bosni in Hercegovini 11,78 % 163 742 000 
SR Crni gori 2,02 % 28 078 000 
SR Hrvatski 27,97 %> 388 783 000 
SR Makedoniji 4,9310/o 68 527 000 
SR Sloveniji 17,67 % 245 613 000 
SR Srbiji (ožje področje) 24,01 % 333 739 000 
SAP Vojvodini 9,91 %> 137 749 000 

■ SAP Kosovu 1,71 %. 23 769 000 
1 390 000 000 
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Od 1500 milijonov dinarjev bo Narodna banka Jugoslavije, preden odobri 
kredit socialističnim republikam in avtonomnima pokrajinama, odobrila 110 
milijonov dinarjev skladu za kreditiranje in zavarovanje določenih izvoznih 
poslov kot kredit. 

Dinarska protivrednost omenjenega posojila bo kot poseben kredit repu- 
blikam in avtonomnima pokrajinama dodeljen s pogodbo, ki jo bo za republiko 
oziroma avtonomnima pokrajinama sklenila Narodna banka Jugoslavije. 

Po 109. členu zakona o financiranju družbenopolitičnih skupnosti (DPS) 
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 36/64, 43/67, 40/68 in 43/70) odloča o za- 
dolžitvi DPS njena skupščina. Sklep o najetju navedenega posojila mora torej 
za SR Slovenijo sprejeti skupščina SR Slovenije. Predlagamo, da skupščina SR 
Slovenije v predloženem sklepu o najetju omenjenega posojila pooblasti izvršni 
svet (varianta republiškega sekretarja za finance), da v imenu SR Slovenije 
sklene posojilno pogodbo z Narodno banko Jugoslavije. 

Po citiranem sklepu zveznega izvršnega sveta se sredstva dinarske proti- 
vrednosti morajo uporabiti prioritetno za naslednje obveznosti: 

a) za dospele in neporavnane obveznosti do sklada za razvoj in sicer do 
višine in na način, kot to določita zvezni sekretariat za finance in SDK v so- 
delovanju s predstavniki republik in AP; 

b) za dospele in neporavnane obveznosti do Narodne banke Jugoslavije za 
tuje kredite, ki jih je Narodna banka plačala v letu 1972, in sicer do višine, ki 
jo bosta v sporazumu določila zvezni sekretariat za finance in Narodna banka 
Jugoslavije v sodelovanju s predstavniki republik in AP; 

c) ostanek se daje na svobodno dispozicijo republikam in avtonomnim 
pokrajinam za poravnavo njihovih obveznosti. 

Pravice in obveznosti republik in AP v zvezi z najetjem posojila so po- 
drobneje razvidne iz priloženega osnutka pogodbe o najetju posojila pri NB 
Jugoslavije. 

PREDLOG ODLOKA 

o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine 
Socialistične republike Slovenije 

1. Predsedstvo skupščine SR Slovenije 

a) Sestava, pravice in dolžnosti 

1. člen 

Predsedstvo skupščine SR Slovenije sestavljajo predsednik in podpredsed- 
niki skupščine, predsedniki zborov in en član, ki ga izvoli zasedanje delegatov 
občin V skupščini SR Slovenije. 

Tajnik skupščine SR Slovenije je tajnik predsedstva skupščine. 

2. člen 

Za člana predsedstva skupščine, ki ga voli zasedanje delegatov občin, je 
lahko izvoljen vsak občan, ki ima volilno pravico. 
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3. člen 

Kandidate za člane predsedstva skupščine, ki ga voli zasedanje delegatov 
občim., predloži republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije. Predlog kandidature se pismeno sporoči predsedniku skupščine naj- 
manj 3 dni spred začetkom zasedanja delegatov občin, na katerem naj bo član 
predsedstva izvoljen in se takoj pošlje delegatom občin. 

4. člen 

Za postopek pri volitvah člana predsedstva na zasedanju delegatov občin 
se uporabljajo določbe 358. do 363. člena tega poslovnika'. 

5. člen 

Član predsedstva skupščine, izvoljen na zasedanju delegatov občin, se voli 
za dobo do izteka mandata vsakokratnega sklica skupščine SR Slovenije. 

6. člen 

Predsednik skupščine SR Slovenije je predsednik predsedstva skupščine. 
V imenu predsedstva skupščine predstavlja Socialistično republiko Slo- 

venijo in opravlja druge naloge, ki so mu dane z ustavo in s tem poslovnikom. 

7. člen 
Predsedstvo skupščine: 
— predstavlja Socialistično republiko Slovenijo; 
— obravnava vprašanja splošnega političnega pomena, zlasti temeljna vpra- 

šanja gospodarskega in družbenega razvoja, splošnega ljudskega odpora, med- 
narodnih odnosov, varstva z ustavo določenega reda, kadrovske politike in 
druga vprašanja, ki sO splošnega pomena za republiko, koordinira, razpravo o teh 
vprašanjih in daje pobudo za njihovo obravnavo v skupščini, v izvršnem svetu, 
samoupravnih skupnostih in organizacijah ter predlaga razpravo o teh vpra- 
šanjih v družbenopolitičnih organizacijah; 

— skrbi za sodelovanje skupščine SR Slovenije z občinskimi skupščinami, 
družbenopolitičnimi organizacijami, samoupravnimi interesnimi skupnostmi in 
drugimi organizacijami; 

— skrbi za sodelovanje skupščine SR Slovenije z organi federacije, drugih 
republik in avtonomnih pokrajin; 

—■ razglaša republiško zakone z ukazom; 
— daje pomilostitve v skladu z zakonom; 
— podeljuje odlikovanje Socialistične republike Slovenije; 
— razpisuje volitve poslancev skupščine SR Slovenije; 
— predlaga skupščini SR Slovenije mandatarja za sestavo izvršnega sveta 

in razglasa odlok o izvolitvi izvršnega sveta; 
— predlaga skupščini SR Slovenije izvolitev ali razrešitev predsednika in 

sodnikov ustavnega sodišča SR Slovenije; 
— daje, po poprejšnjih posvetih v organih Socialistične zveze delovnega 

ljudstva Slovenije, predloge za izvolitev članov zveznega izvršnega sveta, članov 
sveta federacije, sodnikov ustavnega sodišča Jugoslavije in za imenovanje šefov 

45 
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diplomatskih misij v tujini, ki jih na predlog SR Slovenije voli ali imenuje 
zvezna skupščina, predsedstvo SFRJ ali predsednik republike; 

— predlaga skupščini SR Slovenije programsko osnovo za njeno delo ter 
usklajuje izvajanje delovnih programov zborov skupščine SR Slovenije; 

— razlaga določbe tega poslovnika in poslovnikov zborov skupščine SR 
Slovenije glede pristojnosti zborov in drugih teles skupščine SR Slovenije 
in druge določbe tega poslovnika ter sprejema stališča o drugih vprašanjih 
skupnega pomena za delo zborov, ki so določena v tem poslovniku; 

  usklajuje delo zborov skupščine in predlaga rešitve, če se zbori ne 
morejo sporazumeti glede načina in rokov za obravnavo vprašanj, O' katerih 
odločajo enakopravno, ali glede opravljanja drugih zadev, ki imajo skupen 
pomen za dva ali več zborov; 

— predlaga, zborom prednost za predloge in vprašanja, ki jih je treba hitro 
rešiti; 

  spremlja delo teles skupščine in obravnava s predsedniki komisij in 
odborov skupščine in njenih, zborov vprašanja, ki so v zvezi z delom teh teles; 

— skrbi, da so poslancem zagotovljeni pogoji za delo; 
— določa načela o notranjem redu v skupščini SR Slovenije in o organi- 

zaciji služb' skupščine; 
— določa sredstva, ki naj bodo v predlogu republiškega proračuna zago- 

tovljena za delo skupščine SR Slovenije in njenih služb; 
— opravlja druge zadeve, določene v tem poslovniku. 

8. člen ' 

Predsedstvo skupščine ima pravico predlagati telesom skupščine, da obrav- 
navajo posamezna vprašanja z njihovega področja; člani predsedstva pa lahko 
sodelujejo pri razpravljanju o vseh vprašanjih, ki so na dnevnem redu seje teh 
teles. 

Ce posamezen predlog akta, poročilo, dokumentacija ali drugo gradivo1, 
predloženo skupščini SR Slovenije, ni pripravljeno v skladu z določbami tega 
poslovnika, lahko predsedstvo skupščine tako gradivo zadrži in vrne pred- 
lagatelju v dopolnitev. 

9. člen 

Predsedstvo skupščine lahko zahteva od izvršnega sveta, da obravnava in 
zavzame svoje stališče glede posameznih vprašanj splošnega političnega pomena 
za republiko ter zahteva, da mu poroča o vprašanjih iz svoje pristojnosti. 

Izvršini svet lahko daje predsedstvu skupščine pobudo za obravnavo po- 
sameznih vprašanj oziroma, da obrazloži svoja stališča na seji predsedstva 
skupščine. 

Predsedstvo skupščine sporoča izvršnemu svetu svoja mnenja in stališča 
o izvajanju politike, zakonov in drugih splošnih aktov skupščine SR Slovenije 
ter skrbi za usklajeno izvajanje delovnih programov zborov skupščine SR Slo- 
venije in izvršnega sveta. 

Ce predsedstvo skupščine meni, da izvršni svet ne izvaja ah ne zagotavlja 
izvajanje politike in zakonov ter drugih splošnih aktov skupščine SR Slovenije, 
lahko postavi v pristojnih zborih skupščine SR Slovenije vprašanje zaupnice 
izvršnemu svetu. Vprašanje zaupnice mora predsedstvo skupščine obrazložiti. 
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10. člen 

Predsedstvo skupščine lahko zahteva od članov delegacije SR Slovenije v 
zboru narodov zvezne skupščine, da poročajo skupščini o vprašanjih v zvezi 
s svojim delom v zvezni skupščini. 

Člani delegacije lahko dajejo pobude predsedstvu skupščine, da obravnava 
za zvezo in republiko pomembna vprašanja oziroma da predsedstvo skupščine 
koordinira razpravo o takih vprašanjih ah da pobudo za njihovo obravnavo 
v skupščini in v izvršnem svetu. 

Predsedstvo skupščine lahko da pobudo, da zaradi izmenjave mnenj ali 
zavzemanja stališč člani delegacije SR Slovenije v zboru narodov zvezne skup- 
ščine sami ah pa s člani predsedstva skupščine obravnavajo' posamezna vpra- 
šanja. 

11. člen 

Predsedstvo skupščine lahko zahteva od članov predsedstva SFRJ iz SR 
Slovenije, da poročajo skupščini o svojem delu in o svojih stališčih v zvezi 
z vprašanji, ki se obravnavajo v predsedstvu SFRJ. 

Člani predsedstva SFRJ iz SR Slovenije lahko predlagajo predsedstvu 
skupščine, da obravnava taka vprašanja oziroma da predsedstvo skupščine ko- 
ordinira razpravo o takih vprašanjih ali da pobudo za njihovo obravnavo v 
skupščini in v izvršnem svetu. 

Predsedstvo skupščine lahko da pobudo, da zaradi izmenjave mnenj ah 
zavzemanja stališč člani predsedstva SFRJ iz SR Slovenije sami ali pa s člani 
predsedstva skupščine obravnavajo posamezna vprašanja. 

12. člen 

Pri izvrševanju svojih nalog sodeluje predsedstvo skupščine tudi s pred- 
sedstvom zvezne skupščine in predsedstvi republiških ter pokrajinskih skupščin 
zlasti, če gre za uskladitev delovnih programov skupščin, za vprašanja ko- 
ordinacije dela kot tudi za posamezna druga vprašanja skupnega pomena. 

13. člen 

Z občinskimi skupščinami, družbenopohtičnimi organizacij,ami ter s samo- 
upravnimi organizacijami in skupnostmi sodeluje predsedstvo skupščine na 
način, ki je določen v 197. členu ter 200.—203. členu tega poslovnika. 

b) Odgovornost predsedstva skupščine 

14. člen 

Predsedstvo skupščine odgovarja za svoje delo, skupščini SR Slovenije. 

15. člen 

Predsedstvo skupščine po svojem predstavniku ali pismeno poroča skupščini 
SR Slovenije o svojem delu, stališčih, ki jih je sprejelo v zvezi z vprašanji, ki se 
obravnavajo v predsedstvu SFRJ in drugih organih federacije in o vprašanjih 

45« 
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v zvezi s sodelovanjem z drugimi socialističnimi republikami in avtonomnima 
pokrajinama ter o drugih vprašanjih, ki jih je obravnavalo. 

Predsedstvo skupščine je dolžno poročati o svojem delu in stališčih tudi 
na zahtevo enega ah več zborov skupščine glede zadev z njihovega področja. 

16. člen 

Poročilo predsedstva skupščine lahko po lastni odločitvi obravnava na seji 
zbor. v katerega področje spadajo vprašanja, na katera se poročilo nanaša. 

Po končani obravnavi poročila predsedstva skupščine lahko zavzamejo 
pristojni zbori stališča o delu predsedstva skupščine v zvezi z vprašanji, obrav- 
navanimi v poročilu. 

17. člen 

Najmanj deset poslancev lahko v svojem zboru sproži interpelacijo, naj se 
obravnavajo posamezna politična vprašanja v zvezi z delom predsedstva skup- 
ščine. 

18. člen 

Interpelacija se vloži pismeno. V njej mora biti jasno formulirano in obraz- 
loženo vprašanje, ki naj se obravnava na seji zbora. 

Poslanci pošljejo interpelacijo predsedniku zbora. Interpelacijo hkrati poš- 
ljejo predsedstvu skupščine. 

Predsednik zbora interpelacijo takoj dostavi vsem poslancem zbora. 

19. člen 

prvi prihodnji seji, vendar ne prej kot v 8 dneh, zbor sklepa o tem,, 
ali sprejme interpelacijo v obravnavo. 

O spreejtem sklepu predsednik zbora takoj obvesti predsednika skupščine. 

20. člen 

Predsedstvo skupščine razpravlja o vprašanju, postavljenem v interpelaciji 
in pošlje predsedniku pristojnega zbora pismeno poročilo s svojimi mnenji in 
stališči najkasneje v roku enega meseca, odkar je prejelo sporočilo, da bo zbor 
obravnaval interpelacijo1. 

21. člen 

Interpelacija in poročilo predsedstva skupščine se da na dnevni red seje 
zbora kot posebna točka. Predstavnik poslancev, ki so vložili interpelacijo, ima 
pravico na seji zbora obrazložiti interpelacijo', prav tako ima predstavnik pred- 
sedstva skupščine pravico še ustno obrazložiti poročilo predsedstva skupščine. 

22. člen 

Razpravo o interpelaciji lahko zbor konča s sklepom o stališčih glede 
obravnavanega vprašanja ah s sprejemom ustrezne resolucije, lahko pa konča 
razpravo tudi brez sklepanja. Predlog sklepa o stališčih ali predlog resolucije 
lahko dajo predlagatelji interpelacije ah skupine poslancev, ki jih za pripravo 
takega akta imenuje zbor. Zbor lahko sklene, da bo o predlogu akta sklepal 
na naslednji seji zbora. 
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23. člen 

Poslanci, ki so vložili interpelacijo, jo lahko umaknejo, vendar najpozneje 
pred sklepanjem oziroma pred zaključkom obravnave. 

24. člen 

V zvezi z razpravo o interpelaciji lahko zbori sklenejo, da začnejo postopek 
za odpoklic predsedstva skupščine ali posameznega njegovega -člana. 

25. čleh 

Predsednika in podpredsednike skupščine ter predsednike zborov, ki so 
člani predsedstva skupščine po svoji funkciji, odpokličejo pristojni zbori skup- 
ščine tako, da jih razrešijo njihove funkcije v skupščini oziroma njenih zborih. 

Člana predsedstva skupščine, izvoljenega na zasedanju delegatov občin v 
skupščini SR Slovenije, odpokliče zasedanje delegatov občin. 

26. člen 

Predsedstvo skupščine ostane po prenehanju mandata v svoji funkciji do 
izvolitve novega predsedstva. 

c) Seje predsedstva skupščine 

27. člen 

Predsedstva skupščine dela na sejah. 
Za organiziranje in pripravljanje sej predsedstva skrbi predsednik skup- 

ščine. Pri temi mu pomaga tajnik skupščine. 

28. člen 

Predsednik predsedstva sklicuje in predlaga dnevni red seje predsedstva 
skupščine. Sejo skliče po lastni pobudi ali na zahtevo člana predsedstva, ki 
navede tudi vprašanje, o katerem naj se razpravlja na seji. 

29. člen 

Na sejah predsesdstva skupščine praviloma sodeluje predsednik izvršnega 
sveta skupščine SR Slovenije oziroma član j ki ga on določi. 

Na sejo predsedstva skupščine so lahko povabljeni predstavniki družbeno- 
političnih organizacij, člani predsedstva SFRJ iz SR Slovenije, predstavniki 
delegacije SR Slovenije v zboru narodov zvezne skupščine, člani izvršnega 
sveta skupščine SR, Slovenije, predsedniki teles skupščine, poslanci in drugi 
funkcionarji v skupščini in republiških upravnih organih ter predstavniki samo- 
upravnih organizacij in skupnosti, društev ter drugih družbenopolitičnih skup- 
nosti; poleg teh pa tudi znanstveni, strokovni in javni delavci ter drugi občani, 
ki lahko s svojim sodelovanjem prispevajo k temeljitejši proučitvi posameznih 
vprašanj. 
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30. člen 

Predsedstvo skupščine dela in odloča o vprašanjih iz svojih pristojnosti 
na podlagi usklajevanja stališč svojih članov. 

Za sklepanje na sejah predsedstva je potrebna navzočnost večine članov 
predsedstva. 

Predsedstvo sprejme odločitve soglasno, razen v zadevah procesualnega, 
tehničnx>-organizacijskega ali izvršilnega značaja, o katerih sklepa z večino 
glasov članov predsedstva. 

Ce ne pride do soglasne odločitve v primeru, ko je za sprejem sklepa 
potrebna soglasnost, sestavi predsedstvo skupščine komisijo, ki pripravi in pred- 
loži dodatno gradivo za zavzemanje skupnih stališč o obravnavanem vprašanju. 

Ce posebna komisija zaradi različnih stališč njenih članov ni predložila 
skupnih stališč oziroma če predsedstvo skupščine po ponovni obravnavi ni do- 
seglo soglasja, se odločitev sprejme z večino glasov članov predsedstva. 

Glasovanje je javno. 
Izid glasovanja ugotovi predsednik. 

31. člen 

Akte in predloge, ki izhajajo iz stališč in sklepov predsedstva skupščine ter 
ukaze o razglasitvi zakonov podpisuje predsednik predsedstva skupščine. 

32. člen 

Za izvrševanje sklepov sej predsedstva skupščine skrbi tajnik skupščine. 

33. člen 

Predsedstvo skupščine obvešča javnost o svojem delu, svojih sklepih in 
stališčih glede vprašanj, ki jih je obravnavalo. 

