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združenega dela 

17. seja 

(11. junija 1975) 

Predsedoval: Štefan N.e m e c , 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
17. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 365. člena ustave 
SR Slovenije. 

Z dopisom z dne 30. 5. 1975 in 3. 6. sem razširil dnevni red 17. seje z na- 
slednjimi točkami: 

1. informacija o organizaciji sodišč združenega dela; 
2. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 

da sklene družbeni dogovor o skupnem financiranju gospodarskih dejavnosti 
posebnega družbenega pomena v kraškem gozdarskem območju in 

3. predlog zakona o premiji za sojo. 
Glede na to predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red: 

1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije; 

2. odobritev zapisnikov 15. in 16. seje Zbora združenega dela; 
3. predlog ustavnega zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo 

ustave SR Slovenije; 
4. besedilo ustavnega zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo 

ustave SFR Jugoslavije; 
5. osnutek temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja Socialistične 

federativne republike Jugoslavije do leta 1985; 
6. predlog zakona o rudarstvu; 
7. predlog zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili; 
8. predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije 

(republiškega proračuna) za leto 1974; 
9. osnutek zakona o interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in tele- 

fonski promet; 
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10. osnutek zakona o družbenem pravobranilstvu samoupravljanja; 
11. informacija o organizaciji sodišč združenega dela; 
12. osnutek zakona o varnosti cestnega prometa; 
13. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Samoupravni 

stanovanjski skupnosti; 
14. osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o kmetijskih zem- 

ljiščih; 
15. predlog odloka o sofinanciranju programa graditve stanovanj za delavce 

republiških upravnih in pravosodnih organov, ki se financirajo iz republiškega 
proračuna, ter strokovnih služb Skupščine SR Slovenije in Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije; 

16. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Socialistične republike 
Slovenije, da sklene družbeni dogovor o skupnem financiranju gospodarskih 
dejavnosti posebnega družbenega pomena v kraškem gozdnogospodarskem ob- 
močju; 

17. predlog zakona o premiji za sojo; 
18. zaključni račun Narodne banke Jugoslavije za leto 1974; 
19. finančni načrt Narodne banke Jugoslavije za leto 1975; 
20. volitve in imenovanja; 
21. vprašanja delegatov. 
Ima kdo kakšno pripombo k dnevnemu redu? Se strinjate s predlaganim 

dnevnim redom? Zeli kdo besedo? (Ne.) Prosim, da glasujemo! Kdor je za ta 
dnevni red, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev Komi- 
sije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter na poročilo te ko-* 
misije. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
za današnjo sejo zbora izvolimo naslednje delegate: za predsednika Janeza Fer- 
jančiča, za člana Jožeta Lojka in Draga Ptlja. Ali so imenovani tovariši navzoči? 
Ptosim, da dvignejo roko! Hvala lepa. 

Ali želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, lahko preidemo na glasovanje. Glasovali bomo z dvigom rok. Kdor 
je za predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihčte.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 17. sejo Zbora združenega dela izvoljeni tovariši: Janez Ferjančič 
za predsednika in Jože Lojk ter Drago Prlja za člana. 

Prosim predsednika in člana Komisije, da pregledajo pooblastila delega- 
gatov oziroma poročilo, ki ga je pripravila strokovna služba, ter nato poročajo 
zboru. 

K nekaterim točkam današnje seje so bili povabljeni še: predstavniki Re- 
publiške konference SZDL Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zavoda 
SR Slovenije za družbeno planiranje, družbeni pravobranilec samoupravljanja 
Socialistične republike Slovenije, predstavniki Zadružne zveze Socialistične re- 
publike Slovenije, Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, Narodne banke Slo- 
venije in Republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
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Prosim, da predstavniki sodelujejo pri delu zbora. 
Poleg tega bi dal še nekaj obvestil. Na razpolago so prevajalci za madžar- 

ski in italijanski jezik. Prosim, da se javijo delegati, ki nameravajo razprav- 
ljati v teh jezikih, da ne bi prevajalci čakali. (Nihče se ne javi.) Ugotavljam, 
da nihče ne namerava govoriti v italijanskem ali madžarskem jeziku. Hvala 
lepa. 

Obveščam zbor, da bo' seja potekala takole: Najprej bomo obravnavali prve 
štiri točke dnevnega reda, nato bomo imeli skupno sejo' vseh treh zborov. Na 
skupni seji bomo razglasili ustavni zakon o spremembi ustavnega zakona za 
izvedbo ustave SR Slovenije. Nato bo še skupno zasedanje, na katerem bo 
predstavnik Izvršnega sveta obrazložil pripombe Izvršnega sveta k osnutku te- 
meljev skupne politike dolgoročnega razvoja Socialistične federativne republike 
Jugoslavije do leta 1985. Po končanem skupnem zasedanju bomo sami nada- 
ljevali sejo v tej dvorani. Skupno sejo bo vodil tovariš Markič, predsednik 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Ker Komisija še ni končala dela, predlagam, da obravnavamo 2. točko 
dnevnega reda, odobritev zapisnikov 15. in 16. seje Zbora združenega 
dela. 

Zapisnik 15. seje smo prejeli s sklicem seje zbora 22. 5. 1975, zapisnik 
16. seje zbora pa 6. junija 1975. 

Ima morda k zapisniku 15. oziroma 16. seje Zbora združenega dela kdo 
kakšno pripombo ali predlog za dopolnitev? (Ne.) Ugotavljam, da nihče nima 
pripomb k zapisnikoma 15. in 16. seje zbora. Prosim, da z dvigom rok potrdimo 
oba zapisnika! Kdor je za, naj prosim dvigne roko! Hvala lepa. Ugotavljam, da 
sta zapisnika 15. in 16. seje Zbora združenega dela potrjena. 

Komisija je končala delo. Prosim predsednika, da da poročilo Komisije za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja! 

Janez Ferjančič: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 17. sejo 
dne 11. junija 1975: 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 144 delegatov, in sicer z gospodarskega področja 88 de- 
legatov, s prosvetno-kulturnega področja 16 delegatov, s socialno-zdravstvenega 
področja 13. delegatov, iz kmetijske dejavnosti 15 delegatov, iz obrtne in po- 
dobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov družbe- 
nopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov, 

_ iz delegacije aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih 
silah SFRJ 1 delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij: z gospodar- 
skega področja iz 17. okoliša 1 delegat in iz 31. okoliša 1 delegat, s prosvetno- 
kulturnega področja 1 delegat, iz kmetijske dejavnosti 3 delegati. Skupaj manj- 
ka torej 6 delegatov. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o po- 
ročilu Komisije? (Ne.) Ker ne želi nihče besede, prehajam na glasovanje. O po- 
ročilu bomo glasovali javno in v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. 

Kdor je za poročilo, naj prosim dvigne roko! Hvala lepa. (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 17. sejo Zbora združenega dela. 

Ugotavljam, da zbor lahko veljavno odloča, ker je na seji navzoča večina 
delegatov. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog ustav- 
nega zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične 
republike Slovenije. 

Predlog ustavnega zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije in za svojega predstavnika določil tovariša Milana Ba- 
škoviča, sekretarja Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo. Zeli predstavnik 
predlagatelja predlog še ustno obrazložiti? 

Milan Baškovič (iz klopi): Zakona ne želim dodatno obrazložiti, ker 
je bil obrazložen že na prejšnji seji zbora, ko je zbor obravnaval njegov osnutek. 

Predsednik Štefan Nemec: Predlog ustavnega zakona sta obravna- 
vala Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora, ki je predložil poročilo, 
ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila poročilo. Obe po- 
ročili ste prejeli. Želita predstavnika Odbora in Komisije še kaj dodati k po- 
ročilom? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog ustavnega zakona 
o spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slo- 
venije. 

Glasujemo z glasovalno napravo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (125 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog ustavnega zakona 
o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične 
republike Slovenije. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na ustavni zakon o 
spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije, ki ga je predložil Skupščini Socialistične republike Slovenije 
v soglasje Zvezni zbor Skupščine SFRJ. 

Ustavni zakon sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem našega 
zbora, ki je dal predlog odloka o soglasju k besedilu ustavnega zakona z obraz- 
ložitvijo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. 