Obveščanje javnosti in sodelovanje s predstavniki tiska in drugih oblik 
informacij v zvezi z delom predsedstva skupščine organizira in opravlja služba 
skupščine SR Slovenije za informacije. 

34. člen 

Za svoje poslovanje in notranjo organizacijo dela si predsedstvo skupščine 
lahko v skladu s tem poslovnikom predpiše lasten poslovnik. 

č) Delovna telesa predsedstva in opravljanje opravil za potrebe 
predsedstva skupščine 

35. člen 

Predsedstvo skupščine ima komisijo za pomilostitve in komisijo za odliko- 
vanja. 

Komisiji sta sestavljeni iz članov predsedstva skupščine SR Slovenije, po- 
slancev skupščine SR Slovenije in občanov. 

Predsednika komisij se imenujeta izmed članov predsedstva. 
Komisiji delujeta po poslovniku, ki ga potrdi predsedstvo skupščine. 
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Komisija za odlikovanja obravnava poleg predlogov za podelitev odlikovanj 
SR Slovenije tudi predloge za odlikovanja SFR Jugoslavije in jih predlaga 
pristojnemu organu. 

36. člen 

Za proučevanje posameznih vprašanj z delovnega področja predsedstva 
skupščine in pripravo predlogov stališč ali sklepov lahko predsedstvo ustanovi 
začasna delovna telesa, v katera imenuje poleg članov predsedstva skupščine 
tudi poslance ter javne in strokovne delavce. 

Predsedstvo skupščine lahko zahteva od komisij in drugih teles skupščine 
SR Slovenije, da pripravijo potrebno gradivo oziroma predložijo predsedstvu 
skupščine stališča in predloge v zvezi s posameznimi vprašanji, ki jih obrav- 
nava predsedstvo skupščine. 

37. člen 

Strokovna in administrativna opravila v zvezi z delom predsedstva skup- 
ščine opravlja sekretariat skupščine SR Slovenije. 

Predsednik skupščine lahko po potrebi imenuje svetovalce predsedstva 
skupščine. 

S temi določbami se nadomestijo določbe 107. dlo 111. člena poslovnika 
skupščine SR Slovenije. 

II. Predsednik skupščine SR Slovenije 

38. člen 

Skupščina SR Slovenije ima predsednika; izvoli ga na skupni seji vseh 
zborov. 

Kandidata za predsednika skupščine predloži komisija za volitve in imeno- 
vanja na predlog republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije. 

Predsednik,, ki mu je potekel mandat, opravlja funkcijo <lo izvolitve rw>- 
vega predsednika. 

39. člen 

Predsednik skupščine organizira in sklicuje skupne seje vseh zborov in jih 
vodi; daje pobudo za obravnavanje posameznih vprašanj s področja skupščine 
in njenih teles ter skrbi za usklajevanje njihovega dela; spodbuja sodelovanje 
zborov in drugih teles skupščine ter skrbi za njihovo sodelovanje z drugimi 
organi in družbenopohtičnimi organizacijami. 

Predsednik skrbi za izvajanje poslovnika skupščine SR Slovenije, za uve- 
ljavljanje načela javnosti pri delu skupščine in za uveljavljanje pravic poslan- 
cev v zvezi z upravljanjem njihove poslanske funkcije ter izvršuje druge pra- 
vice in dolžnosti, ki jih ima po ustavi, posebnih predpisih in po tem poslovniku. 

Predsednik podpisuje akte, sprejete na skupni seji vseh zborov, in akte, 
ki jih sprejmejo zbori, razen priporočil in sklepov, ki jih sprejme posamezni 
zbor. 

Predsednik izdaja predpise o notranjem redu v skupščini SR Slovenije. 

40. člen 

Skupščina SR Slovenije ima podpredsednke, ki jih voh na skupni seji vseh 
zborov. 
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Kandidate za podpredsednike skupščine predloži komisija za volitve in 
imenovanja po enakem postopku kot kandidata za predsednika skupščine. 

Podpredsedniki se volijo za štiri leta, če jim pred tem ne preneha mandat. 
Podpredsednik, ki mu je potekel mandat, opravlja funkcijo do izvolitve 

novega podpredsednika. 
41. člen 

Podpredsedniki skupščine pomagajo predsedniku pri delu in opravljajo v 
dogovoru z njim posamezne zadeve iz njegovega področja. 

Ce je predsednik skupščine zadržan, določi podpredsednika, ki ga nado- 
mešča; ob daljši odsotnosti predsednika določi njegovega namestnika pred- 
sedstvo skupščine. 

S temi določbami se nadomestijo določbe 102. do 106. člena ter prvega in 
zadnjega odstavka 356. člena poslovnika skupščine SR Slovenije. 

III. Sodelovanje skupščine SR Slovenije s člani predsedstva SFRJ 
iz SR Slovenije 

42. člen 
/ 

Skupščina SR Slovenije izvoli po postopku, določenim z zakonom, na 
skupni seji vseh zborov dva člana predsedstva SFRJ iz SR Slovenije. 

43. člen 

Predlog kandidatov za člana predsedstva SFRJ pripravi in predloži skup- 
ščini SR Slovenije republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije. Predlog' mora biti pismen in obrazložen; iz obrazložitve mora biti 
razviden potek opravljenega kandidacijskega postopka. 

44. člen 

Volitve vodi predsednik skupščine SR Slovenije ob sodelovanju tajnika 
skupščine in dveh poslancev, ki ju določi skupna seja. 

45. člen 

Predsednik skupščine SR Slovenije je po svojem položaju član predsed- 
stva SFRJ. 

46. člen 

Člani predsedstva SFRJ iz SR Slovenije so za svoje delo odgovorni skup- 
ščini SR Slovenije. 

47. člen 

Člani predsedstva SFRJ iz SR Slovenije na lastno pobudo ali ha zahtevo 
predsedstva skupščine SR Slovenije ali zborov skupščine poročajo zborom 
skupščine o svojem delu v predsedstvu SFRJ ter o stališčih v zvezi z Vprašanji, 
ki se obravnavajo v predsedstvu SFRJ. Predsedstvu skupščine lahko predlagajo, 
da obravnava taka vprašanja in izoblikuje o njih svoja stališča, oziroma da 
predsedstvo skupščine koordinira razpravo o takih vprašanjih, ali da pobudo 
za njihovo obravnavo v skupščini ah izvršnem svetu. 
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48. člen 

Skupščina SR Slovenije odpokliče posameznega člana predsedstva, če ugo- 
tovi, da je pri izvrševanju svoje funkcije deloval v nasprotju z ustavo ali v 
nasprotju s temelji politke skupščine SR Slovenije. 

Predlog za odpoklic lahko da vsak zbor skupščine SR Slovenije, o odpo- 
klicu pa odloči skupščina na skupni seji vseh zborov z večino glasov vseh 
poslancev. 

49. člen 

Člani predsedstva SFRJ iz SR Slovenije imajo pravico udeleževati se sej 
zborov in drugih teles skupščine SR Slovenije, nimajo pa pravice glasovati. 

Predsednik skupščine SR Slovenije, ki je član predsedstva SFRJ po polo- 
žaju, ima poleg pravice udeleževati se sej zborov in drugih teles skupščine tudi 
pravico glasovati v zboru, katerega član je. 

i : - < v . Ni - .•* 

50. člen 

Skupščina SR Slovenije seznanja člane predsedstva SFRJ iz SR Slovenije 
z vsem gradivom, ki ga prejemajo poslanci skupščine SR Slovenije za seje zbo- 
rov, z gradivom za seje predsedstva skupščine in z vsemi predlogi, stališči in 
mnenji, ki jih skupščina ali njena telesa pošiljajo zvezni skupščini ah njenim 
telesom, pošilja jim uradne publikacije, ki jih izdaja skupščina ter omogoča 
uporabo vsega informativnega in dokumentacijskega gradiva, ki ga obravnavajo 
skupščina SR Slovenije in njena telesa. 

VI. Sodelovanje skupščine SR Slovenije s skupščinami 
drugih republik in avtonomnih pokrajin 

51. člen 

Zaradi obravnave in usklajenega urejanja vprašanj skupnega pomena ter 
izmenjave izkušenj skupščina SR Slovenije sodeluje s skupščinami drugih so- 
cialističnih rfepublik in avtonomnih pokrajin. 

52. člen 

Sodelovanje skupščine SR Slovenije s skupščinami drugih socialističnih 
republik in avtonomnih pokrajin se uresničuje v delovnih stikih teles skup- 
ščine SR Slovenije s posameznimi telesi teh skupščin in s predstavniki teh 
teles, z izmenjavo mnenj in izkušenj med predstavniki skupščin in njihovih 
teles, z organiziranjem skupnih sestankov in posvetovanj, z delom občasnih 
delovnih skupin poslancev skupščin republik in avtonomnih pokrajin za pro- 
učitev posameznih vprašanj, in z drugimi oblikami sodelovanja. 

53. člen 

Za zagotovitev trajnejšega sodelovanja na posameznih področjih lahko 
skupščina SR Slovenije s skupščinami drugih republik in avtonomnih pokrajin 
sporazumno ustanovi skupne komisije, odbore in druga delovna telesa. 
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Predstavniki skupščine SR Slovenije in njenih teles v omenjenih skupnih 
organih so dolžini poročati o svojem delu, skupnih dogovorih, zavzetih stališčih 
in sprejetih sklepih skupščini SR Slovenije oziroma njenim telesom,, ki so jih 
delegirala v skupne organe za medsebojno sodelovanje. 

54. člen 

Sklepi medrepubliških teles in drugi dogovori, sprejeti v medrepubliškem 
sodelovanju, se posredujejo ustreznim telesom skupščine SR Slovenije, da o 
njih odločijo v svoji pristojnosti. 

55. člen 

Skupščina SR Slovenije spodbuja in pospešuje tudi sodelovanje skupščin 
občin ter republiških in občinskih organov, organizacij- združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij, družbenopolitičnih organizacij ter strokovnih 
in drugih združenj z ustreznimi organi in organizacijami drugih republik in 
avtonomnih pokrajin. 

56. člen 

Za programiranje in koordiniranje sodelovanja skupščine SR Slovenije in 
njenih teles s skupščinami drugih republik in avtonomnih pokrajin ter njihovih 
teles skrbi predsedstvo skupščine SR Slovenije. 

Izvajanje nalog iz prvega odstavka lahko predsedstvo skupščine poveri 
posameznim svojim! članom. 

57. člen 

Strokovne in administrativne zadeve v zvezi s sodelovanjem skupščine 
SR Slovenije in njenih teles s skupščinami drugih republik in avtonomnih po- 
krajin opravlja sekretariat skupščine SR Slovenije; v njem se tudi zbira in 
hrani evidenca in skupna dokumentacija o tem sodelovanju. 

V. Postopek v zvezi z dajanjem soglasja v zadevah, 
o katerih odločajo zvezni organi na podlagi soglasja 

republiških skupščin in skupščin avtonomnih pokrajin 

58. člen 

Akti skupščine SR Slovenije, s katerimi se daje soglasje k aktom organov 
federacije za spremembo ustave SFRJ, za ustanovitev sklada ali prevzem ob- 
veznosti po federaciji, za sklepanje mednarodnih pogodb SFRJ, ki terjajo izdajo 
novih ah spremembo veljavnih republiških zakonov ali iz njih izvirajo posebne 
obveznosti za SR Slovenijo ter k zveznemu zakonu, ki ureja postopek za skle- 
panje takšnih pogodb, se obravnavajo in sprejemajo po določbah tega poslovnika 
o obravnavanju in sprejemanju zakonskih .predlogov. 

59. člen 

Pristojni zbori skupščine SR Slovenije najprej obravnavajo predlog akta 
zvezne skupščine in nato sklepajo o soglasju k temu aktu. Pristojni zbori po- 
vabijo na sejo tudi člane predsedstva SFRJ iz SR Slovenije in člane delegacije 
SR Slovenije v zboru narodov zvezne skupščine. 
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Skladno določbam tega poslovnika o razmerjih med zbori skupščine pri 
njihovem delu in odločanju lahko obravnava predlog takega sklada tudi za^- 
interesirani zbor in da o njem svoje mnenje pristojnim zborom. 

60. člen 

Za sprejem akta o soglasju je potrebna, večina glasov vseh poslancev v pri- 
stojnih zborih skupščine SR Slovenije. 

61. člen 

Akt o soglasju se pošlje zveznemu organu, ki je zahteval soglasje; prav tako 
se mu pošlje sporočilo', če soglasje ni bilo dano. 

62. člen 

Kadar glede vprašanj, o katerih odločajo zvezni organi na podlagi uskla- 
jenih stališč z republiškimi organi, daje na podlagi 2. točke amandmaja XLV k 
ustavi SR Slovenije soglasje izvršni svet skupščine SR Slovenije neposredno ali 
po svojih predstavnikih v medrepubliških komitejih, je izvršni svet dolžan 
predsedstvu skupščine SR Slovenije dostavljati vsa obvestila o sklicevanju in 
delu zveznih in medrepubliških organov ter ga obveščati o svojih stališčih in o 
sprejetih sklepih. 

O svojih stališčih in sprejetih sklepih glede teh vprašanj obvešča izvršni 
svet tudi člane delegacije SR Slovenije v zboiru narodov zvezne skupščine. 

Predsedstvo skupščine SR Slovenije obravnava samo ali pa predlaga pri- 
stojnim telesom skupščine SR Slovenije, da obravnavajo temelje družbenega 
plana Jugoslavije. Po lastni pobudi, na zahtevo članov predsedstva SFRJ iz 
SR Slovenije, na predlog izvršnega sveta skupščine SR Slovenije ali na predlog 
članov delegacije SR Slovenije v zboru narodov zvezne skupščine pa lahko 
obravnava samo ah predlaga pristojnim zborom skupščine SR Slovenije, da 
obravnavajo tudi druga posamezna vprašanja iz 1. točke amandmaja XLV k 
ustavi SR Slovenije. 

Na sejo predsedstva skupščine oziroma sejo skupščinskega telesa, ki obrav- 
nava tako vprašanje, se povabita člana predsedstva SFRJ iz SR Slovenije; poleg 
teh pa tudi izvršni svet skupščine SR Slovenije in delegacija SR Slovenije v 
zboru narodov zvezne skupščine, ki lahko pošljeta na sejo po enega ali več 
svojih predstavnikov. 

63. člen 

Predsedstvo skupščine SR Slovenije lahko dotoči svojega člana, ki skrbi za 
opravljanje nalog skupščine SR Slovenije v zadevah, o katerih odločajo zvezni 
organi na podlagi soglasja republiških organov in za sodelovanje z drugimi 
republiškimi organi, ki v svoji pristojnosti opravljajo naloge na tem področju. 

VI. Izvršni svet skupščine SR Slovenije 

64. člen 

Določba 182. člena poslovnika se dopolni tako, da se glasi: 
»Ce izvršni svet meni, da ne bo mogel zagotoviti izvajanja določene politike 

ali izvrševanja zakona ali drugega splošnega akta skupščine SR Slovenije, ka- 
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terega izdaja se predlaga, ali da ne more prevzeti odgovornosti lza opravljanje 
svoje funkcije, če ne bo sprejet predlagani zakon ali drug splošni akt, katerega 
izdajo predlaga, lahko postavi vprašanje zaupnice.' 

O tem izvršni svet obvesti tudi predsedstvo skupščine SR Slovenije.« 

65. član 

V prvem, odstavku 184. člena poslovnika se črta besedilo: »ali posamez- 
nemu njegovemu članu«. 

66. člen 

Določba 185. člena se nadomesti z novim besedilom : 
»Ce republiški in pristojni zbor delovnih skupnosti izglasujeta nezaupnico 

izvršnemu svetu, je ta dolžan odstopiti; republiški zbor pa razreši predsednika 
in vse člane izvršnega sveta.« 

67. člen 

Določba 186. člena poslovnika se črta in nadomesti z novim besedilom čle- 
nov 186, 186 a, 186 b, 186 c, 186 č, 186 d, 186 e in 186 f; 

»186. člen 

Najmanj deset poslancev kateregakoli zboira skupščine SR Slovenije lahko 
v svojem zboru sproži interpelacijo1, naj se obravnava posamezna' politična 
vprašanja v zvezi z delom izvršnega sveta. 

186. a člen 

Interpelacija se vloži pismeno. V njej mora biti jasno formulirano in ob*- 
razloženo vprašanje, ki naj se obravnava na seji zbora. 

Poslanci pošljejo interpelacijo predsedniku zbora. 
Predsednik zbora interpelacijo takoj pošlje predsedstvu skupščine, pred- 

sedniku izvršnega sveta in poslancem zbora. < 

186. b člen 

Na prvi prihodnji seji, vendar ne prej kot v 8 dneh, zbor sklepa o tem, ali 
sprejmie interpelacijo v obravnavo'. 

O sprejetem sklepu predsednik zbora takoj obvesti izvršni svet. 

186. c člen 

Izvršni svet mora poslati predsedniku pristojnega zbora pismeno poročilo s 
svojimi mnenji in stališči najkasneje v roku enega meseca po prejemu sporočila, 
da bo zbor obravnaval interpelacijo. 

186. č člen 

Interpelacijo in poročilo izvršnega sveta se da na dnevni red seje zbora kot 
posebna točka. Predstavnik poslancev, ki so vložili interpelacijo; ima pravico 
na seji zbora obrazložiti interpelacijo, prav tako ima predstavnik izvršnega 
sveta pravico na seji še ustno1 obrazložiti poročilo izvršnega sveta. 
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186. d člen 

Razpravo o interpelaciji lahko zbor konča s sklepom o stališčih glede 
obravnavanega vprašanja, s katerim lahko tudi naloži izvršnemu svetu obvez- 
nosti za izvajanje politike in izvrševanje zakonov in drUgih aktov ter naloge in 
smernice za nadaljnje delo; lahko pa konča razpravo tudi brez sklepanja. 

Predlog sklepa iz prejšnjega odstavka lahko dajo predlagatelji interpelacije 
ah skupina poslancev, ki jih za pripravo sklepa imenuje zbor. Zbor lahko sklene, 
da bo o predlogu tega akta sklepal na naslednji seji. 

186. e člen 

Poslanci, ki so vložili interpelacijo, jo lahko umaknejo, vendar najpozneje 
pred sklepanjem oziroma pred prehodom na naslednjo točko dnevnega reda. 

186. f člen 

V zvezi z razpravo o interpelaciji lahko zbor postavi tudi vprašanje zaup- 
nice izvršnemu svetu.« 

I 

VII. Volitve članov delegacije SR Slovenije v zbor narodov 
zvezne skupščine 

68. člen 

Besedilo 364. člena poslovnika se spremeni tako, da se glasi: 
»Člane delegacije SR Slovenije v zboru narodov zvezne skupščine voh 

skupščina SR Slovenije na skupni seji vseh zborov po predlogu republiške 
konference Sociahstične zveze delovnega ljudstva. 

Za člana delegacije je lahko izvoljen vsak občan, ki ima splošno volilno 
pravico.« 

69. člen 

Besedilo 366. člena poslovnika se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»Poslanec glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred imeni kandi- 

datov. Obkroži lahko največ toliko zaporednih številk, kot se voli kandidatov, 
sicer je glasovnica neveljavna. 

Ce je predlaganih toliko kandidatov, kolikor se voh članov delegatov, so 
izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili večino glasov vseh poslancev. Ce kateri od 
predlaganih kandidatov ni dobil potrebne večine, se ponovi ves volilni postopek 
za nezasedena mesta članov delegacije. 

Kadar je predloženih več kandidatov, kot se voh članov delegacije, so izvo- 
ljeni tisti kandidati, ki dobijo največ glasov. Ce je dvoje ali več kandidatov 
dobilo enako število glasov za neoddano mesto člana delegacije, se glasovanje 
med njimi ponovi 

. VIII. Komisija za vprašanja mednarodnih odnosov 

70. člen 

Komisija za vprašanja mednarodnih odnosov je komisija skupščine SR Slo- 
venije z nalogo, da: 
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— spremlja, proučuje in obravnava vprašanja s področja političnih, gospo- 
darskih, kulturnih, znanstvenih in drugih odnosov Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije in Socialistične republike Slovenije s tujino, vprašanja, ki 
zadevajo položaj in razvoj slovenske narodne skupnosti v zamejstvu in Sloven- 
cev v tujini ter vprašanja, ki se nanašaijo na položaj italijanske in madžarske 
narodnosti v SR Sloveniji, zlasti tista,, ki zadevajo, odnose s tujino. 

—« daje predsedstvu skupščine SR Slovenije in pristojnim zborom skupščine 
SR Slovenije predloge za urejanje vprašanj s področja mednarodnih odnosov, 
poročila in mnenja v zvezi z akti in drugimi vprašanji s tega področja; 

— sodeluje z ustreznimi telesi zvezne skupščine in njenih zborov pri pri- 
pravljanju predlogov, gradiv in stališč s področja mednarodnih odnosov; 

— skrbi za informiranje poslancev skupščine SR Slovenije o vprašanjih s 
področja mednarodnih odnosov; 

— spremlja delo republiških upravnih organov, zlasti izvrševanje v repu- 
bliški skupščini sprejete politike1, predpisov in drugih aktov s področja med- 
narodnih odnosov; 

— sodeluje z občinskimi skupščinami v skladu z določbami tega poslovnika 
pri reševanju vprašanj, ki zadevajo mednarodne odnose ter obravnava vpra- 
šanja v zvezi s sodelovanjem občin, organizacij združenega dela in drugih 
organizacij v SR Sloveniji z ustreznimi tujimi in mednarodnimi organi in 
organizacijami ter teritorialnimi enotami tujih držav. 

Pri izvrševanju teh nalog se komisija povezuje z organi in organizacijami, 
ki delujejo na področju zunanje politike in meddržavnih odnosov. 

71. člen 

Komisija za vprašanja meanarodnih odnosov ima 13 članov, ki so izvoljeni 
izmed poslancev vseh zborov skupščine SR Slovenije in občanov. 

S temi določbami se nadomeščajo določbe 151. do 153. člena poslovnika 
skupščine SR Slovenije. 

IX. Komisija za vloge in pritožbe 

72. člen 
Komisija za vloge in pritožbe: 
— obravnava vloge in predloge, v katerih občani in organizacije predlagajo 

izdajo ali spremembo zakona ali drugega splošnega akta za ureditev vprašanj 
splošnega pomena, kolikor ni drugače določeno glede predlogov, ki jih dajo 
nekateri organi in organizacije; po svoji ocenitvi pošilja upravičene in umestne 
predloge pristojnim telesom skupščine; 

— obravnava pritožbe, ki se nanašajo na posamične zadeve, jih po potrebi 
preizkuša po ustreznih organih, ukrepa pri pristojnih organih, da rešijo take 
zadeve po veljavnih predpisih in obvešča o tem vlagatelje oziroma pritožnike; 

— proučuje prošnje, pritožbe in druge vloge, ki jih pošiljajo občani in 
organizacije 'skupščini SR Slovenije ali njenim telesom in ugotavlja vzrokč 
zanje; 

— obvešča ustrezna telesa skupščine SR Slovenije o pojavih, ki nastajajo 
pri uporabi zakonov, in jim predlaga ustrezne ukrepe. 
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Pri obravnavanju vprašanj s svojega delovnega področja lahko komisija 
opravlja poizvedbe in zahteva od državnih in samoupravnih organov in organi- 
zacij potrebne podatke, spise in druge listine. 

73. čLen 

Komisija za vloge in pritožbe daje ustreznemu z,boru poročilo o svojih ugo- 
tovitvah s predlogi, kaj bi bilo treba ukreniti. 

Ce ugotovi komisija pri obravnavanju vloge, da je bilo delo državnega 
organa ah delo organizacije nezakonito ah očitno nepravilno, o ugotovitvah 
obvesti pristojni zbor dn odbor republiškega zbora ter izvršni svet. 

74. člen 

Strokovne in druge zadeve za komisijo opravlja posebna strokovna služba 
za vloge in pritožbe, ki je v sestavi sekretariata skupščine SR Slovenije; to 
službo vodi sekretar komisije. 

75. člen 

Služba za vloge in pritožbe opravlja tudi strokovne zadeve v zvezi s preiz- 
kušanjem vlog, prošenj in pritožb, ki jih skupščini SR Slovenije pošiljajo ali 
odstopajo predsednik republike, predsedstvo SFRJ, zvezna skupščina, predsed- 
stvo skupščine SR Slovenije, izvršni svet skupščine SR Slovenije in družbeno- 
politične organizacije ter druga telesa, pristojna za reševanje vlog', prošenj in 
pritožb. 

76. člen 

Komisija za vloge in pritožbe ima devet članov. 
Trije člani so izvoljeni izmed poslancev republiškega zbora, po dva člana 

pa izmed poslancev gospodarskega, prosvetno-kulturnega in socialno-zdravstve- 
nega zbora. 

S temi določbami se nadomeščajo določbe 142. do 144. člena poslovnika 
skupščine SR Slovenije. 

X, Odbori in druga telesa zborov 

77. člen 

Zbori skupščine SR Slovenije lahko ustanovijo odbore in druga stalna in 
občasna delovna telesa, da proučujejo splošna politična vprašanja ter pojave in 
gibanja na svojem področju dela, dajejo zboru predloge za reševanje vprašanj 
in odpravljanje pomanjkljivosti, ki so jih pri svojem delu ugotovili, priprav- 
ljajo in proučujejo predloge za izdajo zakonov, osnutke in predloge zakonov 
ter drugih splošnih aktov skupščine SR Slovenije in da obravnavajo druga 
vprašanja s svojega področja kot tudi da pripravljajo delo zbora. 

Odbori v svojem delovnem področju: 
— proučujejo predloge za izdajo zakona, osnutke in predloge zakonov in 

drugih aktov iz pristojnosti zbora in dajejo zboru poročila z mnenji in predlogi; 
—• proučujejo in obravnavajo druga vprašanja z delovnega področja zbora 

in mu dajejo mnenja in predloge o teh vprašanjih; 
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— spremljajo gibanja in pojave na posameznem področju družbenega živ- 
ljenja iz svojega delovnega področja, proučujejo stanje na tem področju in pred- 
lagajo zboru, da določi politiko oziroma sprejme določene ukrepe, da reši posa- 
mezna vprašanja s tega področja; 

>— spremljajo izvajanje politike, ki jo je določila skupščina ter izvrševanje 
zakonov in drugih splošnih aktov skupščine ; 

;— obravnavajo stanje kadrov in potrebe po kadrih na svojem delovnem 
področju. 

78. člen 

Odbori in druga telesa zbora lahko, če jih zbor .pooblasti, opravljajo ankete 
in poizvedbe in v ta namen zahtevajo od državnih organov in organizacij po- 
trebne podatke, spise in druge listine; zbor jim lahko da tudi druga pooblastila 
za izpolnitev njihovih nalog, ne morejo pa opravljati preiskovalnih in drugih 
sodnih funkcij. 

79. člen 

Odbori razpravljajo samostojno o zadevah s svojega področja. 
V poročilu, ki ga odbor pošlje zboru, morajo biti navedena poleg stališč, 

predlogov in mnenj, ki jih je odbor sprejel, tudi stališča, mnenja in predlogi, 
ki jih ni sprejel, in razlogi, zakaj jih je zavrnil. 

Odbori lahko sprejemajo sklepe o svojem delu. 

80. člen 

Odbori zborov lahko zahtevajo od izvršnega sveta in republiškega organa 
uprave, da po svojih predstavnikih obrazložita stališča, kadar je na dnevnem 
redu seje odbora predlog izvršnega sveta oziroma kadar razpravljajo o vpra- 
šanjih, ki se nanašajo na delovnoi področje organa uprave. 

Odbori imajo pravico zahtevati od funkcionarja republiškega upravnega 
organa obvestila in pojasnila v zvezi z vprašanji, ki so na dnevnem redu seje 
odbora. 

81. člen 

Odbori zborov skupščine SR Slovenije sodelujejo med seboj in lahko' skle- 
nejo, da bodo vprašanja skupnega pomena za dva ali več zborov obravnavali na 
skupni seji; način in roke sporazumno določijo predsedniki odborov. 

Odbori dveh ali več zborov lahko ustanovijo medodborske komisije, an- 
ketne ali podobne komisije, študijske in delovne skupine ali druga telesa, da 
proučijo posamezna vprašanja in pripravijo elaborate o njih. Člani teh komisij 
oziroma drugih teles so poleg "članov odborov lahko tudi funkcionarji republiške 
uprave ter znanstveni, strokovni in javni delavci. 

S temi določbah se nadomestijo določbe 154. do 159. člena poslovnika 
skupščine SR Slovenije. 

XI. Postopek za izdajo zakona 

82. člen 

Določba 248. člena se spremeni takoi, da se glasi: 
»-Predlog za izdajo zakona lahko da vsak poslanec oziroma skupina po- 

slancev ali odbor zbora v svojem zboru, če je ta zbor pristojen za sprejem 
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zakona, izvršni svet, komisija skupščine, skupna komisija dveh ali več zborov, 
občinska skupščina in delegati občin, zbrani na zasedanju v Skupščini SR Sk>- 
venije. 

Vsak poslanec, član zbora skupščine SR Slovenije, ki ni pristojen za sprejem 
zakona, in odbor tega zbora, lahko v zboru predlagata, da se izda zakon z 
delovnega področja drugega zbora. 

Ce zbor sprejme tak predlog, obenem določi, na kakšen način naj se izdela 
in vloži predlog za izdajo zakona. 

Republiški sekretarji in drugi funkcionarji na čelu samostojnih republiških 
upravnih organov ter skupščine republiških , samoupravnih skupnosti lahko 
dajo skupščini SR Slovenije predlog za izdajo zakona z njihovega delovnega 
področja.« 

83. člen 

Določba 249. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»Družbenopolitične organizacije, organizacije združenega dela in druge or- 

ganizacije, krajevne in druge samoupravne skupnosti, državni organi in občani 
lahko v skupščini SR Slovenije sprožijo pobudo za izdajo zakona ali drugega 
splošnega akta (zahteva za izdajo zakona ali drugega splošnega akta). 

84. člen 

Za 249. členom se dodasta nova člena 249 a in 249 b z besedilom: 

* 
»249. a člen 

Pobude za izdajo zakona ali drugega akta, ki jih skupščini SR Slovenije 
predložijo Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije, sindikati Slovenije, 
Zveza združenj borcev NOV Slovenije, Zveza mladine Slovenije, ustavno sodišče 
SR Slovenije, vrhovno sodišče SR Slovenije, višje gospodarsko sodišče v Ljub- 
ljani ah gospodarska zbornica SR Slovenije, se pošljejo neposredno pristojnim 
zborom. 

Pristojnim zborom se pošljejo tudi predlogi, mnenja in pripombe teh organi- 
zacij in organov k predlogom za izdajo zakonov aH drugih aktov ter osnutkom 
in predlogom zakonov ah drugih aktov, ki so predloženi skupščini. Svoje pred- 
loge, mnenja in pripombe k omenjenim aktom lahko te organizacije in organi 
dajo tudi na sejah zborov, odborov, komisij in drugih teles skupščine SR Slo- 
venije. 

Ce pristojni zbor ugotovi, da je pobuda za izdajo zakona ah drugega akta 
utemeljena, lahko s sklepom določi, na kakšen način naj se v smislu pobude 
oziroma predloga izdela in vloži predlog za izdajo zakona ali drugega akta ali 
za spremembo oziroma dopolnitev predloga zakona ali drugega akta, predlože- 
nega skupščini. 

Pristojni zbor mora obvestiti predlagatelja pobude oziroma predloga o sta- 
lišču, ki ga je v zvezi s pobudo oziroma predlogom zavzel. 

249. b člen 

Pobude za izdajo zakona ali drugega akta, ki jih ne vložijo organi in organi- 
zacije iz prejšnjega člena, se pošljejo komisiji skupščine SR Slovenije za vloge 
in pritožbe. 

46 
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Preden obravnava tako pobudo, lahko komisija zahteva mnenja ustreznih 
teles skupščine SR Slovenije in njenih zborov ah drugih organov o tej pobudi, 

Ce komisija sodi, da bi bilo treba v skladu z vloženo pobudo sprejeti zakon 
ali drug akt, lahko da predlog sama ali pa predlaga pristojnemu zboru, da po- 
budo prouči in določi način, kako naj. se izdela in vloži predlog za izdajo zakona 
ali drugega akta. 

Komisija mora vlagatelja pobude obvestiti o stališču, ki ga je zavzela glede 
njegove pobude.« 

85. člen 

Določba 304. člena se dopolni z novim drugim, odstavkom v besedilu: 
»V posebnih primerih, določenih z uisitavo, je za sprejem zakona potrebna 

večina glasov vseh poslancev pristojnih zborov skupščine SR Slovenije.« 

XII. Sekretariat skupščine SR Slovenije 

86. člen 

Določba drugega odstavka 381. člena se črta. 

87. člen 

Določba drugega odstavka 384. člena se dopolni tako, da se glasi: 
»Tajnik skupščine ima namestnika,, ki ga imenuje republiški zbor skupščine 

SR Slovenije in enega ali več pomočnikov, ki jih na predlog tajnika imenuje 
predsednik skupščine.« 

XIII. Končna določba 

88. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V preteklem letu sprejeta dopolnila k zvezni in republiški ustavi ob drugih 
vsebinskih spremembah in dopolnitvah v vrsti določb posredno in neposredno 
spreminjajo tudi položaj in vloge posameznih teles skupščine SR Slovenije, nji- 
hova medsebojna razmerja ter razmerja nasproti pohtično-izvršilnim in drugim 
organom; v republiki pa tudi v federaciji ter v odnosu do drugih sociahstičnih 
republik in avtonomnih pokrajin v Jugoslaviji. Tem spremenjenim in delno 
novim odnosom je zato treba čim hitreje prilagoditi tudi določbo sedanjega 
poslovnika skupščine SR Slovenije, ki podrobneje ureja organizacijo in način 
poslovanja skupščine in njenih teles. 

Po sprejetju ustavnih dopolnil k republiški ustavi je skupna komisija vseh 
zborov skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika takoj 
pričela z delom in najprej zavzela stališče do vprašanja, kako naj se obstoječi 
poslovnik prilagodi ustavnim spremembam; ali se pripravi v celoti nov po^ 
slovnik ali pa se sprejmejo le nujno potrebne spremembe in dopolnitve obs1x>- 
ječega poslovnika s. posebnim odlokom. Po mnenju komisije priprava in sprejem 
v celoti novega poslovnika skupščine v tem času ne bi bila primerna, ker je 
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pričakovati, da bodo v drugi fazi ustavnih sprememb ustavna dopolnila bistveno 
spremenila zlasti skupščinski sistem in s tem oelotno organizacijo ter strukturo 
teles skupščine, kar bo terjalo obsežno in vsebinsko še globljo spremembo 
poslovnika. 

Zato se je komisija odločila za drugo možnost, namreč da predloži spre- 
membe in dopolnitve poslovnika, ki so potrebne zaradi izvajanja ustavnih do^- 
polnil v delu skupščine in njenih teles, ter hkrati opravi nekatere druge posa- 
mične spremembe in dopolnitve, ki jih terja dosedanja praksa uporabe poslov- 
niških določb ter spremenjena zakonodaja. V celoti nov poslovnik skupščine 
pa bo potrebno vsekakor pripraviti takoj po končani drugi fazi ustavnih spre- 
memb. 

Na podlagi teh načelnih izhodišč je nato skupna komisija vseh zborov za 
spremembe in dopolnitve poslovnika pripravila in dne 14. 3. 1972 predložila 
skupščini SR Slovenije osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika 
skupščine SR Slovenije ter v osnutku predvidene spremembe in dopolnitve tudi 
ustrezno obrazložila. 

Osnutek odloka je bil nato obravnavan v pristojnih skupščinskih telesih. Vsi 
zbori skupščine SR Slovenije so na ločenih sejah sprejeli sklepe, s katerimi je bil 
osnutek sprejet, skupni komisiji vseh zborov za spremembe in dopolnitve po- 
slovnika pa je bilo naloženo, da pripravi predlog odloka in pri tem upošteva 
pripombe, dane k osnutku. 

Komisija je na svoji seji dne 3. maja 1-972 proučila vse pripombe, dane k 
osnutku odloka, in v zvezi z njimi v končnem besedilu predloga odloka ustrezno 
spremenila oziroma dopolnila nekatere določbe prvotnega osnutka. Vsebinsko 
pomembne spremembe in dopolnitve, ki so vnesene v besedilo predloga pod 
vplivom pripomb k osnutku, so v tej obrazložitvi označene in utemeljene po- 
sebej ; prav tako so navedena tudi pojasnila, zakaj nekaterim pripombam 
komisija ni mogla povsem ugoditi oziroma kako se je odločila v primerih, ko 
je bilo do istega vprašanja več različnih stališč. 

Komisija je sprejela večino pripomb zakonodajno-pravne komisije skup- 
ščine SR Slovenije, in sicer k 2., 9., 30., 38., 56., 65., 69. in 70. členu prvotnega 
osnutka. Te pripombe so bile pretežno redakcijskega značaja in so prispevale 
k temu, da je besedilo predloga odloka na ustreznih mestih bolj jasno in pre- 
cizno. Vsebinskega pomena pa sta bih predvsem pripombi k 65. in 69. členu 
osnutka. 

Tako je zakonodajno-pravna komisija v zvezi s 65. členom menila, da je v 
skladu z ustavo možna nezaupnica le celotnemu izvršnemu svetu, ne pa tudi 
njegovemu posameznemu članu, kot je bilo to doslej urejeno v poslovniku; za 
posameznega člana izvršnega sveta pa prihaja v poštev le razrešitev. Ta pri- 
pomba je v besedilu predloga odloka upoštevana in so odpadle tiste dosedanje 
določbe, ki so se nanašale na postopek v zvezi z nezaupnico posameznemu 
članu izvršnega sveta,. 