Predlog odloka z obrazložitvijo in poročilo ste prejeli. Danes pa ste prejeli 
na klop tudi mnenje Izvršnega sveta. Želijo predstavniki Izvršnega sveta, Ko- 
misije in Odbora še kaj dodati k poročilom? (Ne želijo.)" 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker; ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju' 
k besedilu ustavnega zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustave 
Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje. (145 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
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Prekinjam sejo Zbora združenega dela. Prosim, da ostanete na svojih me- 
stih. Fbčakali bomo, da se zberejo delegati drugih dveh zborov, s katerimi 
bomo na skupni seji razglasih ustavni zakon. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 9.30.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela 
in prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zbora o 
zdravstvenem nadzorstvu nad živili, ki ga je Skupščini Socialistične republike 
Slovenije predložil Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša dr. Antona Fazarin- 
ca, predsednika Republiškega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo. Zeli 
predstavnik Izvršnega sveta kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želi.) Hvala. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, in Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki je tudi dala poročilo. Vsa poročila ste prejeli. 

Obveščam vas, da smo včeraj dobili amandmaje skupine delegatov iz ob- 
čine Ljubljana-Moste-Polje. Predlog zakona je bil poslan že 19. maja 1975, 
tako da je bil dovolj dolgo v razpravi. Ker so bili omenjeni amandmaji vloženi 
šele včeraj, vprašujem predlagatelje, če vztrajajo pri teh amandmajih. Prosim, 
da dobe 10 podpisnikov, ker so bili amandmaji vloženi prepozno. 

Želita poročevalca Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenima poro- 
čiloma? (Ne želita.) 

Danes ste dobili na klop tudi amandmaje Izvršnega sveta in sicer k 23. 
in 25. členu. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Sprašu- 
jem delegate iz okoliša Ljubljana-Moste, ki so poslali amandmaje, ali vztrajajo 
pri amandmajih oziroma ah jih mislijo obnoviti na seji. 

Vsakogar, ki želi razpravljati, prosim, da pride h govornici, ker sejo sne- 
mamo zaradi zapisnika in Sejnih zapiskov. Poleg tega mislim, da sedaj že mo- 
ramo toliko poznati poslovnik, da vemo, da se amandmaji pošiljajo v določe- 
nem roku pred sejo, da se lahko proučijo in uskladijo. Sedaj mora vaše amand- 
maje podpisati deset delegatov v zboru. V tej zvezi naj še povem, da je naš 
zbor ta zakon trikrat obravnaval, ker je njegov predlog prekvalificiral v osnu- 
tek. Torej je bilo dovolj časa za pravočasno vložitev amandmaja. Prosim! 

Miro Smrekar: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice delegati! 31. 
okoliš — Moste-Polje —• je predvčerašnjim razpravljal o predlogu tega za- 
kona. Poslovnik poznam, in oprostite mojemu izrazu, ne bi »fehtaril« za pod- 
pise. Nimam kaj drugega pripomniti. 

Predsednik Štefan Nemec: Mislim, da se morate sedaj, tovariš de- 
legat, odločiti glede teh amandmajev. Lahko to točko za toliko časa odložimo, 
da zberete podpise. 

Miro Smrekar: Zastopam občino in ne umikam amandmajev. Po- 
skusil bom dobiti deset podpisnikov. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima predstavnik Izvršnega sveta 
dr. Anton Fazarinc! 
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Dr. Anton Fazarinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Amandmajev, ki naj bi jih predlagala delegacija občine Moste-Polje, ne 
poznam. Informiran pa sem, da so identični -z amandmaji k 23. in 25. členu, ki 
jih je včeraj sprejel Izvršni s-yet. Te amandmaje ste dobili danes z obrazložit- 
vijo na klopi. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Obveščen sem, da amandmaji niso dani 
na klop, ker še niso verificirani kot amandmaji. Ce jih boste vi sedaj verifi- 
cirali, prosim, da jih tudi obrazložite in da se takoj razmnožijo. Slišali smo 
predstavnika Izvršnega sveta. Menim, da moramo tudi to točko prekiniti, ker 
delegat vztraja pri amandmajih. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za 
leto 1974. 

Ali je predstavnik predlagatelja tovariš Marjan Oblak navzoč? (Da.) Pre- 
hajamo torej na to točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o zaključnem 
računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije (republiškega pro- 
računa) za leto 1974, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Za svojega predstavnika je Izvršni svet do- 
ločil Marjana Oblaka, republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu 
za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Ali bo predstavnik Izvršnega sveta predlog zakona še ustno obrazložil? Pro- 
sim! Besedo ima tovariš Marjan Oblak, republiški podsekretar v Republiškem 
sekretariatu za pravosodje, organizacijo in proračun. 

Marjan Oblak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Proračun Socialistične republike Slovenije za leto 1974 je bil sprejet z zakonom 
na seji Republiškega zbora in na seji Enotnega zbora delovnih skupnosti 27. 
marca 1974 in spremenjen z zakonom o spremembi zakona o proračunu, ki ga 
je sprejela Skupščina na seji Zbora združenega dela in na seji Zbora občin 
16. 10. 1974. 

Iz predloga zakona o zaključnem računu proračuna Socialistične republike 
Slovenije za leto 1974 — skupaj z bilanco doseženih dohodkov, pregledom po- 
rabe celotnih sredstev republiškega proračuna in poročilom Službe družbenega 
knjigovodstva o pregledu predloga zaključnega računa o izvršitvi proračuna 
Socialistične republike Slovenije za leto 1974 — izhaja, da ta vsebuje usklađena 
gibanja na dogovorjeni ravni oblikovanja dohodkov in njihove porabe. Predvi- 
deni dohodki so bili doseženi v znesku 1 887 839 668,02 dinarja ali s 101,1 •%, 
skupna razdelitev dohodkov pa je znašala 1 800 286 994,10 dinarja ali 96,4%. 
Razlika med dohodki in izdatki v višini 87 552 673,92 dinarjev pa se nanaša na 
več dosežene dohodke v višini 20,2 milijona dinarjev, ob istočasni izravnavi ne- 
doseženih dohodkov, kar je razvidno iz tabele »pregled dohodkov republiškega 
proračuna za leto 1974«, in to v absolutnih zneskih in v odstotnih razmerjih 
nasproti sprejetemu planu za vsako vrsto dohodka posebej. Dohodki,, ki pripa- 
dajo republiškemu proračunu, pa so bih vplačani v letu 1975 na podlagi za- 
ključnih računov temeljnih organizacij združenega dela, zavodov, Narodne banke 
Slovenije in drugih zavezancev za leto 1974, so vključeni v dohodke republi- 
škega proračuna za leto 1975. 
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Nepokriti izdatki se nanašajo na intervencije v gospodarstvu, in sicer 
v znesku 59,6 milijona dinarjev. Ta sredstva pa se delijo na obveznosti So- 
cialistične republike Slovenije za pospeševanje razvoja manj razvitih območij 
in za osnovne in dodatne premije za mleko v skupnem znesku 25,5 milijona 
dinarjev, medtem ko se za te namene po 3. členu predloga zakona o zaključnem 
računu za leto 1974 zagotavlja 45 milijonov dinarjev. 

Obveznosti za premije za mleko, ki so bile obračunane v letu 1974 za zadnja 
dva meseca preteklega leta, so bile po opravljeni kontroli poravnane upravičen- 
cem iz sredstev proračuna za leto 1975, predvidenih za ta namen. 

Drugi del nepokritih izdatkov proračuna, predvidenih iz sredstev za inter- 
vencije v gospodarstvu, pa se nanaša na odplačilo inozemskih dolgov do Na- 
rodne banke Jugoslavije in do Jugoslovanske investicijske banke v skupnem 
znesku 34,1 milijona dinarjev. Ta obveznost pa sovpada z razmejevanjem ob- 
veznosti iz sredstev prenosa državnega kapitala iz zveznih bank. Drugi del ne- 
pokritih izdatkov v znesku 7,8 milijona dinarjev pa se nanaša na prihranke 
pri posameznih namenih republiškega proračuna, ki so predvideni iz II. tabele 
o porabi celotnih sredstev, po glavnih namenih. 