Pripomba zakonodajno-pravne komisije k 69. členu, da komisija za vpra- 
šanja mednarodnih odnosov po svoji funkciji ne bi mogla usklajevati sodelo- 
vanja občin z ustreznimi teritorialnimi enotami tujih držav in naj bi se zato 
določilo, da omenjena komisija »obravnava vprašanja v zvezi s. sodelovanjem 
občin«, je bila prav tako upoštevana in je besedilo te določbe v predlogu odloka 
ustrezno spremenjeno. 

46» 



7124 Priloge 

Pripomba zakonodajno-pravne komisije k 41. členu osnutka je smiselno 
upoštevana in je v predlogu določba' tega člena podrobneje precizirana na ta 
način; da sta dosledno razmejena pojma zadržanosti in daljše odsotnosti. 
V prvem primeru določi namestnika predsednik skupščine, v drugem pa pred- 
sedstvo skupščine. 

Komisija ni sprejela pripombe nekaterih članov zakonodajno-pravne ko- 
misije k 40. členu, da bi moral poslovnik ^določiti število podpredsednikov 
skupščine. Menila je namreč, da je konkretno število podpredsednikov skupščine 
odvisno od konkretnih potreb v zvezi z delom skupščine *in njenih teles. Ker gre 
za številne nove naloge zlasti v zvezi z delom v predsedstvu skupščine, ki lahko 
šele v izvajanju pokažejo-, kakšne so potrebe, na drugi strani pa tudi kadrovske 
možnosti za funkcije podpredsednikov, je bolje, da se v poslovniku vnaprej 
ne določi natančno število podpredsednikov, ker bi to utegnilo ovirati naj- 
ustreznejše rešitve. Tako bodo o številu podpredsednikov odločali vsi zbori 
skupščine SR Slovenije, ki volijo podpredsednike skupščine. 

Določba 45. člena osnutka, ki omenja, da je predsednik skupščine SR Slo- 
venije po svojem položaju član predsedstva SFRJ, naj bi se po predlogu zakono- 
dajno-pravne komisije črtala, ker je vsebovana že v ustavnih amandmajih in 
v zakonu o volitvah članov predsedstva SFRJ iz SR Slovenije. Vendar je ta 
določba ostala v predlogu odloka, ker je skupna komisija vseh zborov za 
spremembe in dopolnitve poslovnika mnenja, da je potrebna zaradi celovitega 
podajanja sestave članov predsedstva SFRJ iz SR Slovenije in zaradi lažje 
povezave te celote s kasnejšimi določbami tega .poglavja, ki se nanašajo na 
odgovornost, pravice in obveznosti vseh članov predsedstva SFRJ iz SR Sk>- 
venije. 

Kot v zakonodajnx>-pravni komisiji so bili tudi v skupni komisiji vseh 
zborov za spremembe in dopolnitve poslovnika nekateri člani mnenja, da v 
osnutku podana določba 19. člena (v zvezi z njim pa tudi 66. člena), ki se nanaša 
na postopek po interpelaciji poslancev v zvezi z delom predsedstva skupščine 
(oziroma izvršnega sveta), ne ustreza, in so se zavzemali za to, da bi šla inter- 
pelacija avtomatično v obravnavo-, ne pa šele po predhodni odločitvi zbora, kot 
je bilo predvideno v osnutku. Po njihovem mnenju predhodno odločanje zbora 
o tem, ali sprejme vloženo interpelacijo v obravnavo, omejuje smisel inter- 
pelacije in s tem slabi njen pomen. Tako v zakonodajnoKpravni komisiji kot 
tudi v skupni komisiji vseh zborov za spremembe in dopolnitve poslovnika pa 
omenjeni pomisleki niso bili sprejeti in se je večina članov obeh komisij od- 
ločila za tak način postopka v zvezi z interpelacijo, kakršen je bil predviden 
že v osnutku odloka. Po mnenju večine se prav s predhodnim odločanjem 
zbora o tem, ali se interpelacija uvrsti v dnevni red, daje interpelaciji prava 
tehtnost, hkrati pa predhodno proceduralno sklepanje predstavlja tudi možnost, 
da zbor prepreči Obravnavo v primeru, ko presodi, da predložena vloga po svoji 
vsebini nima elementov interpelacije ali je sicer očitno neprimerna oziroma 
nesprejemljiva za obravnavo. Taka rešitev je tudi v skladu z osnovno .pravico 
zbora, da sam odloča o tem, katero vprašanje sprejme na dnevni red svoje seje. 

V primerjavi z besedilom osnutka odloka je v besedilo predloga na novo 
uvrščeno XI. poglavje z naslovom »Postopek za izdajo zakona«. Do sprememb 
in dopolnitev dosedanjih določb poslovnika o postopku za izdajo zakona je 
prišlo zlasti na pobudo republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, ki je 
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■predlagal, da se glede na ustavni amandma XXiXS k ustavi SR Slovenije 
o sindikatih tudi v postopku za izdajo zakona določi sindikatom pomembnejša 
in neposrednejša vloga kot doslej. 

Predlog sindikatov je upoštevan tako, da se v novem 249. a členu posebej 
ureja postopek na podlagi pobude za izdajo zakona, ki jO' vložijo najpomemb- 
nejše družbenopolitične organizacije, gospodarska zbornica SR Slovenije in 
najvišji republiški pravosodni organi. Po dosedanjem poslovniku so se vse 
pobude za izdajo zakona pošiljale komisiji za vloge in pritožbe, ki jih je 
obravnavala, in če je ugotovila, da je pobuda utemeljena, sama izdelala in 
predložila skupščini predlog za izdajo zakona. V ustavnih amandmajih na novo 
opredeljeni vlogi Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in sindikatov 
pa več ne ustreza ureditev, po kateri naj bi se pobude teh organizacij predhodno 
preizkušale v skupščinski komisiji za vloge in pritožbe. Zato je predlagano, 
da se te pobude neposredno pošljejo pristojnim skupščinskim zborom1 v obrav- 
navo. Glede na značaj in pomen drugih družbenopolitičnih organizacij na ravni 
republike pa naj bi enaka ureditev veljala tudi za Zvezo združenj borcev NOV 
Slovenije in Zvezo mladine Slovenije. Prav tako ne bi bilo umestno niti po- 
trebno, da komisija za vloge in pritožbe predhodno ugotavlja, ali so utemeljene 
in opravičene pobude ustavnega sodišča SR Slovenije, vrhovnega sodišča SR 
Slovenije, višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani in gospodarske zbornice 
SR Slovenije. 

Neposredno pristojnim zborom se pošiljajo tudi predlogi, mnenja in pri- 
pombe teh organizacij in organov k predlogom za izdajo zakonov ter osnutkom 
in predlogom zakonov ali drugih aktov, ki so predloženi skupščini. Svoje pred- 
loge, mnenja in pripombe k omenjenim aktom lahko te organizacije in organi 
dajo tudi na sejah vseh skupščinskih teles. S tem je vsem omenjenim organi- 
zacijam in organom omogočeno, da dejavno sodelujejo v vseh fazah zakono- 
dajnega postopka. 

O pobudi za izdajo zakona ali drugega akta in o predlagani spremembi 
ah dopolnitvi predloga zakona oziroma drugega akta v teh primerih odločajo 
pristojni zbori. Če pristojen zbor ugotovi, da je taka pobuda oziroma predlog 
utemeljen, lahko z ustreznim sklepom določi, na kakšen način naj se v smislu 
pobude oziroma predloga izdela in vloži predlog za izdajo zakona ah za spre- 
membo oziroma dopolnitev predloga zakona ali drugega akta, ki se obravnava 
v skupščini. 

V skladu s pomenom in odgovornostjo pri obravnavi vseh teh pobud in 
predlogov je končno še določeno, da mora pristojni zbor predlagatelja pobude 
oziroma predloga obvestiti o stališču, ki g'a je zavzel do pobude oziroma pred- 
loga. 

Po 249. b členu ostane dosedanja ureditev postopka v zvezi s pobudami 
za izdajo zakona ah drugega akta, ki jih vložijo občani ter organi in organizacije, 
ki niso navedeni v 249. a členu. Te pobude se pošljejo v predhodno obravnavo 
komisiji za vloge in pritožbe. 

Zgolj iz redakcijskih razlogov je preurejena tudi dosedanja določba 249. 
člena, tako da pojasnjuje in opredeljuje pojem pobude za izdajo zakona v poi- 
menski povezavi s pojmom zahteve za izdajo zakona. Pomen obeh je identičen; 
zaradi lažjega razumevanja pa se v nadaljnjem besedilu uporablja pojem 
pobuda za izdajo zakona ah drugega akta. 
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Dosedanja določba 248. člena poslovnika pa se preureja le v toliko, da 
celovito zajema vse pooblaščene predlagatelje zakonov ali drugih aktov in tako 
medsebojno usklajuje dosedanji 248. člen poslovnika s kasnejšim amandmajem 
IX k ustavi SR Slovenije. 

Iz obrazloženega izhaja, da so bile v skupni komisiji vseh zborov za spre- 
membe in dopolnitve poslovnika podrobno obravnavane vse pripombe, dane 
k osnutku odloka, in v največji možni meri tudi upoštevane; prikazana in 
obrazložena pa so tudi vprašanja, o katerih so bila poleg večinskih stališč 
izražena tudi nekatera točena mnenja. 

Skupna komisija vseh zborov za spremdmbe in dopolnitve poslovnika meni, 
da so bile predlagane spremembe in dopolnitve v dosedanji obravnavi na ta 
način ustrezno in zadostno preverjene ter na tej podlagi podaja predlog odtoka 
o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije, ki ga je treba 
čimprej sprejeti, da se tudi obstoječi poslovnik skupščine SR Slovenije uskladi 
z ustavnimi amandmiaji. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
5. 6. 1972 obravnavala predlog odtoka o spremembah in dopolnitvah poslovnika 
skupščine SR Slovenije, ki ga je skupščini predložila skupna komisija vseh 
zborov skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika, in 
amandma Ivana .Krefta, poslanca republiškega zbora. 

V načelni razpravi komisija k .predlogu odloka ni imela pripomb. 
Tudi v obravnavi po členih komisija k predlogu odloka ni imela pripomb. 
Na seji je bilo izraženo le točeno mnenje enega izmed članov komisije 

v zvezi z 19. in 66. členom. Po njegovem mnenju določba, ki se nanaša na 
postopek po interpelaciji poslancev v zvezi z delom predsedstva skupščine 
(oziroma izvršnega sveta), ne ustreza. Meni, da iz določbe LI. ustavnega amand- 
maja k ustavi SR Slovenije izhaja, da je v primeru, ko je bila interpelacija 
sprožena, zbor dolžan le-to tudi upoštevati tako, da jo da na dnevni red svoje 
seje. Ureditev, ki jo uvajata zgoraj navedena člena, pa se v bistvu ne razlikuje 
od pravice predlaganja, kot jo imajo poslanci že po 20. členu po- 
slovnika. 

Komisija tudi ni imela pripomb k amandmaju poslanca Ivana 
Krefta. Nekateri člani komisije so bili mnenja, da taka dopolnitev ni potrebna 
za skupno sejo vseh zborov, za posamezne zbore pa se lahko uredi to v po^- 
slovniku zborov. 

St.: 0201-3/72 

Ljubljana, 5. 6. 1972 
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PREDLOG ODLOKA 

o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije, o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin 
na zasedanju v skupščini Socialistične republike Slovenije, in o razmerjih med 

zbori skupščine Socialistične republike Slovenije pri njihovem delu 

1. člen 

V odloku o delovnem področju zborov skupščine Socialistične republike 
Slovenije, o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na 
zasedanju v skupščini Socialistične republike Slovenije, in o razmerjih mled 
zbori skupščine Socialistične republike Slovenije pri njihovem delu (Uradni list 
SRS, št. 1/70) se v prvem odstavku 9. člena doda nova, 9. alinea z besedilom: 

»— o zakonih, ki jih pristojni zbori skupščine SR Slovenije sprejemajo po 
drugem odstavku 1. točke in po prvem odstavku 4. točke amandmaja XLIII 
k ustavi SR Slovenije.« » 

2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po sprejetih amandmajih k ustavi SR Slovenije se razširja krog vprašanj, 
glede katerih dajejo mnenja delegati občin, zbrani na zasedanju v skupščini 
SR Slovenije. Tako dajejo delegati občin na podlagi ustave svoja mnenja tudi 
o zakonih, ki jih skupščina SR Slovenije sprejema ob uporabi drugega odstavka 
1. točke X'LIII. amandmaja, ki določa, da lahko skupščina SR Slovenije uredi 
z zakonom tudi druge zadeve, ki so skupnega pomiena za delovne ljudi in občane 
v SR Sloveniji, pa niso naštete v 1. točki XLIII. amandmaja. 

Poleg tega predlagamo, naj bi dajali delegati občin svoja mnenja tudi 
o zakonih, ki jih skupščina sprejema po prvem odstavku 4. točke XLIII. amand- 
maja. V tej določbi so našteta področja, za katera se lahko z zakonom določijo 
temeljna načela, podrobno pa jih samostojno urejajo delovni ljudje in občani 
v občini, krajevni skupnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih in organi- 
zacijah združenega dela. 

Zaradi navedenih razlogov se predlaga dopolnitev odloka o delovnem 
področju zborov skupščine Socialistične republike Slovenije, o vprašanjih, glede 
katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v skupščini Socialistične 
republike Slovenije, in o razmerjih med zbori skupščine Socialistične republike 
Slovenije pri njihovem delu s temi, da se v prvem odstavku 9. člena tega odloka 
doda nova deveta alinea, ki določa, da zasedanje delegatov občin daje mnenja 
tudi o zakonih, ki jih pristojni zbori skupščine SR Slovenije sprejemajo po 
drugem odstavku 1. točke in po .prvem odstavku 4. točke XLIII. amandmaja 
k ustavi SR Slovenije. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
5. 6. 1972, št. 0209-1/72, 0210-1/72. 
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PREDLOG ODLOKA 

o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora 
delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini 

Socialistične republike Slovenije 
r ; i f , 4 ' f" •/ ' '• ' . I ' ' 1 : - ' * 

1. člen 

V odloku o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skup- 
nosti in zasedanja delegatov občin v skupščini Socialistične republike Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 24/69) se za 15. členom dodajo novi členi 15 a, 15 b, 15 c 
in 15č: 

»15. a člen 

Kadar zasedanje desegatov občin odloča o soglasju k zakonskemu predlogu 
(drugi odstavek 4. točke amandmaja XLIII k ustavi SR Slovenije), je za skle- 
panje potrebna navzočnost štirih petin delegatov občin v SR Sloveniji. 

Zasedanje delegatov občin odloča o soglasju iz prvega odstavka tega člena 
na podlagi usklajevanja stališč delegatov občin. 

Ce pride do različnih stališč o vprašanju soglasja, se na predlog predsedu- 
jočega ah na predlog najmanj šestih delegatov občin imenuje posebna komisija, 
sestavljena iz delegatov občin, ki v sodelovanju s predlagateljem zakona pripravi 
in predloži dodatno gradivo za zavzemanje stališč ter obrazložen predlog sklepa 
o soglasju. 

Ce posebna komisija zaradi različnih stališč njenih članov ni predložila 
sklepa o soglasju oziroma če zasedanje delegatov občin po ponovni obravnavi 
ni doseglo soglasja, je sklep o soglasju sprejet, če je zanj glasovala večina 
delegatov občin. 

Za glasovanje in ugotavljanje izida glasovanja se uporabljajo določbe 306. 
in 309. člena poslovnika skupščine SR Slovenije. 

Sklep o soglasju pošlje predsedujoči pristojnemu zboru; temu prav tako 
pošlje sporočilo, če soglasje ni bilo dano. 

15. b člen 

Ce je skupščini SR Slovenije pred predlogom zakona, ki se sprejema s 
soglasjem delegatov občin, predložen predlog za izdajo zakona oziroma zakonski 
osnutek, ju poleg pristojnih zborov obravnava tudi zasedanje delegatov občin. 

Predlog za izdajo zakona je sprejet, če z njim soglaša zasedanje delegatov 
občin. 

15. c člen 

Predsedniki pristojnih zborov so predsednika skupščine SR Slovenije dolžni 
obveščati o sprejetih sklepih k predlogu za izdajo zakona oziroma k zakonskemu 
osnutku, o sprejemu zakonskega predloga in o sprejetih amandmajih v zvezi 
z zakoni iz prejšnjega člena. 

15. č člen 

Ce zasedanje delegatov občin ni dalo svojega soglasja k zakonskemu pred- 
logu v besedilu, kakršno je bilo sprejeto v pristojnih zborih, se opravi usklaje- 
valni postopek s smiselpo uporabo določb 313. ii£ 314. člena poslovnika skupščine 
SR Slovenije.« 
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2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Z ustavnimi amandmaji k ustavi 'SR Slovenije se povečuje vloga zasedanja 
delegatov občin v skupščini SR Slovenije tudi .s tem, da je za sprejem zakona 
po drugem odstavku 4. točke XLIII. amandmaja potrebno soglasje delegatov 
občin. 

V drugem odstavku 4. točke XLIIL amandmaja se predvideva izjemna 
možnost, da se z republiškim zakonom določijo temeljna načela tudi v tistih 
zadevah, ki jih delovni ljudje in občani sicer samostojno urejajo v občini, 
krajevni skupnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih in organizacijah 
združenega dela, pa niso izrecno naštete v prvem odstavku 4. točke XLIII. 
amandmaja. 

Ker po dosedanji ustavni ureditvi zasedanja delegatov občin ni bilo pri- 
stojno dajati soglasje k zakonu, odlok o začasni ureditvi sklica in dela enotnega 
zbora delavnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije 
tudi ni predvidel postopka za dajanje soglasja. Glede na to komisija predlaga 
ustrezne dopolnitve omenjenega odloka z določbami od 15. a do 15. č člena, ki bi 
urejale postopek za odločanje o soglasju zasedanja delegatov občin. 

15. a člen določa, da je za sklepanje o soglasju k zakonskemu predlogu 
potrebna navzočnost štirih petin delegatov občin ter da se odloča o soglasju na 
podlagi usklajevanja stališč delegatov občin. Če pride do različnih stališč o vpra- 
šanju soglasja, se na predlog predsedujočega ali na predlog najmanj šestih 
delegatov občin imenuje posebna komisija, ki pripravi in predloži dodatno 
gradivo za zavzemanje stališč ter obrazložen predlog sklepa o soglasju. Ce tudi 
komisija zaradi različnih stališč njenih članov ni predložila sklepa o soglasju 
oziroma če zasedanje delegatov občin po ponovni obravnavi ni doseglo soglasja, 
je sklep o soglasju sprejet, če je zanj glasovala večina delegatov občin. 

Po petem odstavku 15. a člena se za postopek in ugotavljanje izida glaso- 
vanja uporabljajo določbe 306. in 309. člena poslovnika skupščine SR Slovenije. 
Sesti odstavek tega člena pa določa, da mora predsedujoči poslati pristojnemu 
zboru sklep o soglasju oziroma, če tega ni, sporočilo', da soglasje ni bilo dano. 

Po predlogu 15. b člena zbor delegatov občin sklepa o soglasju k predlogu 
za izdajo zakona in k predlogu zakona. Osnutek zakona pa obravnava tako kot 
drugi pristojni zbor s tem, da daje k njemu svoja stališča in pripombe. 

15. c člen določa, da so predsedniki pristojnih zborov dolžni obveščati pred- 
sednika skupščine SR Slovenije o sprejetih sklepih k .predlogu za izdajo zakona 
oziroma k zakonskemu osnutku, o sprejemu zakonskega predloga in o sprejetih 
amandmajih. Po 11. členu odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega 
zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin namreč predseduje 
zasedanju delegatov občin predsednik skupščine SR Slovenije ali član pred- 
sedstva skupščine, ki ga določi predsednik. 

Glede na to, da zakon ni sprejet, če. zasedanje delegatov občin ni dalo 
svojega soglasja k zakonskemu predlogu v besedilu, v kakršnem je bil sprejet 
v pristojnih zborih, se predvideva usklajevalni postopek. Po 15. č členu se za 
usklajevalni postopek smiselno uporabljajo določbe 313. in 314. člena poslovnika 
skupščine SR Slovenije. 
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POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
5. 6. 1972, št. 0209-1/72, 0210-1/72. 

PREDLOG 

sprememb in dopolnitev družbenega dogovora o osnovah za nadomestila 
odbornikom, poslancem in voljenim ter imenovanim funkcionarjem 

Družbeni dogovor o osnovah za nadomestila odbornikom, poslancem in 
voljenim ter imenovanim funkcionarjem se spremeni in dopolni: 

3. člen : 
— v prvi alinei se črta številka »7000« in nadomesti s številko »6000«; 
— v tretji alinei se črta besedilo »ki -predstavljajo pomembnejša središča 

od 3500 do 5500 din«, in nadomesti z besedilom »ki so obenem, regionalna 
središča od 4000 do 5500 din«; 

— za tretjo alineo se doda nova alinea, ki se glasi »—• za najvišje funkcije 
v predstavniških organih družbenopohtičnih organizacijah in temeljnih inte- 
resnih skupnostih v drugih večjih občinah od 3500 do 5000 din«; 

— v zadnji alinei se za besedo »organizacije« doda besedilo, ki se glasi 
»ter temeljnih interesnih skupnosti«. 

13. člen : 
Na koncu prvega odstavka se črta številka »1000« in nadomesti s številko 

»1500«. 
18. člen: 
Crta se besedilo drugega odstavka »Ob selitvi pripada poleg povračila 

stroškov za selitev še znesek do 3000 din« in nadomesti z besedilom »Način 
obračunavanja iz prejšnjega odstavka določijo podpisniki družbenega dogovora 
s svojimi internimi akti«. 

POROČILO 

k poslovanju skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev v letu 1971 

Odbor socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo in 
zdravstveno zavarovan je. je na seji 5. junija 1972 obravnal poročilo 
o poslovanju skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev v letu 1971, ki ga je 
skupščini SR Slovenije predložila Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja 
delavcev SR Slovenije. 

Po oceni odbora je bilo -poslovanje Zveze skupnosti zdravstvenega zavaro- 
vanja delavcev v letu 1971 usklajeno s spremembami v sistemu zdravstvenega 
zavarovanja, ki se je uveljavil na podlagi zakona o zdravstvenem zavarovanju 
in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva prebivalstva. Tudi samoupravno 
dogovarjanje o financiranju zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega var- 
stva je potekalo pod spremenjenimi pogoji, kakršne je določil novi zakon o 
zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva. Zaradi 
vpeljave obveznih oblik zdravstvenega varstva — ob istočasnem izpadu parti- 
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cipacije k stroškom zdravstvenega varstva -— je bilo pričakovati, da bodo izdatki 
skupnosti občutno porastli. Vendar izhaja podpisani družbeni dogovor o iz- 
hodiščih za izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva iž osnovnih pred- 
postavk, da morajo biti upoštevani ukrepi za stabilizacijo in razbremenitev 
gospodarstva ter smotrno uporabo sredstev celotne družbene potrošnje. Odbor 
je ugotovil, da so skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev upoštevale 
dogovorjena izhodišča in kritično ocenile rastoče potrebe zdravstvene službe 

. in možne obremenitve, izhajajoče iz družbenega dogovora. Tako so določile 
prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki se obračuna iz osebnega dohodka, po 
poprečni stopnji 6,66. 

Ko je odbor ocenil finančno poslovanje skupnosti zdravstvenega zavaro- 
vanja delavcev v letu 1971, je ugotovil, da so skupnosti prekoračile načrtovana 
gibanja tako dohodkov kot izdatkov. Prekoračenje dohodkov je bilo predvsem 
rezultat nepričakovanega povečanja števila zaposlenih zavarovancev in porasta 
osebnih dohodkov, medtem ko so na nepričakovano rast izdatkov skupnosti 
vplivale predvsem inflacijske težnje. 

Odbor je v obravnavi poročila ugotovil, da so stroški za zdravstveno varstvo 
aktivnega zavarovanca neenakomerno porazdeljeni po regijah — vzrok temu je 
razvitost ali nerazvitost zdravstvene službe — in pri tem poudaril, da je treba 
posvetiti več skrbi in naporov, da bi se zdravstvena služba na ekonomsko 
šibkejših območjih razvijala hitreje, saj je vse bolj občutiti, da se ta razkorak 
med razvitostjo in nerazvitostjo zdravstvene službe veča. 

Navzlic temu, da je odbor pozitivno ocenil predloženo poročilo, so bile nanj 
dane naslednje pripombe, ki naj jih zveza skupnosti v bodoče upošteva: 

— prikazati bd bilo treba točno število tako aktivnih zavarovancev in 
predvsem do tega zavarovanja upravičenih družinskih članov, kar bi pripomoglo, 
da bi bilo poročilo bolj eksaktno; 

— poročilo dokaj skromno prikazuje sliko glede stroškov po posameznih 
zdravstvenih dejavnostih (ambulantna, bolnišnična itd.); 

— prihodnja tovrstna poročila naj bodo celotna, primerjana s podatki in 
pregledi poslovanja zdravstvenih organizacij, tako da bi bilo celotno poslovanje 
zdravstva prikazano enotno. Le tako bi lahko ugotovili rezultate,, ki so bili 
doseženi na področju zdravstvenega varstva. Zlasti naj bodo tovrstna poročila 
enoten prikaz zdravstva kot področja, ko bo uveden mehanografski način ob- 
delave podatkov. 

Odbor je sprejel predlog, naj Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja 
delavcev V jeseni predloži skupščini v obravnavo prikaz 8-mesečnega poslovanja 
skladov zdravstvenega zavarovanja delavcev in zdravstvene službe. Ta analiza 
je potrebna glede eventualne združitve skladov zdravstvenega zavarovanja 
delavcev in zdravstvenega zavarovanja kmetov. 

Odbor predlaga soci alno-zdra vst v enemu zboru, da sprejme poročilo zveze 
skupnosti o poslovanju skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev v letu 
1971. 

Za svojega poročevalca na seji socialno^zdravstvenega zbora je odbor določil 
poslanca Jožeta Padovana. 

St.: 022-139/72 

Ljubljana, 6., 6. 1972 
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POROČILO 

k poslovanju skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov v letu 1971 

Odbor socialno-z d ravstvenega zbora za zdravstvo in 
zdravstveno zavarovanje je na seji dne 5. junija 1972. leta obrav- 
naval poročilo o poslovanju skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov v letu 
1971. Poročilo je skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo Zveza skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja kmetov SR Slovenije. 

Odbor je predloženo poročilo pozitivno ocenil, saj dovolj konkretno pri- 
kazuje novosti in pomanjkljivosti novega sistema zdravstvenega zavarovanja 
kmetov, število nosilcev zavarovanja, število vseh zavarovanih oseb po po- 
sameznih regijah, obseg zdravstvenega varstva, kot ga določajo zavarovanci- 
kmetje v svojih skupnostih, način financiranja zdravstvenega zavarovanja 
kmetov, zdravstveno varstvo kmetov-borcev NOV ter določila, da skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja obvezno zavarujejo po ekonomskih osnovah in po 
načelu vzajemnosti zdravstvene rizike, ki so posledica večje kolektivne nesreče 
pri delu ali pa nastanejo zaradi večjih naravnih nesreč. 

Odbor je ugotovil, da je bilo v finančnem pogledu prvo leto izvajanje 
novega sistema zdravstvenega zavarovanja uspešno. Glede na različen obseg 
zdravstvenega zavarovanja oziroma zdravstvenega varstva po posameznih regi- 
jah so tudi predpisane stopnje prispevkov za zdravstveno zavarovanje zelo raz- 
lične. Pozitivno poslovanje, oziromla poslovanje z minimalnimi izgubami do- 
kazuje, da so 'skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov pravilno ocenile 
obseg izdatkov in predpisale prim>erne stopnje, usklajene z obsegom zdrav- 
stvenega varstva, ki ga zagotavljajo zavarovancem. 

Na financiranje zdravstvenega zavarovanja kmetov vpliva še vedno ne- 
pravilno opredeljen status zavarovanca-kmeta, poleg tega pa so vključeni v 
zdravstveno zavarovanje kmetov tudi kmet j^ z najnižjim katastrskim dohodkom, 
s čimer se iz leta v leto zmanjšujejo osnove za obračun prispevka. Tako je 
možno iskati večja sredstva za povečan obseg zdravstvenega varstva in za 
podražitve le v povečanju stopenj. 

Tudi v minulem letu se je nadaljevala tendenca zmanjševanja števila 
zavarovancev. S takšno tendenco moramo računati tudi v prihodnje. Hitremu 
zniževanju števila kmečkega prebivalstva in s tem v zvezi števila kmečkih 
zavarovancev je vzrok tudi neugodna zemljiška struktura. Majhna in razdrob- 
ljena posest ne more namreč biti osnova za racionalno, tehnizirano in komercia- 
lizirano kmetijstvo. Po uradnih podatkih je danes v Sloveniji od kmetijstva 
eksistenčno odvisnih manj kot 10fl/o kmečkega prebivalstva. Del kmetov živi 
zaradi ostarelosti in bolezni od socialnih podpor ali drugih virov pomoči. 

V razpravi je bilo dalje ugotovljeno-, da so pravice zavarovancev-kmetov 
do zdravstvenega varstva po posameznih regijah dokaj različne. Na obseg in na 
koriščenje pravic vpliva v veliki meri stopnja razvitosti zdravstvene službe 
po posameznih regijah in deloma tudi nedostopnost te službe velikemu delu 
kmečkega prebivalstva, predvsem tistemu, ki živi v oddaljenejših in nedostopnih 
krajih. 

Na koncu je odbor ugotovil, da so predvsem v letošnjem letu nastale v 
posameznih regijah močne težnje po združevanju delovnih in kmečkih skup- 
nosti zdravstvenega zavarovanja. Tako bi vsaj v okviru posameznih regij 
izenačili pravice do zdravstvenega varstva delavcev in kmetov. Te težnje pod- 
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pira tako zdravstvena služba kot tudi družbenopolitične skupnosti, ki nekje 
že pripravljajo s skladi zdravstvenega zavarovanja podrobne izračune oziroma 
analize. Pri tem pa je treba seveda računati s tem, da kmetov ne bo mogoče 
dodatno obremenjevati s prispevki za zdravstveno zavarovanje in da naj riziko 
večje obremenitve prevzemajo tudi družbenopolitične skupnosti. Kljub eventual- 
nemu izenačenju pravic do zdravstvenega varstva koriščenje teh pravic s strani 
kmečkega prebivalstva ne bo tako intenzivno, kot je .pri delavcih. Vzrok za to 
je delno mentaliteta kmečkega prebivalstva, predvsem' pa stopnja razvitosti 
zdravstvene službe po posameznih regijah in dostopnost zdravstvene službe 
kmečkemu prebivalstvu. 

Odbor je poročilo o poslovanju skupnosti zdravstvenega zavarovanja kme- 
tov v letu 1971 ocenil kot realno sliko stanja na tem področju in zato predlaga 
soeiabioKzdravstvenemu zboru, da ga sprejme. 

Za poročevalca na seji sodalno-zdravstvenega zbora je odbor določil po- 
slanca Franca Kosmača. 

St.: 022-140/72 

Ljubljana, 6. 6. 1972 

POROČILO 

k informaciji o stanju zdravil in sanitetnega materiala na tržišču 

Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje so- 
cialno zdravstvenega zbora je na seji dne 5. junija 1972 obrav- 
naval »informacijo o stanju zdravil in sanitetnega materiala na tržišču« z dne 
24. maja 1972, ki jo je skupščini predložil republiški sekretariat za zdravstvo 
in socialno varstvo. 

V razpravi je bilo ugotovljeno: 
— Odbor je na 48. seji dne 19. januarja 1972 in na 52. seji dne 27. marca 

1972 že obravnaval informaciji o stanju zdravil in sanitetnega materiala na 
tržišču, ki ju je skupščini predložil republiški sekretariat za zdravstvo in 
socialno varstvo. Sekretariat je tekoče in .pozorno spremljal preskrbo z zdravili 
in sanitetnimi pripomočki na tržišču in sproti obveščal vse odgovorne dejavnike. 

— Informacijo o stanju zdravil in sanitetnega materiala na tržišču 15. 
februarja 1972 je na svoji 30. seji dne 5. maja 1972 obravnaval tudi socialno 
zdravstveni zbor. Na seji zbora je bilo ugotovljeno, da so informacije glede 
preskrbe z zdravili tako različne, da ni mogoče ugotoviti, kakšno je pravzaprav 
stanje na tržišču. Po mnenju zveznega sekretariata za delo in socialno politiko 
je preskrba z zdravih tako iz domače proizvodnje kot iz uvoza povsem zadovo- 
ljiva. Ker je bila informiranost poslancev različna, medtem pa se je spremenilo 
tudi stanje — sprejeti so bih novi ukrepi — je zbor sklenil, naj republiški 
sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo pripravi novejšo informacijo in jo 
predloži odboru v razpravo. 

— Z mnenjem odbora k informaciji o stanju zdravil in sanitetnega mate- 
riala 15. februarja 1972 je bilo seznanjeno tudi .predsedstvo skupščine. Sezna- 
njeno je bilo s predlogom, naj bi navedeno problematiko obravnaval tudi 
gospodarski zbor. Neposredno v zvezi s stanjem zdravil in sanitetnih pripo- 
močkov na tržišču ter sprostitvijo cen se namire č postavlja tudi vprašanje polo- 
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žaja farmacevtske industrije. Na seji predsedstva skupščine je bilo ugotovljeno, 
da je stanje glede preskrbe z zdravili zaskrbljujoče, ni pa kritično, zato zaenkrat 
tega vprašanja ne bo obravnaval gospodarski zbor. 

— Z mnenjem odbora k informaciji o stanju zdravil in sanitetnih pripo- 
močkov na tržišču 15. februarja 1972 sta bila seznanjena tudi predstavnik zvez- 
nega socialno-zdravstvenega zbora in zvezni sekretariat za delo in socialno 
politiko. 

— Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je pripravil 
najnovejšo informacijo in jo predložil skupščini, tako kot je bilo sklenjeno na 
seji zbora dne 5. maja 1972. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da je predložena informacija realni poka- 
zatelj sedanjega stanja glede preskrbe z zdravili in sanitetnimi pripomočki 
na tržišču. Informaciji so priloženi tudi spiski zdravil, ki jih že primanjkuje. 

Odbor je menil, da se stanje na tem področju ni spremenilo. Preskrba 
zdravstva z zdravili in sanitetnim materialom je vsebolj pomanjkljiva. Pred- 
stavnik tovarne »Lek<< je poudaril, da je vzrok v položaju farmacevtske indu- 
strije in neurejenih cenah zdravil. Pomanjkanje finančnih sredstev za nabavo 
in uvoz repromateriala ovira normalno proizvodnjo zdravil pri domači farma- 
cevtski industriji. Pomanjkanje sredstev pa predvsem ustvarja nelikvidnost, 
ki je prisotna pri vseh organizacijah. Menil je, da dokler bodo -podjetja (npr. 
veledrogerije) kot odjemalci v zaostanku s plačevanjem, toliko časa se stanje 
ne bo spremenilo, ker s tako velikimi terjatvami, kot jih ima danes farmar- 
cevtska industrija, ni mogoče normalno poslovati. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da je preskrba tržišča z zdravili in sani- 
tetnimi pripomočki v tesni povezavi s stanjem gospodarstva. Zdravstvo lahko 
probleme le ugotavlja, ne more jih pa rešiti. Vprašanja, kot so sprostitev cen 
in položaj farmacevtske industrije, so v neposredni zvezi s splošnim stanjem 
gospodarstva, zato so samo v okviru zdravstva nerešljiva. Pri tem pa bi bilo 
treba upoštevati, da zdravila in sanitetni pripomočki niso blago, ki je odvisno 
samo od tržnih zakonitosti', kot s,ta ponudba in povpraševanje. Zdravila in sani- 
tetni pripomočki naj bi se obravnavali ločeno in ne v isti kategoriji z drugimi 
predmeti splošne potrošnje, zlasti pa naj bi se cene zdravil in sanitetnih pri- 
pomočkov obravnavale ločeno od uvoza. 

Odbor se je zavzel, naj bi se za rešitev problema zmanjšal procent carine 
pri uvozu zdravil in sanitetnih pripomočkov. Uvozna podjetja so spričo za- 
mrznitve cen, podražitve zdravil in sanitetnih pripomočkov na zunanjem 
tržišču, nastale devalvacije dinarja in revalvacije nekaterih konvertibilnih 
valut, morala skoraj .povsem ustaviti uvoz. Za premostitev nastale situacije je 
bila meseca februarja 1972 organizirana posebna nabava, kjer so delno razliko 
zaradi devalvacije dinarja prevzeli tudi inoliferanti. Ta material je deloma 
pokril potrebe, vendar je zaloga že pošla. Zato naj se zmanjša procent carine, 
prometnega davka in drugih dajatev pri prometu z zdravili in naj se določijo 
cene, ki bodo v sorazmerju s predpisanimi prispevnimi stopnjami v zdravstvu. 
Z zmanjšanjem procenta dajatev bi se Obdržala absolutna vsota sredstev, ki je 
v zveznem proračunu predvidena, in tako zmanjšanje ne bi spremenilo ravno^ 
težja finančne bilance. S sedanjim režimom pa povečujemo nepredvidena in 
neplanirana sredstva v federalni proračun na škodo fondov zdravstvenega 
zavarovanja, ki imajo omejena sredstva in določena s prispevkom od osebnih 
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dohodkov in ne od deviz. Uredile naj bi se tudi cene domačim zdravilom, ki so 
zamrznjene že deset do petnajst let. 