Skupen predlog odborov za finance Zbora združenega dela in Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije z dne 2. junija 1975, da naj Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije zavzame stališče glede znižanja akontacije oziroma znižanja sedaj 
veljavne stopnje davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v 
letu 1975, je obravnaval Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na včerajšnji seji 
in zavrel naslednje stališče: 

1. Izvršni svet bo na seji 25. tega meseca obravnaval analizo gospodarskih 
gibanj ter skupne in splošne porabe v prvih petih mesecih letošnjega leta z 
oceno izvajanja resolucije o družbenoekonomski politiki in panogah za leto 
1975. Istočasno bo sprejel predlog odloka o vlaganjih v investicije, ki so opro- 
ščene republiškega davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi stopenj, od- 
bitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela za leto 1975. 

Podatki o obračunanem davku iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela za leto' 1974 se proučujejo in analiza bo> končana še pred koncem 
meseca junija. , 

2. Vse navedene dokumente in še morebitne druge predloge ukrepov bo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil Skupščini SR Slovenije s prošnjo, 
da jih uvrsti na dnevni red svojih zborov v mesecu juliju. S tem bo dana 
možnost, da bodo ti dokumenti oziroma zakonski akti, ki naj bi jih sprejela 
ta skupščina, učinkovali že ob periodičnih obračunih temeljnih organizacij 
združenega dela za prvo polletje letošnjega leta. 

Razporeditev nerazporejenih dohodkov po 3. členu predloga zakona o za- 
ključnem računu proračuna je bila za namene intervencij v gospodarstvu že ute- 
meljena. Potrebe Republiškega sekretariata za notranje zadeve so zaradi po- 
daljšanja študijskega programa kadetov neodložljive. To velja tudi za sred- 
stva za realizacijo odloka o sofinaciranju programa graditve stanovanj za de- 
lavce republiških upravnih in pravosodnih organov, ki se financirajo iz repu- 
bliškega proračuna, ter strokovnih služb Skupščine SR Slovenije, Predsedstva 
SR Slovenije, Ustavnega sodišča in Izvršnega sveta v letih od 1975 do 1979. 
Manjši zneski pa so predlagani za dokončno poravnavo obveznosti do spome- 
nika revolucije in Stanetu Rozmanu v Ljubljani, za dom borcev NOV in mladine 
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v Kumrovcu in za sofinanciranje zveznih in republiških vodstev družbenih 
organizacij in društev. To financiranje se izvaja prek Koordinacijskega odbora 
Republiške konference SZDL. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga sprejem zakona o zaključnem 
računu republiškega proračuna za leto 1974 v besedilu, kot je tu predlagano. 
Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Prekinjam sejo, ker bomo imeli skupno 
sejo. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.50 in se je nadaljevala ob 10.25.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega 
dela. Doslej smo slišali uvodne obrazložitve k dvema točkama. Tovariša Praz- 
nika ni v dvorani, zato bomo nadaljevali 8. točko. Tovariš Oblak je že dal 
uvodno obrazložitev. 

Izvršni svet predlaga, da obravnavamo to točko dnevnega reda v smislu 
294. in 296. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku, 
ker prej nismo obravnavah predloga za izdajo zakona oziroma osnutka. Zato 
se moramo najprej odločiti, ali se s takim predlogom strinjamo. Pričenjam 
razpravo. Ali se strinjate, da obravnavamo zakon po skrajšanem postopku? Ali 
želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, dajem na glasovanje 
predlog, da zakon o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične re- 
publike Slovenije za leto 1974 obravnavamo po skrajšanem postopku. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (132 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog, da se predlog za- 
kona o zaključnem računu obravnava po skrajšanem postopku. 

Predlog zakona so še obravnavah: odbora za finance našega zbora in Zbora 
občin ter Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali dve poročili. Poročili ste pre- 
jeli. Prejeli pa ste tudi pripombe skupine delegatov iz Žalca. Zehta predstav- 
nika Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? Besedo ima tova- 
rišica Vida Kirn, predstavnica Odbora za finance Zbora združenega dela. 

Vida Kirn: Tovariši in tovarišice delegati! V imenu Odbora za finance 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije podpiram stališče Izvršnega 
sveta Socialistične republike Slovenije do znižanja sedaj veljavne stopnje davka 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1975. Stališče je po- 
vsem razumljivo, saj Izvršni svet ne more predlagati ukrepov, ne da bi prej 
analiziral gibanja gospodarstva ter skupne in splošne porabe v prvih petih 
mesecih letošnjega leta. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Pričenjam razpravo! Kdo 
želi besedo? (Nihčte.) Ne žeh nihče razpravljati? Lahko zaključim razpravo1? Za- 
ključujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu zakona. 

Kdor je za predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna So- 
cialistične repubhke Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1974, naj pro- 
sim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (2 delegata.) 
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Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 5. točko dnevne- 
ga reda, to je na osnutek temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije do leta 1985, ki ga je Skupščini 
Socialistične republike Slovenije predložil v obravnavo Zbor republik in po- 
krajin -Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Zdravka Praznika, 
direktorja Zavoda Socialistične republike Slovenije za družbeno planiranje. 

Osnutek temeljev skupne politike so obravnavali še: odbora za finance 
našega zbora in Zbora občin, odbora za družbenoekonomske odnose našega 
zbora in Zbora občin, odbora za družbenoekonomski razvoj našega zbora in 
Zbora občin, Odbor za agrarno politiko našega zbora ter Odbor za stanovanj sko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora in Odbor za urbanizem, 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin, ki sta dala 
skupno poročilo. Vsa ta poročila ste prejeli. 

Danes ste prejeli tudi stališča in pripombe Izvršnega sveta. Slišali smo tudi 
ekspoze, ki ga je dal tovariš Praznik na skupnem zasedanju. 

Želijo poročevalci oziroma predstavniki še kaj dodati k pismenim poro- 
čilom? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo1. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Ivica Kavčič, 
delegatka 7. okoliša — Idrija! 

Ivica Kavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ker so točke današnjega dnevnega reda zelo pomembne, smo jih tudi v idrijski 
občini obravnavali ne le na sestanku skupine delegatov, temveč tudi na seji 
Zbora združenega dela in Zbora krajevnih skupnosti kot konferenci delegatov. 
Posebno pozornost smo posvetili zlasti osnutku temeljev skupne politike dolgo- 
ročnega razvoja SFRJ do leta 1985. Pri vsem tem ni bil naš cilj le obravnava 
predloženega osnutka; želeli smo predvsem prek delegatov dati močnejšo spod- 
budo temeljnim organizacijam združenega dela za izdelavo lastnih dolgoročnih 
programov razvoja. Zaradi zavzetosti delegatov v razpravah lahko upamo, da je 
naš namen uspel. 

K osnutku temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja SFRJ smo za- 
vzeli naslednja stališča: 

Zavedamo se, da je naš skladen napredek možen le ob jasno izdelani dolgo- 
ročni perspektivi gospodarskega in socialnega razvoja, tako osnovnih celic druž- 
be kot tudi Jugoslavije v celoti. Zato podpiramo pristop k izdelavi takega doku- 
menta, podpiramo pa tudi stališča Republiškega komiteja za družbeno pla- 
niranje. 

Predvsem smo mnenja, da je rudarstvo zaradi dolgotrajnosti raziskovanj 
in počasnega aktiviranja investicijskih vlaganj tista panoga, ki ne more sama 
reagirati na nihanja na svetovnem trgu. Zato mora biti jasno opredeljena v poli- 
tiki dolgoročnega razvoja. Mnenja smo tudi, da za izvajanje politike ni odgo- 
vorna le panoga sama, temveč vse družbeno delo. Zato se je treba o njenih 
dolgoročnih programih v družbenopolitičnih skupnostih dogovoriti in odločiti 
skupno. 

Menimo tudi, da je potrebno v temeljih dolgoročne politike razvoja države 
močneje poudariti nujnost ekonomske enakopravnosti posameznih panog gospo- 
darstva na enotnem jugoslovanskem trgu. Nevzdržno je sedanje privilegirano 
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obravnavanje avtomobilske industrije in zapostavljanje druge predelovalne 
industrije. 