Odbor je podprl predlog republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno 
varstvo za izboljšanje sedanjega stanja, s korekcijo odloka ZIS o dovoljenem 
uvozu, s podražitvijo do 50'% nabavne cene pred 26. novembrom 1971. Po spre- 
membi bi ceno sestavljala nabavna cena s pribitkom stroškov in zaslužkom 
uvoznika oziroma grosista in detajlista, vendar v absolutnih zneskih pred 26. no- 
vembrom 1971. Taka korekcija odloka pa naj bi bila le začasna in prehodna 
rešitev. Trajnejša rešitev bi bila v maksimiranju cen zdravil. Z zveznim pred- 
pisom naj bi bila cena določena tako, da bi pri dovoljenju uvoza posebna 
komisija določila tudi maloprodajno ceno. 

Odbor je podprl predlog odloka zveznega izvršnega sveta o maksimiranju 
cen zdravil iz zgoraj navedenih razlogov in se zavzel za čimprejšen sprejem. 
Menil je, da bo tako vsaj delno urejeno nevzdržno stanje na področju preskrbe 
z zdravili in sanitetnim materialom. 

Ob koncu je odbor podprl predloženo informacijo in pozitivno ocenil vsa 
prizadevanja zainteresiranih dejavnikov v republiki za rešitev stanja glede 
preskrbe z zdravili in sanitetnimi pripomočki na tržišču. Sprejel je tudi sklep, 
naj se z mnenjem in predlogi seznainiita predsednik zveznega socialno-zdravstve- 
nega zbora in zvezni sekretariat za delo in socialno politiko. 

Za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora je odbor določil po- 
slanca dr. Dlušana Misa, 

St.: 515-1/72 

Ljubljana, 6. 6. 1972 

MNENJE 

k poročilu o družbeni skrbi za otroke motene v telesnem 
in duševnem razvoju 

Odbor za socialno in otroško varstvo socialno—zdrav- 
stvenega zbora jena seji dne 29. maja 1972 obravnaval poročilo o druž- 
beni skrbi za otroke, motene v telesnem in duševnem razvoju, ter ugotovitve, 
stališča in sklepe republiške skupnosti otroškega varstva, ki jih je skupščini 
predložila republiška skupnost otroškega varstva. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je predloženo poročilo skrbno pripravljen 
pokazatelj sedanjega stanja na tem področju, katerega osnovna značilnost je, 
da nimamo v praksi utečenega sistema, ki bi omogočil prizadetemu otroku 
kompleksno habilitacijo, tako da bi ga zgodaj odkrili, ustrezno obravnavali do 
usposobitve, usposobili in zaposlili. Družbena skrb za otroke, motene v telesnem 
in duševnem razvoju, močno zaostaja, zato je potrebno ukrepati, da bo postala 
sestavni del načrtne kompleksne družbene skrbi za vse otroke. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da je edina pravilna orientacija za izvajanje 
začrtane politike na tem področju izenačiti pogoje za razvoj prizadetih otrok 
s pogoji ostalih otrok in jim zagotoviti take oblike družbene skrbi, ki bodo 
omogočale njihov neovirani razvoj in vključevanje v družbeno življenje. Odbor 
je opozoril, da je za dosego cilja, zagotoviti vsem otrokom enake pogoje za 
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življenje in, jih enako obravnavati, za kategorijo prizadetih otrok potrebna 
koncepcija usposabljanja, ki je še nimamo. Zato je v prihodnje treba več 
pozornosti posvetiti prav družbeni skrbi za prizadete otroke in uspešneje reše- 
vati problematiko, ki postaja vse bolj pereča, to vse pa v okviru družbene 
skrbi za zdrav in uspešen razvoj vseh otrok pri nas. 

Za sistemsko ureditev področja družbene skrbi za prizadete otroke je 
potreben program, v katerem bodo opredeljene dolžnosti posameznih družbenih 
dejavnikov tudi glede razvojno motenih otrok, in morajo biti sklenjeni druž- 
beni dogovori, ki bi povezali vse nosilce družbenih interesov v občinah in 
republiki pri skrbi za te otroke. Odbor je bil obveščen, da bo jeseni skupščini 
predložen takšen program, za leto 1973 pa bo sklenjen tudi družbeni dogovor. 

V razpravi je bilo sproženo vprašanje financiranja te dejavnosti in vpra- 
šanje kadrov. Glede financiranja je . odbor menil, da je problematika kom- 
pleksna, zato je z družbenim dogovorom treba določiti procent, s katerim naj 
posamezni družbeni dejavniki sodelujejo pri. financiranju. Materialna osnova za 
varstvo prizadetih otrok zaostaja, kar se zrcali v pomanjkljivi mreži zavodov 
in v pomanjkanju zmogljivosti za izvajanje varstva in usposabljanja. Finan- 
ciranje usposabljanja, vključno vzgojno varstvenega dela, je določeno z zako- 
nom o izobraževalni skupnosti in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ker 
gre za obravnavo kompleksne problematike, se je odbor zavzel za obravnavo 
le-te tudi na seji prosvetno-kulturnega zbora. Poslanci so menili, da gre za 
vzgojo in izobraževanje kategorije prizadetih otrok, eden od financerjev te 
dejavnosti pa so izobraževalne skupnosti. 

Odbor je kritično ocenil dejstvo, da v poročilu ni prikaza glede stanja 
kadrov na tem področju-. Prav tako ni razvidno, koliko kadrov bo v prihodnje 
potrebno in niso izdelani normativi, ki jih še nimamo, sprejeto je le stališče — 
na 60 prizadetih otrok 1 strokovni delavec. Do leta 1975 bi potrebovali še 1000 
strokovnih delavcev, kar je glede na pereče kadrovsko vprašanje na tem pod- 
ročju neizvedljivo. 

Odbor je opozoril, da so v sedanji zakonodaji, zlasti invalidski, še nekatere 
vrzeli, ki otežujejo celovito obravnavanje prizadetih otrok, zato je sedaj, ko se 
pripravlja republiška invalidska zakonodaja, v kateri se bodo določile tudi 
pravice prizadetih otrok, treba temu posvetiti več pozornosti. 

Posebna pozornost je bila v razpravi posvečena financiranju in sanaciji 
zavodov za usposabljanje, ki imajo pomen za vso republiko. Ni še sklenjen 
sporazum o financiranju in sanaciji zavodov za usposabljanje, katerih ustano- 
vitelj je republika, -podpisniki pa naj bi bili izvršni svet SR Slovenije, repu- 
bliška izobraževalna skupnost in republiška skupnost otroškega varstva. Odbor 
se je zavzel za čimprejšnjo sklenitev tega sporazuma, saj je problem priza- 
detih otrok vedno bolj pereč, vedno več prizadetih otrok čaka na habilitacijski 
postopek in jih ni. mogoče vključiti v varstveno-vzgojne zavode. 

Ob koncu je odbor sprejel predloženo poročilo o družbeni skrbi za otroke, 
motene v telesnem! in duševnem razvoju, ter ugotovitve, stališča in sklepe 
republiške skupnosti otroškega varstva. Pozitivno je ocenil prizadevanja repu- 
bliške skupnosti otroškega varstva kot pobudnika za poenoteno, povečano in 
bolj učinkovito družbeno skrb za prizadete otroke. Ponovno se je zavzel za 
enotno obravnavo vseh otrok in izenačitev pogojev za normalno vključitev 
v družbeno življenje ter za čimprejšnjo sklenitev sporazuma o financiranju 
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in sanaciji zavodov za usposabljanje. Predlagal je, naj problematiko obravna- 
vata na svojih sejah socialno-zdravstveni zbor in prosvetno-kulturni zbor. 

Za poročevalca na seji socialno-z-dravstvenega zbora je odbor določil dr. 
Štefana Vargo. 

St.: 560-2/72 

Ljubljana, 31. 5. 1972 

POROČILO 

o izvajanju sklepa in priporočila za izboljšanje krvodajalske dejavnosti 
v SR Sloveniji 

Odbor socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo in 
zdravstveno zavarovanje je na seji dne 5. junija 1972 obravnaval 
poročilo o izvajanju sklepa in priporočila za izboljšanje krvodajalske dejavnosti 
v SR Sloveniji. Navedeni akt je sprejela skupščina SR Slovenije na seji repu- 
bliškega zbora in socialno-zdravstvenega zbora v začetku meseca decembra 
1969. leta. 

Osnova za razpravo na seji odbora je bil uvodoma omenjeni skupščinski 
akt ter poročilo republiškega odbora Rdečega križa Slovenije. 

V razpravi o navedenih gradivih je odbor soglasno ugotovil, da sta skup- 
ščinski sklep in priporočilo za izboljšanje krvodajalske dejavnosti v naši repu- 
bliki odigrala pomembno vlogo pri nadaljnjem razvijanju te humane akcije 
in v mnogočem prispevala k boljšemu in bolj organiziranemu delu na tem 
področju ter tudi k boljšim rezultatom. Ti se kažejo predvsem v tem, da se je 
v letih 1970 in 1971 —- torej neposredno po sprejemu sklepa in priporočila — 
močno povečalo število krvodajalcev in s tem seveda tudi količina odvzete 
krvi. Tako je bilo že v prvem letu po sprejetem skupščinskem dokumentu 
skoraj 6000 odvzemov krvi več v primerjavi z letom 1969; odstotek odvzemov 
nasproti številu prebivalcev je porasel od 3,67 na 4l0/o in v letu 1971 na 4,22'%. 

Se posebej je bilo pozitivno ocenjeno delo 34 koordinacijskih odborov pri 
občinah za krvodajalstvo, čeprav jih niso ustanovili v vseh občinah, ker menijo, 
da jim taki odbori niso potrebni glede na to, da krvodajalske akcije dobro 
potekajo, kot tudi aktivnost občinskih skupščin oziroma njihovih pristojnih 
svetov. Tako je na primer 24 občinskih skupščin dalo še svoje priporočilo 
delovnim organizacijam in krajevnim skupnostim o nalogah v tej zvezi na 
podlagi priporočila republiške skupščine. Se posebej pozitivno so vplivala dolo- 
čila o statutih vseh skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov, na podlagi 
katerih prejmejo njihovi zavarovanci kri brezplačno. Prav tako so tudi ob- 
činske skupščine prevzele plačila stroškov za kri v svoje breme za nezavarovane 
bolnike. 

Ko je odbor soglasno in z zadovoljstvom ugotovil, da se skupščinski sklep 
in priporočilo dosledno izvajata, je opozoril na še nekatera ne povsem rešena 
vprašanja. Taka vprašanja so še ^organizacijske narave in predvsem v zvezi 
z določitvijo indikacij za dajanje transfuzije, skratka: strokovna vprašanja 
glede porabe krvi. Podatki namreč kažejo, da hkrati s tem, ko vsako leto raste 
število krvodajalcev in število odvzemov krvi, s čimer se tudi povečuje količina 
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zbrane krvi, raste tudi poraba krvi. Prav zaradi tega še nismo mogli ustvariti 
zadostnih rezerv krvne plazme za primer elementarnih in drugih nesreč. 

Sklep in priporočilo SR Slovenije sta naletela na velik in ugoden odmev 
pri občinskih skupščinah, delovnih organizacijah, krajevnih skupnostih ter tudi 
pri posameznikih, ki zdaj najtesneje sodelujejo z organizacijami Rdečega križa 
pri izvajanju nalog na področju krvodajalstva. Skupščinski akt je pripomogel 
tudi k večjemu razumevanju informacijskih sredstev, ki vedno in vsestransko 
podpirajo krvodajalsko dejavnost. Odbor je pozitivno ocenil tudi delo republi- 
škega zavoda za transfuzijo, ki tesno sodeluje tako z glavnim odborom RK 
kot tudi z njegovimi organizacijami na terenu pri izvajanju krvodajalskih 
akcij. 

Glede na doslej dosežene uspehe in glede na dosledno izpolnjevanje spre- 
jetega sklepa in stališča skupščine SR Slovenije odbor predlaga zboru, da 
sprejme poročilo o izvajanju tega skupščinskega dokumenta in izrazi pri- 
znanje organizacijam RK in vsem drugim prej navedenim dejavnikom za doslej 
uspešno opravljeno delo na tako humanem in družbeno pomembnem področju. 

Za svojega poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora je odbor 
določil poslanca dr. Adolfa Drolca. 

St.: 516-1/72 

Ljubljana, 5. 6. 1972 

PREDLOG ODLOKA 

o razrešitvi podpredsednika skupščine SR Slovenije, predsednika komisije 
skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja in predsednika komisije 

skupščine SR Slovenije za državno varnost 

Na podlagi zadnjega odstavka 2. točke amandmaja VII k ustavi Sociali- 
stične republike Slovenije ter 95. in 99. člena poslovnika skupščine SR Slove- 
nije je skupščina Socialistične republike Slovenije na skupni seji vseh zborov 
sprejela 

ODLOK 

o razrešitvi podpredsednika skupščine Socialistične republike Slovenije, 
predsednika komisije skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja in 

predsednika komisije skupščine SR Slovenije za državno varnost 

Marjan Orožen se razreši dolžnosti podpredsednika skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije, predsednika komisije skupščine SR Slovenije za 
volitve in imenovanja in predsednika komisije SR Slovenije za državno varnost. 

OBRAZLOŽITEV 

Na seji republiškega zbora skupščine SR Slovenije dne 11. 2. 1972 je bil 
Marjan Orožen izvoljen za člana izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in 
imenovan za republiškega sekretarja za notranje zadeve. 
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Zaradi prevzema novih dolžnosti je Marjan Orožen v skladu z določbami 
69. člena ustave Socialistične republike Slovenije zaprosil, da ga skupščina SR 
Slovenije razreši dolžnosti podpredsednika skupščine SR Slovenije, predsed- 
nika komisije skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja ter predsednika 
komisije skupščine SR Slovenije za državno varnost. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga skup- 
ščini SR Slovenije, da Marjana Orožna razreši omenjenih dolžnosti. 

PREDLOG ODLOKA 

o izvolitvi podpredsednika skupščine SR Slovenije 

Na podlagi zadnjega odstavka 2. točke amandmaja VII k ustavi Sociali- 
stične republike Slovenije je skupščina Socialistične republike Slovenije na 
skupni seji vseh zborov sprejela 

ODLOK 
o izvolitvi podpredsednika skupščine Socialistčne republike Slovenije 

Za podpredsednika skupščine Socialistične republike Slovenije se izvoli 
Stane M a r k i č. 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na podlagi 
130. člena poslovnika skupščine SR Slovenije na seji dne 2. junija 1972 razprav- 
ljala o kandidatu za podpredsednika skupščine SR Slovenije. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga — 
po poprejšnjih ustreznih posvetih pri republiški konferenci SZDL Slovenije — 
da skupščina SR Slovenije izvoli za podpredsednika skupščine SR Slovenije 
Staneta Markiča, poslanca republiškega zbora skupščine SR Slovenije. 

Stane Markič je bil rojen 8. 5. 1928 v Mariboru. Diplomiral je na pravni 
fakulteti v Ljubljani leta 1958. V NOB je sodeloval od leta 1941. Od leta 1945 
do 1961 je bil na vodilnih funkcijah v SKOJ, v mladinski organizaciji, v Zvezi 
študentov ter sekretar univerzitetnega komiteja ZKS. Leta 1961 je bil izvoljen 
za sekretarja glavnega odbora SZDL Slovenije, januarja 1962 za sekretarja 
centralnega sveta zveze sindikatov Jugoslavije, leta 1966 pa za sodnika -vrhov- 
nega sodišča SR Slovenije. 

Je član predsedstva republiške konference SZDL Slovenije in predsednik 
njenega koordinacijskega odbora za kadrovska vprašanja, član skupne komisije 
vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja in delegat republiške 
konference SZDL Slovenije v komisiji skupščine SR Slovenije za volitve in 
imenovanja. 
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PREDLOG ODLOKA 

o razrešitvi in imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje 
skupščina SR Slovenije v svet Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani 

N,a podlagi 17. alinee 135. člena in 5. .alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije in II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije 
ter v zvezi z II. točko odloka o Slovenskem narodnem gledališču v Ljubljani 
(Uradni list SRS, št. 14-154/65) je skupščina Socialistične republike Slovenije 
na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 

o razrešitvi in. imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje 
skupščina SR Slovenije v svet Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani 

I. 

Razrešijo se predstavniki družbene skupnosti v svetu Slovenskega narod- 
nega gledališča v Ljubljani, ki jim je potekla mandatna doba: 

Milan ,Merčun, generalni direktor RTV Ljubljana; 
Vlado Vodopivec, vodja študijsko analitske skupine, republiški svet 

Zveze sindikatov Slovenije; 
Pavle Zupančič, sodnik vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

II. 

V svet Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani se imenujejo za dobo 
dveh let: 

Slavko Bohanec, dosedanji republiški sekretar za prosveto in kulturo; 
Anton R o b 1 e k , mtehanik, vodja oddelka za plan, obrat za avtomatske 

telefonske naprave, Elektromehanika Kranj v združenem podjetju Iskra, Kranj; 
Pavle Zupančič, sodnik vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Po določbah II. točke odloka o Slovenskem narodnem gledališču v Ljub- 
ljani imenuje skupščina SR Slovenije tri predstavnike družbene skupnosti v 
svet Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. 

Sedanjim predstavnikom družbene skupnosti je potekla mandatna doba 
25. 3. 1972. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji 
dne 28. 3. 1972 razpravljala o kandidatih za člane sveta Slovenskega narodnega 
gledališča v Ljubljani in predlaga republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, 
da imenuje naslednje predstavnike družbene skupnosti v svet Slovenskega 
narodnega gledališča v Ljubljani: 

Slavka B o h a n c a , dosedanjega republiškega sekretarja za prosveto in 
kulturo; 
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Antona Robleka, mehanika, vodjo oddelka za plan, obrat za avto- 
matske telefonske naprave, Elektromehanika Kranj v združenem podjetju Iskra, 
Kranj in 

Pavleta Zupančiča, sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

PREDLOG ODLOKA 

o razrešitvi in imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje 
skupščina SR Slovenije v svet Slovenske filharmonije v Ljubljani 

Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije in II. amandmaja k ustavi Sociahstične republike Slovenije 
ter v zvezi z II. točko odloka o Slovenski filharmoniji v Ljubljani (Uradni list 
SRS, št. 14-155/65) je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji repu- 
bliškega zbora sprejela 

ODLOK 

o razrešitvi in imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje 
skupščina SR Slovenije v svet Slovenske filharmjonije v Ljubljani 

I. 

Razrešijo se predstavniki družbene skupnosti v svetu Slovenske filharmo- 
nije v Ljubljani, ki jim je potekla mandatna doba: 

dr. Rado B o r d o n , šef oddelka za avtorske pravice pri založndško-gra- 
fičnem podjetju Mladinska 'knjiga, Ljubljana; 

Marjan Gabrijelčič, samostojni svetovalec za glasbo pri predsedstvu 
Zveze kulturno^prosvetnih organizacij Slovenije; 

Vladimir Lovec, profesor glasbe, center za glasbeno vzgojo, Koper. 

II. 