Glede kmetijstva menimo, da je treba v dolgoročni perspektivi obdelati 
ne samo ekonomsko, temveč tudi socialno plat njegovega razvoja. Če hočemo, 
da se bodo mladi proizvajalci odločali za delo na zemlji, jim je treba z dolgo- 
ročno politiko zagotoviti tudi enakopravne pogoje življenja, predvsem pa enako 
socialno varnost, kot jo imajo delavci v industriji. 

In na koncu še naše mnenje v zvezi z razvojem življenjskega standarda ali 
natančneje, k politiki zadovoljevanja skupnih potreb prebivalstva do leta 1985. 

To poglavje je obdelano mnogo preskopo, predvsem pa premalo poglob- 
ljeno', da ne rečem površno. Po vsej verjetnosti želimo na področju kulture 
in telesne kulture doseči kaj več kot samo množično obiskovanje prireditev, 
kot je v predlogu zapisano. Tudi glede zagotavljanja pomoči socialno ogroženim 
otrokom, mladini in odraslim si moramo zastaviti večji, predvsem pa bolj do- 
ločen cilj, kot je samo »širša pomoč«. Ali res ne bomo mogli zajeti leta 1985 
prav vseh in ne le 98'% otrok v osnovno šolo. V temelje dolgoročnega razvoja 
sodijo bolj določeni cilji. Drugo je seveda vprašanje, ali to poglavje ne sodi 
v programe republik in pokrajin. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Janez 
Ancelj, delegat z gospodarskega področja! 

Janez Ancelj: Tovarišice in tovariši delegati! Brez dvoma je doku- 
ment, ki načrtuje razvoj SFRJ do leta 1985, izredno pomemben. O osnutku 
dolgoročnega razvoja Jugoslavije je v naši občini živo razpravljala delegacija; 
razpravljali pa so o njem tudi organi občinske skupščine, Socialistična zveza 
in drugi. 

Ob tem, ko dokument v načelu podpiramo, pa menimo, da je treba nekatere 
njegove točke dopolniti in bolj konkretizirati. Ves sistem planiranja, od te- 
meljnih organizacij, krajevne skupnosti do federacije in obratno, mora vsebo- 
vati stabilizacijske težnje na vseh področjih, da bi se gospodarski razvoj in 
gospodarski sistem združila v eno celoto. Povezanost in odvisnost vseh gospo- 
darskih in družbenih subjektov v razvojnih smernicah nista dovolj poudar- 
jena. Tudi nekatera druga vprašanja, na primer zaposlovanje in odpravljanje 
raznih strukturnih neskladij, niso dovolj jasno opredeljena. Pri obravnavi 
tega dokumenta je bilo tudi ugotovljenoi, da ne posveča dovolj pozornosti 
predelovalni industriji, zlasti ne kovinsko-predelovalni, tekstilni in lesni. Izra- 
žena je bila zahteva, da moramo v tem planu mnogo bolj poudariti pomen 
razvojnih nalog predelovalne industrije in med njimi predvsem modernizacijo. 

Posebno mesto mora dobiti tista predelovalna industrija, ki pozitivno 
vpliva na plačilno bilanco ter na nadaljnji gospodarski razvoj. Dokument bi 
moral dati ustrezno mesto tekstilni in lesni predelovalni industriji in bi morale 
biti iz njega vidne njune osnovne razvojne smernice. Poudarjena je bila po- 
treba, da se razvoj črne metalurgije zasnuje tako, da se bo njena povezanost 
s kovinsko predelovalno industrijo odražala ne samo v tehnološki, ampak tudi 
v ekonomski povezanosti v smislu ustavnih načel. Edino v taki povezavi vidimo 
rešitev za večanje konkurenčnosti predelovalne industrije na domačem in tujem 
tržišču. 

Razprava je tudi kritično ugotovila, da je kmetijstvo v tem dokumentu 
obdelano preveč načelno. Kmetijstvo mora postati najbolj prednostni dejavnik 
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stabilizacije. Odprt je ves kompleks blagovnega prometa v kmetijstvu: prede- 
lava, cene kmetijskih izdelkov itd. Vsa ta nerešena vprašanja postavljajo kme- 
tijstvo kot pomembno gospodarsko panogo na rob rentabilnosti, kar že povzroča 
in bo povzročalo vedno hujše politične, ekonomske in socialne probleme. Zlasti 
bi bilo ptrebno poudariti nekatere naloge na področju organizacije zasebne 
kmetijske proizvodnje. Tu je potrebno napraviti hitrejši in kvalitetnejši pre- 
mik v smeri razvoja bolj intenzivnih proizvodnih odnosov, ki bodo pospešili po- 
družbljanje proizvodnje in povečali proizvodnjo kmetijskih izdelkov in izvoz. 
Potrebno je preprečiti nadaljnje siromašenje kmetijskih območij, zlasti tistih, 
v katerih je bolj razvita primarna kmetijska proizvodnja. V teh območjih je 
potrebno razvijati tudi predelovalno industrijo, ki dobiva surovine iz kme- 
tijstva. Na ta način bi odpravili veliko ekonomskih in socialnih problemov. 
V tem dokumentu bi morala biti bolj poudarjena pomen ekonomskih odnosov 
s tujino in obveznost organizacij združenega dela, da se vključujejo v izvoz. 
Tako bi postalo naše gospodarstvo vplivnejše v mednarodni menjavi. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Prosim! Besedo ima delegat 
tovariš dr. Drago Ocepek, kulturno-prosvetno področje, 1. okoliš. 

Dr. Drago Ocepek: Tovariš predsednik, tovarišice delegatke in tova- 
riši delegati! Že uvodni stavek tega dokumenta, ki pravi, da se brez skupne 
dolgoročne politike razvoja Jugoslavije in brez pripravljenosti za njeno uresniče- 
vanje ne bomo mogli izogniti negotovostim v nadaljnjem ekonomskem in druž- 
benem napredku, vzbuja določene dvome, spričo naše dosedanje prakse uresniče- 
vanja sklepov, zapisanih v podobnih dokumentih. Namreč, v dokumentu po- 
grešam, kako bomo zagotovili pripravljenost za izvajanje politike skupnega 
razvoja. Vsem je jasno, da se posamezne republike in pokrajini samostojno 
ne morejo razvijati in obstajati in da je njihov razvoj in obstoj zagotovljen 
samo v okviru Jugoslavije kot celote. Toda v dosedanji praksi so se velikokrat 
obnašale kot popolnoma ločene enote. Podvajali in celo potrojevali sitk> kapaci- 
tete. Nismo se mogli sporazumeti o celi vrsti ključnih industrijskih objektov 
in smo planirali tri do štirikrat večje proizvodne kapacitete, kot znašajo naše po- 
trebe, da o izvozu ne govorim. 

K posameznim ugotovitvam osnutka pa bi imel še nekatere pripombe. 
Predvsem morajo biti formulacije bolj precizne. Na primer v dokumentu je 
napisano, da je treba produktivnost dela bistveno povečati; nikjer pa ni 
napisano, da je stopnja izkoriščenosti obstoječih industrijskih objektov na repu 
v Evropi. Stopnja izkoriščenosti delovnega časa je res minimalna, vendar bomo 
izkoriščenost obstoječih objektov zvečali predvsem z drugo in tretjo izmeno in 
tako hkrati rešili pereč problem nezaposlenosti. Odločitve o graditvi novih 
objektov, ki bi bili 40 ali 50% izkoriščeni, niso v redu. 

Osnutek navaja, da je potrebno intenzivno raziskovati energetske vire, 
vštevši olje, skrilavce in uran. Manjka pa priporočilo, da si moramo prizadevati 
za večjo izkoriščenost obstoječih energetskih surovin. Stopnja izkoriščenosti 
nekaterih energetskih surovin je pri nas pod 50'%. Mislim, da imamo prav na 
tem področju še neslutene rezerve, saj lahko pri sedanjih objektih povečamo 
stopnjo črpanja surovin iz zemlje za 50 %. 

Citiram stavek iz osnutka: Z ukrepi ekonomske politike je treba zmanjšati 
termično porabo električne energije na najnujnejši obseg. Ugotovili smo, da 
zaradi popolnoma neracionalne in nekvalitetne gradnje stanovanj v strnjenih 
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naseljih izgubljamo 20 in več odstotkov toplotne energije. Samo s tem, da bi 
malo poostrili nadzor nad gradnjo stanovanj, bi prihranili najmanj 20% 
električne energije. 

Veliko je govora o komparativnih prednostih, ki jih imamo pri surovinah, 
kar je popolnoma točno. Nikjer pa ni govora, da ne omenjam dokumenta, ki ga 
je pripravil slovenski izvršni svet o sekundarnih surovinah. Nekatere države 
v Evropi 50 do 60 % svojih potreb po bakru, aluminiju in drugih kovinah po- 
krijejo z regeneracijo. Že enkrat uporabljene surovine raje uvažamo. Uvažamo 
na tisoče ton teh surovin, medtem ko je naša pokrajina popolnoma onesnažena 
s prav toliko tisoč tonami enakih sekundarnih surovin. O sekundarnih suro- 
vinah v tem dokumentu ni niti besedice! 

Poleg tega pa še nekaj: Imamo zelo velike zaloge bakra, svinca, cinka in 
drugih kovin. V tem dokumentu pogrešam izredno dragocene stranske elemente 
predelave teh surovin, kot so germanij, radij, molibden, ki jih danes nihče še 
ne izkorišča ali pa le minimalno. So pa te surovine oziroma te kovine danes 
velikokrat bolj dragocene in več vredne kot osnovne surovine. 

Mislim, da bo treba ta dokument še v marsičem dopolniti. Pomanjkljiv 
je predvsem zato, ker je napisan le z gledišča ekonomske logike, ne pa tudi 
z gledišča gospodarskih in tehničnih sposobnosti. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi besedo? Prosim! Besedo ima 
tovarišica Zdenka Jurančič, delegatka z gospodarskega področja, Kranj, in pred- 
stavnica delegacije v Zboru republik in pokrajin. 

Zdenka Jurančič: Tovarišice in tovariši delegati! K osnutku temeljev 
skupne politike dolgoročnega razvoja SFRJ do leta 1985 bi morah pripombe 
formulirati tako, da bi bilo delegaciji Skupščine SRS omogočeno, da bi lahko 
čimbolj uskladila stališča in prispevala v razpravi v Zboru republik in pokrajin, 
ki bo v kratkem sledila, k izboljšanju tega dokumenta. 

Kljub temu, da se je dokument dalj časa pripravljal ob sodelovanju šte- 
vilnih strokovnih institucij in da je bil dopolnjen s pripombami, danimi v 
lanskoletnih razpravah, pa lahko ugotovimo, da niti po vsebini niti po obliki še 
ni ustrezen. Da bo ta dokument resničen dogovor o skupni politiki dolgoročnega 
razvoja, bi moral na eni strani temeljiti na dogovorih združenega dela, na drugi 
strani pa na dogovorih med republikami in avtonomnima pokrajinama. Le na 
podlagi tega lahko pričakujemo realizacijo v njem določenih ciljev. 

2e zaradi praktičnega vidika je vprašanje, ali je primeren tolikšen obseg 
takega dokumeta. 2e usklajevanje zakona, ki obsega nekaj strani oziroma čle- 
nov, je večkrat dolgotrajno1; kakšno bo pa šele usklajevanje stališč pri doku- 
mentu, ki ima več kot sto strani. Zato menim, da je primerna oblika oziroma 
obseg ena izmed prvih pripomb, ki bi jo morali dati v interesu racionalnosti 
dela delegatsko sestavljene skupščine. 

V tem dokumentu bi morah oblikovati tri osnovna poglavja: 
V prvem poglavju bi bilo treba podati kratko oceno stanja, v drugem opre- 

deliti cilje razvoja, v tretjem pa zapisati tiste najnujnejše prednostne naloge, 
ki so skupne vsem republikam in pokrajinam in od katerih je odvisen njihov 
skladen skupni razvoj in za katere bomo v prihodnjem obdobju tudi sposobni 
zbrati sredstva. 

Predloženi osnutek je preobremenjen z opisovanjem stanja, ne vsebuje pa 
temeljite analize vzrokov. V njem so preveč podrobno opredeljeni posamezni 
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problemi. Za nekatere lahko trdimo, da so le kratkoročnega značaja. V neka- 
terih primerih je preobsežno tudi opisovanje prednostnih nalog. 

Za naš nadaljnji skupni družbeni in gospodarski razvoj je izredno po- 
membna realna ocena razvoja v preteklem obdobju. V prvem delu dokumenta 
je sicer podana realna slika razvoja in gospodarskega vzpona, vendar so neka- 
tere slabosti in pomanjkljivosti navedene le kratko in brez analize njihovih 
vzrokov. Zlasti v naslednjih poglavjih o ciljih in tudi o nalogah manjka ocena 
izkušenj iz preteklosti, ki bi pripomogla k hitrejšemu zboljševanju stanja. 
V dokumentu ni analize vzrokov, zakaj ni bila uresničena sprejeta politika 
stabilizacije in uresničen antiinflacijski program, čeprav vemo, da je situacija 
iz leta v leto slabša in da je boj za stabilizacijo dolgotrajna in težka naloga 
bodoče politike razvoja. 

Analizirana bi morala biti predvsem družbena in razredna stran nestabil- 
nosti in inflacije in s tem v zvezi posledica večkrat tudi neustrezno obnašanje 
subjektov gospodarjenja. 

Mnogo je govora na primer o neusklađeni gospodarski strukturi, vendar ni 
jasno opozorjeno na bistvene probleme strukturne neusklađenosti, na to, kje 
so vzroki zanjo, da bi lahko na osnovi njihove analize hitreje odpravili slabosti. 

Analiza ekonomskih odnosov s tujino je v dokumentu podana tako, da ne 
spodbuja organizacij združenega dela k večanju menjave, premalo je kritična 
in se kljub temu, da je obseg blagovne menjave s tujino še vedno premajhen, 
zadovoljuje z ugotovitvijo, da je jugoslovansko gospodarstvo doseglo soraz- 
merno visoko stopnjo vključevanja v mednarodno menjavo. 

Ekonomski odnosi s tujino so brez dvoma eden naših izrazito skupnih inte- 
resov; zato bi bilo taki podrobni, temeljiti analizi dosedanjega stanja in bodoči 
konkretni usmeritvi potrebno dati v dokumentu več poudarka. 

Dokument je preobremenjen med drugim z mnogimi stavki o samouprav- 
nem povezovanju organizacij združenega dela, panog itd. Naloge, ki se bodo 
morale uresničiti v posameznih proizvodnih kompleksih posameznih republik 
in pokrajin, naj bi bile stvar samoupravnih sporazumov združenega dela in 
družbenih dogovorov med posameznimi republikami in pokrajinama in ne 
sodijo v ta dokument, ampak v dokumentacijsko gradivo. Ostanejo pa naj 
jasno poudarjene dolgoročne skupne razvojne naloge, o katerih je treba doseči 
usklađenost med republikami in pokrajinama. 

V drugem poglavju so cilji razvoja dovolj dobro opredeljeni, tako da so 
primerna osnova za usklajevanje stališč1. Le pomembnosti vpliva delovnega 
človeka in njegovih možnosti, da gospodari z vso družbeno reprodukcijo na 
podlagi večje samoupravne organiziranosti, je dano premalo poudarka. Še ena 
pomanjkljivost se lahko zasledi. V delitvi je treba dati večji poudarek razvoju 
družbenega standarda pred osebnim. 