V svet Slovenske filharmonije v Ljubljani se imenujejo za dobo dveh let: 
Marjan Gabrijelčič, samostojni svetovalec za glasbo, predsedstvo 

Zveze kultumo-prosvetnih organizacij Slovenije; 
Borut P1 a v š a k , samostojni svetovalec na področju kulture, prosvete 

in znanosti v sekretariatu izvršnega sveta skupščine SR Slovenije za infor- 
macije; 

Dane S k e r 1, komponist, docent akademije za glasbo, Ljubljana. 

OBRAZLOŽITEV 

Po določbah II. točke odloka o Slovenski filharmoniji v Ljubljani imenuje 
skupščina SR Slovenije tri predstavnike družbene skupnosti v svet Slovenske 
filharmonije v Ljubljani. 

Sedanjim predstavnikom družbene skupnosti je potekla mandatna doba 
25. 3. 1972. 
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Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 
28. 3. 1972 razpravljala o kandidatih za člane sveta Slovenske filharmonije 
v Ljubljani in predlaga republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da ime- 
nuje naslednje predstavnike družbene skupnosti v svet Slovenske filharmonije 
v Ljubljani : 

Marjana Gabrijelčiča, samostojnega svetovalca za glasbo, pred- 
sedstvo Zveze kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije; 

Boruta Plav šaka, samostojnega svetovalca za področje kulture, pre- 
svete in znanosti v sekretariatu izvršnega sveta skupščine SR Slovenije za 
informacije in 

Daneta Skerla, komponista, docenta akademije za glasbo v Ljubljani. 

PREDLOG ODLOKA 

o imenovanju' predstavnika družbene skupnosti v svet zavoda za duševno in 
živčno bolne Hrastovec in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo 

svojega predstavnika v ta svet 

Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije 
in na podlagi 22. člena zakona o socialnih zavodih (Uradni list SRS, št. 4-17/71) 
je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 

o imenovanju predstavnika družbene skupnosti v svet zavoda za duševno in 
živčno bolne Hrastovec in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo 

svojega predstavnika v ta svet 

1. V svet zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec se imenuje. 
Mirko K o š m e r 1, direktor, trgovsko podjetje Potrošnik — Izbira, Lenart. 
2. Po enega predstavnika delegirajo': 
klinična bolnišnica za psihiatrijo Ljubljana, 
skupščina občine Maribor, 
skupščina občine Lenart, 
skupnost zdravstvenega zavarovanja delavcev Maribor. 

OBRAZLOŽITEV 

Po določbah 22. člena zakona o socialnih zavodih sodelujejo v svetu social- 
nega zavoda poleg članov delovne skupnosti tudi predstavniki družbene skup- 
nosti. 

Ustanovitelj socialnega zavoda določi, katere delovne in 'druge organizacije 
delegirajo svoje predstavnike v svet socialnega zavoda, ter njihovo število. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 
28. marca 1972 razpravljala o kandidatu za predstavnika družbene skupnosti, 
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ki ga imenuje skupščina SR Slovenije v svet zavoda za duševno in živčno bolne 
Hrastovec, in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo svojega 
predstavnika v ta svet. 

Na podlagi razprave daje komisija za volitve in imenovanja predlog odloka 
o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svert zavoda za duševno in 
živčno bolne Hrastovec in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki dele- 
girajo svojega predstavnika v ta svet, pristojnim zborom, skupščine SR Slovenije 
v obravnavo in odločanje. 

AMANDMA 

k predlogu odloka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti v svet zavoda 
za duševno in živčno bolne Hrastovec in o določitvi delovnih in drugih organi- 

zacij, ki delegirajo svojega predstavnika v ta svet 

V predlogu odloka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti v svet 
zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec in o določitvi delovnih in drugih 
organizacij, ki delegirajo svojega predstavnika v ta svet, se 

— spremeni naslov odloka in glasi: 
»Odlok o imenovanju predstavnika družbene skupnosti v svet zavoda za 

duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate«; 
— črta 2. točka. 

OBRAZLOŽITEV 

Kpmiisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je predlog odloka 
predložila še pred predložitvijo zakona o uskladitvi akta o ustanovitvi zavoda 
za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate, s katerim se spreminja ureditev 
imenovanja predstavnikov družbene skupnosti, tako da skupščina SR Slovenije 
imenuje enega predstavnika družbene skupnosti v svet zavoda, medtem, ko 
zakon sam določa delovne in druge organizacije, ki delegirajo svoje predstavnike. 

PREDLOG ODLOKA 

o imenovanju republiškega javnega pravobranilca 

Na podlagi 17. alinee 135. člena, 5. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije in II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slove- 
nije ter na podlagi 43. člena temeljnega zakona o javnem pravobranilstvu 
(Uradni list SFRJ, št. 15-299/65) je skupščina Socialistične republike Slovenije 
na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 

o imenovanju republiškega javnega pravobranilca 

Za republiškega javnega pravobranilca se imenuje 
dr. Viktor Damjan, dosedanji republiški sekretar za pravosodje in 

občo upravo. 
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OBRAZLOŽITEV 

Dosedanji republiški javni pravobranilec Fedor Košir je dne 31. marca 
1972 umrl. 

Komisija za volitve in imenovanja je razpravljala o kandidatu za izpraz- 
njeno mesto republiškega javnega pravobranilca. Na podlagi razprave komisija 
predlaga republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da imenuje za republi- 
škega javnega pravobranilca dr. Viktorja Damjana. 

Dr. Viktor Damjan je bil rojen 3. 1. 1915 v Ajdovščini. Na pravni fakulteti 
v Ljubljani je diplomiral leta 1940. 

Od 5. 3. 1945 do 15. 6. 1951 je bil na raznih dolžnostih v JLA, in sicer: 
sekretar vrhovnega vojaškega sodišča pri generalštabu v Beogradu, pravni 
referent v kabinetu vrhovnega komandanta oboroženih sil v Beogradu, vojaški 
tožilec v IV. armadi in v komandi jugoslovanske vojne mornarice ter namestnik 
vojaškega tožilca vojne oblasti komande V. v Zagrebu; od leta 1951 do 1954 je 
bil v. d. šefa odseka in nato načelnik oddelka UDV za Slovenijo, od 1954 do 1959 
v izvršnem svetu skupščine LR Slovenije član odbora za notranjo politiko, 
šef kabineta podpredsednika in nazadnje član odbora za splošna in upravna 
vprašanja; od leta 1959 do 1963 sodnik vrhovnega sodišča SR Slovenije; od 
1963 do 1967 podpredsednik okrajne skupščine Ljubljana ter podpredsednik 
mestnega sveta Ljubljana in od 1967 do 1971 republiški sekretar za pravosodje 
in občo upravo. 

Aktivno sodeluje v nekaterih komisijah izvršnega sveta skupščine SR Slo- 
venije ter v samoupravnih organih in družbenopolitičnih organizacijah. 

PREDLOG ODLOKA 

o določitvi števila in izvolitvi članov sveta SR Slovenije za narodno obrambo 

Na podlagi 152. člena ustave Socialistične republike Slovenije in II. amand- 
maja k ustavi Socialistične republike Slovenije ter v zvezi s 16. členom zakona 
o splošnem ljudskem odporu (Uradni list SRS, št. 28-180/71) je skupščina 
Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 

o določitvi števila in izvolitvi članov sveta SR Slovenije za narodno obrambo 

I. 

Svet SR Slovenije za narodno obrambo ima predsednika, tajnika in 12 
članov. 

II. 

Svet SR Slovenije za narodno obrambo sestavljajo: 

predsednik: Stane Kavčič, predsednik izvršnega sveta skupščine SR 
Slovenije; 

tajnik: Franc Ko če v ar, republiški sekretar za narodno obrambo; 
člana: Marjan Dolenc, republiški sekretar za gospodarstvo; 
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Vinko Hafner, sekretar komiteja mestne konference ZKS 
Ljubljana; 
Albert J a k o p i č , komisar glavnega štaba za splošni ljud- 
ski odpor SR Slovenije; 
Miha Koša k, dipl. inž., predsednik skupščine mesta Ljub- 
ljana; 
Tone Kropušek, predsednik republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije; 
Marjan Orožen, republiški sekretar za notranje zadeve; 
Bojan P o 1 a k , poveljnik glavnega štaba za splošni ljudski 
odpor SR Slovenije; 
Stane P o t o č a r , poveljnik IX. armade; 
Zivko P r e g 1, predsednik republiške konference Zveze mla- 
dine Slovenije; 
Franc Tavčar, načelnik štaba IX. armade; 
Zora T o m i č , republiški sekretar za zdravstvo in socialno 
varstvo; 
Janez Vipotnik, predsednik republiške konference SZDL 
Slovenije. 

III. 

S tem odlokom preneha veljati odlok o določitvi števila in imenovanju 
članov sveta za narodno obrambo SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 32-238/68). 

OBRAZLOŽITEV 

Po določbah 16. člena zakona o splošnem ljudskem odporu (Uradni list 
SRS, št. 28-180/71) svet SR Slovenije za narodno obrambo sestavljajo pred- 
sednik, tajnik in določeno število članov. 

Predsednik sveta je po svojem položaju predsednik izvršnega sveta skup- 
ščine SR Slovenije, tajnik sveta pa republiški sekretar za narodno obrambo. 

Člani sveta so po svojem položaju: poveljnik najvišjega poveljstva -enot 
Jugoslovanske ljudske armade na območju Slovenije, poveljnik in politični 
komisar glavnega štaba SR Slovenije za splošni ljudski odpor in republiški 
sekretar za notranje zadeve. Druge člane sveta izvoli skupščina SR Slovenije, 
ki hkrati določi tudi njihovo število. 

Sedanji sestav sveta je naslednji: 

Člani po položaju: 

1. Stane Kavčič, predsednik izvršnega sveta skupščine SR Slovenije; 
2. Franc Poglajen, poveljnik IX. armade; 
3. Bojan Polak, poveljnik glavnega štaba za splošni ljudski odpor SR 

Slovenije; 
4. Albert Jakopič, komisar glavnega štaba za splošni ljudski odpor SR 

Slovenije; 
5. Franc Kočevar, republiški sekretar za narodno obrambo; 
6. Silvo Gorenc, dosedanji republiški sekretar za notranje zadeve; 
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Drugi člani: 

7. Vinko Hafner, podpredsednik izvršnega sveta skupščine SR Slovenije 
(sedaj sekretar komiteja mestne konference ZKS Ljubljana); 

8. Janez Vipotnik, predsednik republiške konference SZDL Slovenije; 
9. Tone Kropušek, predsednik republiškega sveta Zveze sindikatov Slo- 

venije; 
10. Mitja Gor j up, predsednik republiške konference Zveze mladine Slo- 

venije (sedaj glavni urednik CGP Delo, Ljubljana); 
11. Franc Tavčar, pomočnik poveljnika IX. armade; 
12. Andrej Levičnik, republiški sekretar za gospodarstvo (sedaj glavni 

direktor centrale službe družbenega knjigovodstva za SR Slovenijo); 
13. Majda Gaspari, republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo 

(sedaj sekretar skupščine republiške skupnosti otroškega varstva); 
14. Miha Košak, dipl. inž., predsednik skupščine mesta Ljubljana; 
15. Daniel Lepin, glavni republiški prometni inšpektor. 

Predlog za nov sestav sveta pa je naslednji: 

Člani po polo^žaju: 

1. Stane Kavčič, predsednik izvršnega sveta skupščine SR Slovenije; 
2. Stane Potočar, poveljnik IX. armade; 
3. Bojan Polak, poveljnik glavnega štaba za splošni ljudski odpor SR 

Slovenije; 
4. Albert Jakopič, komisar glavnega štaba za splošni ljudski odpor SR 

Slovenije; 
5. Franc Kočevar, republiški sekretar za narodno obramba; 
6. Marjan Orožen, republiški sekretar za notranje zadeve; 

Drugi člani: 

7. Janez Vipotnik, predsednik republiške konference SZDL Slovenije; 
8. Vinko [Hafner, sekretar komiteja mestne konference ZKS Ljubljana; 
9. Tone Kropušek, predsednik republiškega sveta Zveze sindikatov Slo- 

venije ; 
10. Zivko Pregl, predsednik republiške konference Zveze mladine Slovenije; 
11. Franc Tavčar, načelnik štaba IX armade; 
12. Marjan Dolenc, republiški sekretar za gospodarstvo; 
13. Zora Tomič, republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo; 
14. Miha Košak, dipl. inž., predsednik skupščine mesta Ljubljana. 
Pri sestavi predloga je sodeloval predsednik izvršnega sveta skupščine 

SR Slovenije in republiški sekretar za narodno obrambo. 
Komisija skupščine SR Sk>venije za volitve in imenovanja je na seji dne 

21. 4. 1972 razpravljala o sestavi sveta SR Slovenije za narodno obrambo in na 
podlagi razprave daje predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi članov 
sveta SR Slovenije za narodno obrambo republiškemu zboru skupščine SR Slo- 
venije v obravnavo in odločanje. 
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PREDLOG ODLOKA 

o razrešitvi sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije 

Na podlagi 181. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 12. člena 
zakona o volitvah poslancev skupščine Socialistične republike Slovenije (Uradni 
list SRS, št. 5-2^/69) 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 Stane 
Markič. 

OBRAZLOŽITEV 

Po določbah 12. člena zakona o volitvah poslancev skupščine Socialistične 
republike Slovenije imenovani funkcionarji in delavci v državnih organih ter 
sodniki ne morejo biti hkrati poslanci republiškega zbora. 

Funkcionarju, delavcu ali sodniku iz prvega odstavka tega člena, ki je 
izvoljen za poslanca, preneha služba oziroma funkcija, ko je njegov mandat 
verificiran. 

V skladu s temi določbami komisija skupščine SR Slovenije za volitve in 
imenovanja predlaga republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da razreši 
Staneta Markiča dolžnosti sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

PREDLOG ODLOKA 

o izvolitvi člana komisije skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja in 
o izvolitvi člana komisije skupščine SR Slovenije za državno varnost 

Na podlagi 99. in 116. člena poslovnika skupščine Socialistične republike 
Slovenije ter odloka o sestavi komisij in drugih teles skupščine Socialistične 
republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 22-175/69) je republiški zbor skupščine 
SR Slovenije na seji sprejel 

ODLOK 

o izvolitvi člana komisije skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja in 
o izvolitvi člana komisije skupščine SR Slovenije za državno varnost 

1. V komisijo skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja se iz vrst 
poslancev republiškega zbora skupščine SR Slovenije izvoli 

Stane Markič. 
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2. V komisijo skupščine SR Slovenije za državno varnost se iz vrst po- 
slancev republiškega zbora skupščine SR Slovenije izvoli 

Stane M a r k i č. 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 
2. junija 1972 razpravljala o dopolnitvi komisije skupščine SR Slovenije za 
volitve in imenovanja in o dopolnitvi komisije skupščine SR Slovenije za 
državno varnost iz vrst poslancev republiškega zbora. 

Na podlagi razprave komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenc^- 
vanja predlaga, da republiški zbor skupščine SR Slovenije izvoli namesto Mar- 
jana Orožna iz vrst poslancev republiškega zbora v komisijo skupščine SR Slo- 
venije za volitve in imenovanja in v komisijo skupščine SR Slovenije za državno 
varnost Staneta Markiča. 
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SEZNAM GOVORNIKOV 

Republ 

Bart Franc 151 
Bencina Drago 129 
B e n e d i k Majda 96 
B o b o v e c Pranja 66 
B r a j n i k Edo 38 
Črne Vlado 129 
D e v e t a k Silvo 54 
Dolenc Marjan 100, 160, 161, 166 
Draksler Zvonko 166, 174 
Ekart Marjan 172 
Fajfar Tone 124 
Florjančič Jože 7, 8, 10, 13, 72, 80, 

117, 128, 131 
Gantar Pavle 111, 
G e r b e c Franci 79 
Gosi ar Miran 79 
Gošnik Miiro 135 
Hočevar France 13 
H orjak Dušan 140, 162 
Jenko Marjan 72, 168 
Jenko Stane 91, 93 
Kavčič Stane 130 
Klančnik Gregor 162, 163, 165 
Kocjan Slavko 92 
K o 1 e n c Dušan 121 
Košir Martin 93, 148, 167 
Košmrl j Dirago 68 
Kreft Ivan 11, 59, 70, 74, 91, 95, 120, 

13.2, 159, 165, 176 ~ - ~ t ' 
Krese Leopold 127, 154 

G o s p o d s 

Antončič Alojz 203 
B1 e n k u š Lojze 199, 202, 206 
Božič Stanko 202 
Cer k veni k Danilo 232 
Dolenc Marjan 180!, .183, 184, 190, 197 
D o p 1 i h a r Cvetko 220 
Fortuna Lojze 213, 243 
Gobec Martin 204 
Gole Ivan 187, 214, 216, 222 
Javorniik Jože 203 
Jazbec David 233 
Knez Jože 191 
K o m e 1 Lojze 231 
Korelc Franc 205 
K o v i č Pavle 218, 223 
Lesar Jože 184, 217 
M ako ve c Stojan 192, 193, 205, 218, 234, 

249 
M ar kič Uroš 179, 184, 229, 231 

i š k i zbor 

Lešnik Zoran 11, 92, ,153 
Levstik Ljubo 4, 5 
Maček Polde 130, 158 
Marki č Stane 99 
M ar kič Uroš 12 
Marolt Jože 145 
Mihelič Magda 10, 78, 122, 167 
M i k o š Boris 85, 174 
Na potnik Alojz 175 
Osolniik Bogdan 42 
Polič Miloš 77, 177 
Pušenjak Rado 10, 71, 72, 76, 94, 

144, 159 
Razdevšek Franc 126 
Renko Ivan 170 
Seitl Viktor 77 
Svetel j Franc 159, 176 
Š i m a c Rudi 53 
Škerlavaj Andrej 58 
Šnabl Bogdan 64 
Snuderl Borut 6 
Tomič Zora 162, 163 
T o t h Štef an 142 
U r š i č Vlado 49 
V e r b i č Janez 89, 93 
V i p o t n i k Janez 32 
V i ž i n t i n Milo 11, 47, 76, 126 
Zadravec Branko 62 
Zlender Minko 99, 128, 131 

r s k i z b o r 

M i k 1 a v c Janez 247 
Papič Ferdo 187, 190, 206 
P e t a u e r Franc 192, 202, 235, 250 
Pirš Jurij 217, 222 
Pogačnik Jože 219 
Rozman Jožko 213, 221 
Saje Miro 201, 207, 219 
Simšič Stane 226, 248, 251 
S1 a v i č Jože 212, 246 
Sonc Ivo 183 
Skvarč Tone 215, 216 
S ter Janez 186, 231, 234 
T epi na Jože 194 
Tratnik Dušan 238 
T r i b u š o n Tone 249, 250 
Valentin čič Jože 236 
Vavpotič Rudi 247 
Vidmar Martin 182, 183 
Z a v a š n i k Ladislav 189 