Pri opredeljevanju prednostnih nalog je potrebno upoštevati stališče, da 
se moramo dogovoriti le o onih prednostnih panogah gospodarstva, ki so skupne 
vsem republikam in pokrajinama, to je o tistih, od katerih je v osnovi odvisen 
naš nadaljnji razvoj in za katere smo v nadaljnjem obdobju sposobni zbrati 
dovolj sredstev za njihovo uresničitev. Tak pristop pri določanju prednostnih 
nalog zahteva veliko selektivnost. Brez dvoma je prvi pogoj za stabilni in enako- 
merni razvoj gospodarstva zagotovitev zadostnih količin energije. Pri tem bi pa 
morali opozoriti na nujnost realnega prikazovanja potreb po energiji, zaradi 
izredno velikih zahtev po finančnih sredstvih za potrebe razvoja energetske 
baze. 
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Opozoriti pa moramo tudi na nujnost racionalnega izkoriščanja energije. 
Investicije v energetske vire, potrebne za hitrejši in skladnejši razvoj, bodo 
drage in si verjetno ne smemo privoščiti takšnega neracionalnega pristopa, 
kot je nekje na sredini dokumenta nakazan v zvezi s hitrejšim razvojem indu- 
strije pridobivanja aluminija. 

Ugotovitev, da ima Jugoslavija največji in ekonomsko najbolj vreden 
del evropskih rezerv boksita in zato možnost za večanje in izboljšanje svoje 
plačilne bilance, če zgradi nove kapacitete za predelavo boksita in izvaža alu- 
minij, nas ne more zadovoljiti. To je enostranski p>odatek. Koliko pa nas tak 
izvoz dejansko stane, kolikšne količine elektroenergije za to potrebujemo, 
koliko bomo morali prav na račun tako velikega potrošnika ali potrošnikov 
investirati v gradnjo novih elektroenergetskih kapacitet? Taka usmeritev in 
tako površno analiziranje problemov ne moreta biti sprejemljiva. 

Pridobivanje in proizvodnja hrane je brez dvoma druga osnovna pred- 
nostna panoga. Naš skupni cilj bo moral biti proizvesti dovolj hrane za lastne 
potrebe, dovolj hrane za potrebe rezerv in pa tudi proizvesti hrano za prodajo 
na tujih tržiščih, predvsem v deželah v razvoju. 

Za surovine, ki so v dokumentu opredeljene kot naslednja prednost, bi mo- 
rali jasno opredeliti kriterije, po katerih bomo v bodočem planskem obdobju 
pospeševali njihovo proizvodnjo. Ugotoviti bi morali prednost le za tiste suro- 
vine, ki so strateškega pomena, za surovine, ki imajo nedvomno izrazite kom- 
parativne prednosti v širšem smislu, to je ob upoštevanju drugih faktorjev 
racionalnosti pridobivanja, na primer energije, prometne infrastrukture, po- 
novne uporabe že uporabljenih surovin, varstva okolja itd. Torej ne smemo 
preiti iz ene skrajnosti, od zapostavljanja surovin v drugo, to je v pridobivanje 
surovin za vsako ceno. 

Velik poudarek pa bi morali dati v tem dokumentu tudi nalogam na pod- 
ročju prometa. Vendar mora izbor prednostnih usmeritev sloneti na tistih ma- 
krostrukturnih objektih, ki omogočajo celotnemu jugoslovanskemu gospodarstvu 
učinkovit in kvaliteten transport. Predvsem bi morali poudariti potrebo po 
modernizaciji železniškega omrežja; cestno infrastrukturo pa bi moiali zaradi 
zahtevnosti finančnih konstrukcij razširjati v okviru možnosti in v okviru med- 
republiških dogovorov. 

Druge panoge, kot so predelava kovin, turizem, gozdarstvo, deloma tudi 
vodno gospodarstvo, bi morale biti po mnenju naše delegacije zunaj prednosti. 
Te panoge niso skupne vsem republikam in pokrajinama niti ni od njih od- 
visen nadaljnji gospodarski razvoj v tolikšni meri, da bi jim morali kot temelj- 
nim usmeritvam dati poseben pomen. 

Prepričani smo, da bomo z opredelitvijo le nekaj osnovnih prednostnih 
nalog uspeli realizirati osnovne smotre dokumenta in s tem omogočiti skladen 
skupen razvoj. Ta bo moral temeljiti tudi na srednjeročnih planih lazvoja, 
družbenih dogovorih in na samoupravnih sporazumih v okviru asociacij zdru- 
ženega dela. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim! Besedo 
ima tovariš dr. Boris Berce, delegat z gospodarskega področja, 29. okoliš. 

Dr. Boris Berce: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pravzaprav moram pričeti z izjavo, da se strinjam z opozorili o pomanjklji- 
vostih dokumenta, ki so jih dali prejšnji govorniki. Dokument, ki ga imamo 
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pred seboj, je namreč rezultat dela neke določene skupine ljudi. Tovariš Oce- 
pek je lepo rekel, da je ta skupina močno, skoraj v celoti ekonomsko usmerjena, 
manj pa gospodarsko. 

Medtem ko so nekatera poglavja v tem dokumentu smiselno izvedena, so 
druga poglavja na žalost tako nepopolna, da ne predstavljajo take celote, ki 
bi bila smiselno vgrajena v dokument. 

Vzemimo za primer naš najbolj pereč problem, to je energijo. Dokument 
daje zasnovo, kako bomo reševali problem energije. Lahko pa bi ponudil tudi 
variantne rešitve. Zal smo pri surovinah manj dosledni. Sploh ne razlikujemo 
surovin, ki se obnavljajo in ki se ne obnavljajo. Tu sta dva povsem različna 
problema. Kadar govorimo o obnovljivih surovinah, potem vemo, da bodo na- 
ložbe zanje čez določen čas vračale sredstva. Drugače je pri surovinah, ki se 
ne obnavljajo. Kadar večamo te kapacitete, gre izključno za ekonomsko raču- 
nico. Če bi tako mislili vsi tisti, ki proučujejo te probleme, potem bržkone 
v Jugoslaviji ne bi našli nikakršnih surovin. Pa vzemimo najbolj značilen 
primer, to je boksit, lahko pa tudi nikelj. Lahko bi izjavljali, da lahko v zelo 
kratkem času postanemo pomemben evropski proizvajalec boksita in niklja. 
Zato menim, da ta dokument glede neobnovljivih mineralnih surovin ni do- 
rečen, ker ne upošteva potrebnih kapacitet, 'ki niso danost sama po sebi, kajti 
zanje je treba vložiti sredstva. Mislim, da predstavlja stališče slovenskega iz- 
vršnega sveta pomemben napredek prav glede tega. Tudi Komite za družbeno 
planiranje in informativni sistem je v tem pogledu prispeval neka načelna raz- 
mišljanja, ki bi jih bilo treba v tem dokumentu bolj konkretizirati. 

Želel bi opozoriti še na izjave, ki jih večkrat dajemo ob tako pomembnih 
dokumentih, ki pa so več ali manj deklarativne. Naj se zopet omejim na suro- 
vine. Ker ne želimo biti avtarktični, se bomo naslonili na dežele v razvoju. 
Dežele v razvoju, če so na našem nivoju ali na nižjem ali višjem, imajo enake 
probleme in težave in jih rešujejo na podoben način; prav gotovo ne čakajo na 
nas Jugoslovane, da bomo prišli k njim. 

Zaradi tega moramo v dokumentu jasno določiti zasnovo našega sodelovanja 
z deželami v razvoju. Ce bi želeli le kupovati surovine od njih, potem to ne bi 
bil problem, ker imamo za to mednarodni trg. Ker pa želimo z njimi sodelovati 
na višjem nivoju, kot sem razumel zamisel dokumenta, potem moramo to naše 
sodelovanje v dokumentu postaviti na realne osnove. Te pa so, da moramo 
upoštevati dejansko stanje v deželah v razvoju. Tam so nas namreč mnogi z za- 
hoda in vzhoda že zdavnaj prehiteli. Zato bomo lahko dobivali surovine v glav- 
nem iz tistih dežel, ki so jih drugi že izločili kot manj zanimive in manj per- 
spektivne. 

Glede surovin nas še vedno spremlja stara bolezen, ki jo včasih predimen- 
zioniramo. Ne glede na komparativne prednosti moramo razvijati tudi suro- 
vinske osnove, ki trenutno niso najbolj donosne, pa nas lahko svetovni trg prav 
pri teh najbolj prizadene. Spomnimo se, samo, kako so se v zadnjem času morali 
angažirati zvezni organi, da smo dobili dovolj nafte; spomnimo se nekaj let 
nazaj, kake probleme smo imeli z volframom, ko je postal strateška Surovina 
in nam ga nihče ni hotel prodati. Takih primerov bi še lahko naštel. 

Trdim tudi, da je potrebno pri teh zadevah zagotoviti tudi nacionalni inte- 
res. Odgovornosti za raziskovanje surovin ni mogoče prenesti samo na pro- 
izvajalca in predelovalca, ki se naj samoupravno združita. Njun interes je 
predvsem v okviru razširjene proizvodnje in znanih surovin. Zato je treba 
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v zvezi z načrtovanjem razvoja novih surovin zasnovo dokumenta razširiti. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Vida 
Kirn, delegat iz Novega mesta. 

Vida Kirn: Omejila se bom na 8. poglavje osnutka temeljev skupne 
politike dolgoročnega razvoja, ki govori o stanovanjski politiki. Na 113. strani 
je navedeno, da je treba ceno stanovanj razbremeniti vseh neupravičenih ele- 
mentov, ki jo danes obremenjujejo, in da je treba s politiko stanarin zagotoviti 
sredstva za enostavno reprodukcijo stanovanjskega sklada. 

Prepričana sem, da je malo tistih, ki vedo, kaj vse obremenjuje ceno sta- 
novanj. Zato bom posvetila pozornost prav temu. Prej pa nekaj besed o politiki 
stanarin. 

Današnje stanarine so precej manjše od stanarin, ki naj bi pokrivale vsaj 
stroške enostavne reprodukcije stanovanjskega sklada. Poleg tega pa vemo, 
da nizke stanarine povečujejo specialne razlike med delovnimi ljudmi. Na eni 
strani današnje stanarine omogočajo neprimerno zasedenost stanovanj glede na 
velikost družin, na drugi pa omogočajo posameznikom bogatenje na račun 
podnajemnikov. Ti pa so predvsem samski delavci in mlade družine. Zato bi 
bilo potrebno posvetiti večjo pozornost gradnji samskih domov in jih vključiti 
v programe stanovanjske graditve v okviru samoupravnih stanovanjskih skup- 
nosti. 

Zelo se strinjam s tem, da je ceno stanovanj treba razbremeniti vseh ne- 
upravičenih elementov, ki jo1 obremenjujejo. Iz prakse lahko povem, da neka- 
tere komunalne organizacije oziroma temeljne organizacije združenega dela 
elektrogospodarstva nemalokrat pogojujejo' pozitivno soglasje k zazidalnim na- 
črtom ali širši lokacijski dokumentaciji s tem, da naj bi se zgradila nova trafo 
postaja s priključnimi vodi visoke napetosti. Menim, da je vsak komentar od- 
več. V takih primerih je potrebno v ceno stanovanj vgraditi še postavke, ki 
zahtevajo celo 100 milijonov starih dinarjev. 

Pogoj graditve novih trafo postaj pa je toliko bolj drastičen, če bodoči od- 
jem znaša komaj nekaj odstotkov celotne kapacitete nove trafo postaje. To pa 
ni osamljen primer, saj se organizacije, ki so pooblaščene za komunalno ure- 
janje stavbnih zemljišč, kar pogosto srečujejo s problemom, da obstoječa kana- 
lizacijska ah vodovodna mreža, zgrajena v presledkih, ne ustreza bodočim po- 
trebam navezave na nove objekte. V takih primerih je treba vso' mrežo rekon- 
struirati, kar, zopet zelo poveča stroške gradnje stanovanj. 

Ugotavljamo, da se ti problemi v slovenskem prostoru različno rešujejo. 
Nekatere organizacije, pooblaščene za urejanje stavbnih zemljišč, vnašajo v take 
stroške fakturo cene stanovanj, ponekod pokrivajo take izdatke krajevne skup- 
nosti, občani ah drugi. Iz navedenega sledi, da je nujno, da se določi enotna 
struktura cen stanovanj vsaj v slovenskem prostoru. Podobnih primerov bi lah- 
ko še in še našteli. Vsekakor pa so tu vzroki za velike razlike v višini cen sta- 
novanj v posameznih občinah. 

Vzroki za visoke cene stanovanjske graditve so tudi v organizacijsko pre- 
več razdrobljenem in slabo organiziranem gradbeništvu in v visokem režijskem 
faktorju, ki vsebuje tudi elemente, ki niso v zvezi s stanovanjsko gradnjo ozi- 
roma ki bi jih lahko pri kalkulativnih osnovah za stanovanjsko gradnjo izlo- 
čili. Razdrobljenost gradbišč širom po Sloveniji, ko se gradi na enem mestu le 
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manjše število stanovanj, onemogoča industrializacijo in racionalizacijo stano- 
vanjske graditve. 

Zato je potrebno rešiti čimprej naslednje: 
Racionalizirati gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala, rešiti vpra- 

šanje prometnega davka, z uvajanjem oziroma s pospešitvijo plačevanja mestne 
rente in hišnine po progresivni lestvici dobiti trajen vir financiranja za gradnjo 
objektov in komunalnih naprav, določati enotno strukturo cen stanovanj in po- 
skrbeti za vire pokrivanja tistih elementov, ki jih ne more in ne sme vsebovati 
cena stanovanj. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi besedo? Prosim! 
Besedo ima tovariš Ivan Zelenšek, delegat iz Celja, gospodarsko področje. 

I 
Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovaišice in tovariši delegati! 

Izvršni svet Socialistične republike Slovenije je dal pripombo k 8. točki osnutka, 
ki omenja promet, danes pa je tovariš Ptaznik omenil v svojem ekspozeju, da 
je potrebna izraba mednarodnega prometnega položaja. Zato bi želel nekoliko 
obrazložiti vlogo prometa. 

Na področju prometa, posebno železniškega, nismo realizirali nalog sred- 
njeročnega načrta za obdobje 1971—75. To potrjuje tudi gibanje v letu 1975, v 
katerem bi moral biti, v skladu z- resolucijo o družbenoekonomskem razvoju 
Socialistične republike Slovenije v letu 1975, v strukturi vseh naložb delež na- 
ložb v gospodarsko infrastrukturo prek 40 %. Ta naloga se realizira komaj po- 
lovično, pri čemer najbolj zaostajajo vlaganja za modernizacijo železnice. Za- 
radi takega stanja, posebno pa še zaradi dolgoletnega zaostajanja te gospodar- 
ske panoge, je nujno, da promet uvrstimo med štiri razvoje prioritete za raz- 
dobje do leta 1985. V nasprotnem primeru bo promet omejeval razvoj vsega 
gospodarstva in družbe. 

Za primer lahko navedem, da je lani samo v Socialistični republiki Slo- 
veniji primanjkovalo 500 do 700 vagonov dnevno; v drugih republikah Jugo- 
slavije ni stanje nič boljše. Tudi v potniškem prevozu stanje ni zadovoljivo. 
Zato je nevarnost, da se bomo zaradi hitrega razvoja in gradnje prometnih poti 
v neposredni bližini Jugoslavije sami prometno izolirali. To bi imelo za posledico, 
da ne bomo mogli izkoriščati ugodne lege našega ozemlja za tranzitni promet in 
bi opustili pomemben vir deviznega neblagovnega priliva, hkrati pa tvegali 
celo tehniško-ekonomsko izolacijo. 

Pri predvidenem razvoju prometa je potrebno zato še bolj poudariti doslej 
zapostavljeno vlogo železnice in jo postaviti na prvo mesto zaradi tehle raz- 
logov : 

1. zniževanja stroškov prevoza v gospodarstvu, kar bi koristilo1 vsemu zdru- 
ženemu delu; 

2. potrošnje energije, ker železnica troši bolj racionalno in več domačih 
virov energije kot druge vrste prometa; 

3. varstva okolja, ker ga železnica dosti manj onesnažuje kot druge vrste 
prometa; 

4. varnosti prometa; 
5. narodne obrambe in drugih razlogov. 
Ob predvidevanju ustreznih ukrepov za razvoj železnice je potrebno v te- 

meljih skupne politike dolgoročnega razvoja Socialistične federativne republike 
Jugoslavije do leta 1985 veliko bolj poudariti tudi, da je potrebno železnici 

2» 



20 Zbor združenega dela 

zagotoviti s prometno politiko in gospodarskimi ukrepi trden gospodarski po- 
ložaj. Ta pripomba le na videz ni umestna. Dejstvo je, da trdnega gospodarskega 
položaja železnic v vseh 30 letih doslej še nikoli nismo uspeli zagotoviti. Tudi 
letošnja gibanja kažejo, da bo kljub lanskoletnim slabim izkušnjam letos na 
železnici podoben negativen gospodarski rezultat kot lani. To pomeni več 100 
milijonov dinarjev izpada transportnega dohodka. Sanacija železnice gotovo ni 
enostavna naloga in bo terjala največje angažiranje vseh družbenih dejavnikov, 
ne samo združenega dela. 