Prosvetno-kulturni zbor 

B e n k o Vladimir 280 F e 1 d i n Boris 257 
Berčič Branko 256 H a si Miran 263, 281 
B i z a j 1 Tomaž 276, 278 H a b j a n Vinko 262 
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Justin Desan 270 
Kocijančič Janez 258 
Meglic Janez 266 
P e t r i č Ernest 264 
Pirkmajer Edo 267 
Poljanšek Miloš 265 

Socialno-zd 

Breskvar Avgust 302 
Draksler Zvonko 284 
D r o 1 c Adolf 336 
F i 1.1 i Boris 314, 326, 340 
Hodalič Milan 292, 326, 331 
I v k o v i č Marija 333 
J a v h Zdravko 287 
Koren Srečko 295 
Kosmač France 325, 330, 332 
Košuta Srečko 291, 294 
Kranjc Franc 310 
Lebeo Franc 329 
M a j d i č Ivo 338 
M a 1 e š i č Matija 297 
Marolt Jože 286, 308, 324 
M: i k 1 i č Jožica 303 
M i s Dušan 329 
Mrgole Mitja 299, 306, 310 

Enotni zbor de 

Florjan čič Jože 351 
Fortuna Lojze 358, 366 
Gabrijel Miloš 357 
Gantar Pavle 364 
Kornhauser Aleksandra 348 
Ko s m a č Franc 350 
Košir Tone 358 
Košuta Srečko 360 

Zasedanje d 

A š i č Marjan 387 
B 1 a z n i k Ferdo 398 
Bogataj Janez 402 
Č e r n e Jakob 392 
Dobrajc Tone 380 
Hajdinjak Franc 426 
Jan Jože 423 
J o g a n Savin 399, 417 
Knafeljc Tone 401 
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skupščini SR Slovenije   317 
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12. Predlog odloka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti v svet 
zavoda za duševno bolne Hrastovec in o določitvi delovnih in drugih 
organizacij, ki delegirajo svojega predstavnika v -ta svet 317 

Govornika : 
Zora Tomič    317 
Dr. Albin Pečavar 317 

13. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v 
svete zdravstvenih delovnih organizacij in o določitvi samoupravnih 
in družbenopolitičnih skupnosti, ki delegirajo svoje predstavnike v 
te svete  318 

31. seja — 15. junija 1972 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 319 

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda 319 

3. Določitev dnevnega reda 319 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 30. seje socialno-zdravstvenega zbora 320 

Govornik : 
Dr. Borut Rus 320 

2. Poslanska vprašanja   320 

Govorniki: 
Zora Tomič 320 
Vlado Tance  321 
Zora Tornič   322 
Dr. Jože Marolt 324 
Emil Šuštar 324 
France Kosmač 325 
Zora Tomič  325 
Dr. Milan Hodalič 326 
Boris Filli      326 
Dr. Marta Šlibar 327 
Zora Tomič  327 
Nikolaj Šabjan 327 
Zora Tomič 328 

3. Stališča o realizaciji družbenega dogovora za financiranje zdravstve- 
nega varstva v letu 1972   328 

Govornika : 
Dr. Dušan Mis 329 
Franc Leben     329 
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4. Poročilo o poslovanju skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev 
v letu 1971      330 

5. Poročilo o poslovanju skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov 
v letu 1971   330 

Govorniki: 
Franc Kosmač  330 
Dr. Milan Hodalič 331 
Jože Pratengrazer 332 
Franc Kosmač  332 

6. Informacija o stanju zdravil in sanitetnega materiala na tržišču . . . 332 

7. Poročilo o družbeni skrbi za otroke, imotene v telesnem in duševnem 
razvoju, ter ugotovitve, stališča in sklepi republiške skupnosti otro- 
škega varstva 333 

Govornika : 
Marija Ivkovič 333 
Dr. Adolf Drolc 336 

8. Izvajanje sklepov in priporočil skupščine SiR Slovenije za izboljšanje 
.krvodajalske dejavnosti v SR Sloveniji 338 

Govornik: 
Ivo Majdič 338 

9. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah, poslovnika skupščine 
SR Slovenije  340 

Govornik: 
Boris Filli   340 

10. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skup- 
ščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje 
delegati oibičin na zasedanju v skupščini SR Slovenije, in o razmerjih 
med zibani skupščine SR Slovenije pri njihovem delu 342 

11. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela 
enotnega zibora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v 
skupščini SR Slovenije  343 

Enotni zbor delovnih skupnosti 

18. seja — 8. junija 1972 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev   344 

2. Določitev dnevnega reda . . . . .   344 
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Dnevni red: 

>1. Odobritev zapisnika 17. seje enotnega zbora delovnih skupnosti . . . 345 

2. Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slo- 
venije za leto 1971   345 

Govorniki: 
Mara Zlebnik   345 
Jože Lesar 347 
Mara Zlebnik 347 
Jože Tepina 348 
Draga Urbas 348 
Dr. Aleksandra Kornhauser 348 
Franc Kosimač 350 
Jože Lesar 350 
Mara Zlebnik 351 
Jože Florjančič 351 
Mara Zlebnik 352 

3. Poročilo o učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov in sploš- 
nih družbenih dogovorov z zaključki in predlogi predstavnikov, pod- 
pisnikov družbenega dogovora   353 

Govorniki : 
Stjepan Šaubert 353 
Miloš Gabrijel  357 
Dr. Tone Košir 358 
Lojze Fortuna 358 
Dr. Srečko Košuta 360 
Martin Mlinar 362 
Stojan Makovec 362 
Jože Lesar  363 
Pavle Gantar 364 

4. Predlog zakona o vračanju, oprostitvi plačevanja in uporabi depozita 
pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne 
investicije  365 

Govornik: 
Lorjize Fortuna 366 

5. Predlog sklepa o najetju posojila pri narodni banki Jugoslavije v 
znesku 244 milijonov 220 tisoč dinarjev 367 

Govornika : 
Jože Tepina 367 
Stane Simšič 368 

Zasedanje delegatov občin 

21. zasedanje — 4. maja 1972 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda 369 

2. Sporočila pred prehodom na dnevni red - . 369 
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Dnevni red: 

1. Predlog izhodišč za ureditev prometa z zemljišči 370 

Govorniki : 
Boris Mikoš 370 
Marjan Prezelj  373 
Tone Dobrajc 380 
Ivo Miiklavčič 382 
Dušan Suhadolnik 385 
Marjan Ašič  387 
Janez Zaje 389 
Janko Bucelj 391 
Jakob Cerne 392 
Boris Mikoš   393 
Franc Stro®  396 
Boris Mikoš 396 
Groizdan Sinigoj 39<5 
Slavko Kocjan  397 
Ferdo Blaznik  398 

2. Odsotnost delegatov 399 

Govornik: 
Savin Jogan 399 

3. Poročilo o izvajanju zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš 
in stanovanj v družbeni lastnini 399 

Govorniki : 
Franc Svetelj 399 
Tone Knafeljc  401 
Boris Mikoš   402 
Janez Bogataj 402 

4. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnostih 
otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varsitva 
v SR Sloveniji 402 

Govorniki : 
Sergej Vošnjak 403 
Ivan Veber 404 
Dr. Stanko Lajevec 405 

22. zasedanje — 5. junija 1972 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda 406 

2. Sporočila pred prehodom na dnevni red 406 
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Dnevni red: 

1. Ocena gospodarskih razmer v SR Sloveniji in predlog zaključkov ter 
ukrepov   406 

Govorniki: 
Ivan Lapajne 407 
Danilo Sbrizaj  414 
Ivan Lapajne 414 
Marjan Simič 416 
Ivan Lapajne 417 

2. Navzočnost delegatov 417 

Govornik: 
Savin Jogam  . . 417 

3. Osnutek zakona o notranjih zadevah 418 

Govorniki : 
Anton Stipanič 418 
Jože Jan 423 
Sergej Vošnjak 424 
Janez Mihevc 425 
Jože Laznik   426 
Rudi Zager 426 
Franc Hajddnjak  426 
Anton Stipanič 427 

4. Osnutek zakona o telesnokuiturnih skupnostih 428 

G ovorn iki : 
Rajko Šugman  428 
Sergej Vošnjak 430 
Janez Sušnik  432 
Janez Kocijančič 432 
Etrik Polšak 434 
Radoslav Škrl 435 
Filip Šrciid 435 
Franjo Muršec  436 
Janez Kocjančdč 436 

5. Informacija o problematiki cene kruha 438 

Govorniki : 
Aleksander Skraban 438 
Janez Sušnik   439 
Jože Laznik  440 

Skupna seja vseh zborov 

4. seja — 8. junija 1972 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev  441 

2. Določitev dnevnega reda 441 
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Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 3. skupne seje vseh zborov 441 

2. Razrešitev podpredsednika skupščine SR Slovenije, predsednika komi- 
sije za volitve din imenovanja in [predsednika komisije za državno 
varnost 442 

3. Izvolitev podpredsednika skupščine SR Slovenije 442 

Priloge 

1. Pismena vprašanja poslancev: 
— Franci Gerbec, -poslanec republiškega zlbora 444 
— Dušan Horjak, poslanec republiškega zbora 444 
— Magda Mihelič, poslanka republiškega zbora 445 
— Rado Pušenjak, poslanec republiškega zbora 445 
—■ Miha Prosen, poslanec republiškega zbora 446 
— Ferdo Papič, poslanec gospodarskega zbora 447 
— Martin Vidmar, poslanec gospodarskega zbora 449 
— Boris Feldin, poslanec prosvetno-kulturnega zbora 451 
— Janez Meglic, poslanec prasvetno-kulturnega Zboira 451 

2. Osnutek zakona o razlastitvi 452 
Obrazložitev  464 
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin   468 

Poročila: 
— odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo 

republiškega Zboira 471 
— odbora republiškega zbora za družbenoekonomske odnose .... 473 
— odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora .... 473 
— odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora . . . 475 
— zakonodaj no^pravne komisije 478 

3. Osnutek zakona o razpolaganju občine z 'nezazidanim stavbnim ze|m- 
ljiščem  481 
Obrazložitev    . 486 
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin 489 

Poročila: 
— odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo 

republiškega zbora 492 
-— odbora republiškega zbora za družbenoekonomske odnose 493 
— odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora .... 495 
— zakonodajnoHpraivne komisije 495 

4. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem 
planiranju  497 
Obrazložitev  499 
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin 500 

Poročila: 
— odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo 

republiškega zbora 501 
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— odbora za družbenoekonomske odnose republiškega zbora — mnenje 502 
— odbora za družlbenoekonolmsike odnose gospodarskega sabora .... 502 
— zakonodaj no-pravne komisije 502 

5. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnostih 
otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva 
v SR Sloveniji 502 
Obrazložitev  504 
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin   505 

Poročila: 
— odbora za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora .... 506 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora 508 
— odbora socialno-zdravstvenega zbora za socialno in otroško varstvo 509 
— zakonođajno-pravne komisije   511 

6. Predlog odloka o soglasju k programu republiške skupnosti otroškega 
varstva za leto 1972   513 
Obrazložitev  513 

Poročila: 
— odbora za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora . . . 514 
— odbora za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora 516 
— zakonodajno-pravne komisije  517 

7. Predlog zakona o uskladitvi akta o ustanovitvi zakona za duševne in 
živčne bolne Hrastovec-Trate 517 
Obrazložitev  518 

Poročila: 
— odbora za socialno ,politiko in zdravstvo republiškega zbora .... 519 
— odbora socialno-zdravstvenega zbora za socialno in otroško varstvo 520 
— zakonodajno-pravne komisije  520 

8. Predlog za izdajo zakona o delovno varstvenem zavodu za invalide 
Ponikve      521 

Poročila: 
— odbora za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora .... 524 
— odbora za socialno in otroško varstvo socialnoHzdravsitvenega zfoora 524 
— zakonodajno-pravne komisije 524 

9. Predlog odloka o zagotovitvi sredstev iz rezerve posebnega računa 
sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeše- 
vanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1972 za delno pokritje 
izgub proizvodno prenosnih in proizvodnih elektro gospodarskih pod- 
jetij v letu 1971     524 
Obrazložitev  525 

Poročila: 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora 527 
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora . . 528 
— odbora za -proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora. . . 528 
— odbora za finance gospodarskega zbora 529 
— zakonodajno-pravne komisije   530 
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10. Predlog odloka o načinu porabe sredstev hranilnih vlog pri poštni 
hranilnici  531 
Obrazložitev  532 

Amandmaji izvršnega sveta 536 
Obrazložitev  t 537 

Poročila: 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora 537 
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora . . 538 
— odbora za finance gospodarskega zbora 538 
— zakonodajno-pravne komisije  539 

11. Predlog odloka o razporeditvi sredstev, Zbranih s povečanjem promet- 
nega davka v maloprodajni ceni za bencin 540 
Obrazložitev  541 

Poročila: 
— odbora za finance in proračun republiškega Zbora 542 
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega in gospo- 

darskega zbora 544 
— odbora za finance gospodarskega zbora 546 
— zakonodajno-pravne komisije 547 

12. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o modernizaciji cest- 
nih odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč 549 
Obrazložitev  550 

Poročila: 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora 557 
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega in gospo- 

darskega zbora — mnenje 557 
— zakonodajno-pravne komisije 557 

13. Predlog odloka o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR Slo- 
venije za leto 1971   558 
Obrazložitev    558 

Poročilo: 
— zakonodaj no^pravne komisije 559 

14. Predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slo^ 
venije za leto 1972   559 
Obrazložitev  559 

Poročilo: 
— zakonodajnoHpravne komisije .   560 

15. Predlog odloka o investicijskem kreditu za modernizacijo železniške 
proge Zidani most—Šentilj   560 
Obrazložitev  561 

Poročila: 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora 563 
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora . . 563 
— odbora za finance gospodarskega zbora — mnenje 563 
— zakonodajno-pravne komisije   563 
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16. Predlog odloka o financiranju izgradnje objekta B visoke ekonomske 
komercialne šole v Mariboru iz republiških sredstev 564 
Obrazložitev  565 

Poročila: 
— odbora za finance din proračun republiškega zbora 569 
— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora — poročilo in 

dodatno poročilo 571 
— zakonodajno-pravne komisije 571 
— odbora za znanstveno raziskovalno delo prosvetno^kultumega zbora 571 
— odbora za vzgojo in izobraževanje prosvetno^kulturnega zbora . . 571 

17. Predlog za uskladitev spornega besedila zakona o združevanju kmetov 571 

18. Mnenje k poročilu o gradnji in financiranju kliničnega centra v 
1971. letu 572 

19. Poročilo k informaciji o stanju zdravil in sanitetnega materiala na 
tržišču 15. februarja 1972   573 

20. Poročilo o izidu nadomestnih volitev poslancev v republiški zbor skup- 
ščine SR Slovenije 574 

21. Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slo- 
venije za leto 1971 575 
Obrazložitev  576 
Neprebrani del razprave poslanca Ivana Krefta 596 

Poročila: 
— odbora za finance in proračun republiškega zibora 597 
— začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev 

vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov lin vprašanj 
financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti .... 599 

— zatoonodajno-pravne komisije 600 

22. Ocena gospodarskih razmer v Sloveniji in predlogi zaključkov ter 
ukrepov  600 
Predlog stališč izvršnega sveta skupščine SR Slovenije 644 
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin 650 

Poročila: 
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet in odbora za finance in 

proračun republiškega zbora 652 
— odbora republiškega zbora za družbenoekonomske odnose — mnenje 653 
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet ter odbora za finance 

gospodarskega zbora 655 

23. Poročilo o učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov in sploš- 
nih družbenih dogovorov   658 
Sklepi in predlogi 685 
Neprebrani del razprave poslanca Ivana Krefta 688 

Poročila: 
— odbora republiškega zbora za družbenoekonomske odnose .... 690 
— odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora .... 693 
— začasne komisije enotnega zibora delovnih skupnosti za proučitev 

vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj 
financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti .... 695 
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— komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj samouprav- 
nega iprava v delovnih organizacijah 697 

24. Predlog zakona o vračanju, o oprostitvi plačevanja in uporabi depozita 
pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne 
investicije  698 
Obrazložitev  699 

Poročila: 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora 701 
— odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora . . . 702 
— odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdrav- 

stvenega zbora 702 
— začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev 

vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj fi- 
nanciranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti .... 702 

— zakonodajno-pravne komisije 702 

25. Predlog sklepa o najetju posojila pri Narodni banki Jugoslavije v 
znesku 244 milijonov 220 tisoč dinarjev   . 703 
Obrazložitev  703 

26. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine 
SiR Slovenije 704 
Obrazložitev 722 

Poročilo: 
— zakonodajno-pravne komisije 726 

27. Predlog odloka o- dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skup- 
ščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje 
delegati občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije, in o razmerjih 
med zlboiri skupščine SR Slovenije pri njihovem delu 727 
Obrazložitev  727 

Poročilo: 
— zakonodajno-pravne komisije 727 

28. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela 
enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v 
skupščini SR Slovenije 728 
Obrazložitev  729 

Poročilo: 
— zakonodajno-pravne komisije 730 

29. Predlog sprememb in dopolnitev družbenega dogovora o osnovah za 
nadomestila odbornikom, poslancem in voljenim ter imenovanim funk- 
cionarjem  730 

Poročilo: 
— odbora socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo in zdravstveno 

zavarovanje    730 

30. Poročilo k poslovanju skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov v 
letu 1971   732 
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31. Poročalo k informaciji o stanju zdravil in sanitetnega materiala na 
tržišču   733 

32. Mnenje k poročilu o družbeni skrbi za otroke, motene v telesnem in 
duševnem razvoju    735 

33. Poročilo o izvajanju sklepa in priporočila za izboljšanje krvodajalske 
dejavnosti v SR Sloveniji    737 

34. Predlog odloka o razrešitvi podpredsednika skupščine SR Slovenije, 
predsednika komisije skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja 
in predsednika komisije skupščine SR Slovenije za državno varnost 738 
Obrazložitev  738 

35. Predlog odloka o izvolitvi podpredsednika Skupščine SR Slovenije . . 739 
Obrazložitev  739 

36. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predstavnikov družbene 
skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet Slovenskega 
narodnega gledališča v Ljubljani 740 
Obrazložitev    740 

37. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predstavnikov družbene 
skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet Slovenske 
filharmonije v Ljubljani 74,1 
Obrazložitev    

38. Predlog odloka o 'imenovanju predstavnika družbene skupnosti v svet 
zavoda za duševno in živčno bolne Hjrastovec in o določitvi delovnih in 
drugih organizacij1, ki delegirajo predstavnika v ta svet 742 
Obrazložitev  742 

Amandma k predlogu odloka 743 
Obrazložitev  743 

39. Predlog odloka o imenovanju republiškega javnega pravobranilca . . 744 
Obrazložitev  744 

40. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi članov sveta SR Slovenije 
za narodno obrambo 744 
Obrazložitev     

41. Predlog odloka o razrešitvi sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije 747 
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