V tem trenutku od združenega dela ne moremo pričakovati rešitve, ker je 
odobravanje cen še vedno v rokah države. Po mnenju Samoupravne interesne 
skupnosti za železniški promet Socialistične republike Slovenije bi se morala 
v bodoče pristojnost za politiko oblikovanja cen v potniškem in v blagovnem 
prevozu prenesti na raven združenega dela v republiki, na ravni federacije pa 
bi se usklajevale njene osnove. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Kdo še želi besedo? Prosim! Be- 
sedo ima delegat Andrej Oman, gospodarsko področje, 23. okoliš. 

Andrej Oman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za delegiranje v Zbor občin in skupina delegatov 23. okoliša z 
gospodarskega področja za delegiranje v Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije sta na seji 9. 6. 1975 obravnavali gradivo Zbora združenega dela in 
sprejeli k 5. točki dnevnega reda, to je k osnutku temeljev skupne politike dol- 
goročnega razvoja Socialistične federativne republike Jugoslavije do leta 1985 
naslednja stališča in predloge: 

Osnutek temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja SFRJ do leta 1985 
sta delegaciji ocenili pozitivno in menita, da je tak dokument nujno potreben 
za usmeritev skupnega razvoja. Delegaciji podpirata opredelitev tega dokumenta 
v 9. poglavju, v katerem poudarja nujnost trajnejših sistemskih rešitev, da bi 
realizirali cilje dolgoročnega razvoja politike. Obenem pa delegaciji predlagata, 
da naj se v dolgoročno razvojno politiko vgradijo na področju razvoja manj 
razvitih socialističnih republik in socialistične avtonomne pokrajine Kosovo ele- 
menti neposrednega usmerjanja sredstev med organizacijami združenega dela 
za realizacijo skupno opredeljenih razvojnih programov. Tako bi zagotovili ne- 
posreden vpliv združenega dela v razvitih in manj razvitih območjih pri usmer- 
janju sredstev. 

Delegaciji, tudi na podlagi pripomb javne razprave o temeljih skupne po- 
litike dolgoročnega razvoja SFRJ do leta 1985, ki je bila konec leta 1974 na 
obalnem področju, menita, da bi moral osnutek temeljev skupne politike dol- 
goročnega razvoja SFRJ do leta 1975 vsebovati tudi razvoj ribištva kot po- 
membne veje kmetijstva in vira prehrane. 

Predlog osnutka družbenega plana razvoja obalnega področja za obdobje 
1976—1980, ki zajema območja občin Izola, Piran in Koper, opredeljuje ribištvo 
kot pomemben člen izkoriščanja bogastva, ki ga nudi morje, in kot pomemben 
vir za povečanje proizvodnje prehrane. Zato v imenu delegacije ter na podlagi 
sklepov omenjene javne razprave predlagamo, da naj se v osnutek temeljev 
skupne politike dolgoročnega razvoja SFRJ do leta 1985 v 3. točki tretjega 
poglavja na 57. strani za dosedanjim drugim odstavkom doda novi 3. odstavek, 
ki se glasi: »Morski in sladkovodni ulov rib je pomembna veja kmetijske de- 
javnosti, ki vpliva tudi na izboljšanje prehrane, zlasti njenega proteinskega 
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dela; zato mu bo v ekonomski politiki tudi v okviru zelenega plana posvečena 
potrebna pozornost.« S tem bomo vplivali na pokrivanje domačih potreb z last- 
nim ulovom rib ter odpravili potrebo po uvozu rib in surovin za prehrambeno 
industrijo. S takšno opredelitvijo politike ribištva v dolgoročnem razvoju bomo 
odpravili potrebe po uvozu surovin, ki jih lahko črpamo^ iz domačih virov. Hvala 
lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima to- 
variš Zdravko Praznik, direktor Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje! 

Zdravko Praznik: Menim, da so bila stališča in glavne ugotovitve 
v današnji razpravi identične s predlogi, ki jih je dal Izvršni svet. Zelo po- 
membno se mi zdi, da so bili danes navedeni dodatni argumenti, ki iz drugih 
zornih kotov osvetljujejo pripombe, ki so bile dane k dolgoročnemu konceptu. 
Pri tem mislim zlasti na argumente, ki so bili dani v zvezi z vlogo' kmetijstva 
in na argumente v zvezi z usmerjevanjem razvoja družbenih dejavnosti. Ta de- 
javnost naj se ne obravnava kot kalkulativna postavka oziroma kot postavka 
družbene režije, ampak predvsem kot faktor družbenogospodarskega razvoja. 
Zdi se mi, da so dani tudi koristni argumenti v zvezi z razvojem prometa, z 
odnosom do manj razvitih in do nekaterih vprašanj, ki zadevajo kvalitetne fak- 
torje razvoja. 

Tovarišica Jurančičeva je dala konkreten predlog v zvezi z oblikovno kon- 
strukcijo plana. Ta predlog je blizu predlogu, ki ga je v prvih razpravah na- 
meraval dati tudi Izvršni svet-glede tega, kako naj bi bil plan sestavljen po 
posameznih poglavjih. Vendar se je Izvršni svet končno odločil, da ne bo pred- 
lagal konkretne oblikovne konstrukcije dokumenta, predvsem zaradi tega ne, 
ker bo kmalu sprejet zakon o planiranju, o katerem bomo še govorih. Ta zakon 
bo moral vsebovati tudi oblikovno konstrukcijo planov. Zaradi tega je, kot sem 
že prej v svojem ekspozeju omenil, Izvršni svet zavzel stališče, da je treba 
uskladiti končno konstrukcijo plana z zakonom o planiranju. 

Mislim, da je bilo v razpravi danih nekaj koristnih argumentov glede 
problema nestabilnosti, ki ni samo ekonomski, ampak tudi družbeni problem, 
in o nujni potrebi, da se v dokument vgradijo vsaj nekateri globalni ukrepi. S 
temi ukrepi naj bi že nekajletnim negativnim trendom, ki so doživeli kulmi- 
nacijo v zadnjem času, dali drugačno smer. 

Že prej sem omenil po mojem mnenju največji generator notranje infla- 
cije. To je anticipirana poraba, ki ni podvržena normalnim ekonomskim kri- 
terijem. Prav smešno je včasih, kako nekatere anuitete, zlasti tiste, ki so vezane 
na dolgoročne kredite, odstopajo od realnih anuitet. Mislim, da bi vsaj na tem 
področju morali vgraditi vsaj v globalnih okvirih nekatere ukrepe, ki bi jih 
moral vsebovati osnutek dokumenta. 

V razpravi so nekateri delegati sprožili tudi vprašanje prioritet. Stališče Iz- 
vršnega sveta glede prioritet je enako stališču, ki je bilo izoblikovano v raz- 
pravi, zlasti pa na dveh sejah republiškega sveta za gospodarstvo in ekonomsko 
politiko. Kot prioritetna vprašanja razvoja bi morali upoštevati zlasti celotni 
kompleks energetike, nato zaposlovanje, proizvodnjo hrane, pridobivanje ne- 
katerih surovin in izvoz. Razumljivo, da bi iskanje širše palete prioritet povzro- 
čilo določene spore, zlasti kar zadeva nujnost pospešenega razvoja ostalega dela 
gospodarstva. Tudi danes je bilo v razpravi izrečenih nekaj kritičnih ugoto- 
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vitev: da kapacitete niso ustrezno izkoriščene in da smo glede modernizacije 
na sorazmerno nizki stopnji razvoja. Dosedanje razprave v okviru Slovenije pa 
tudi v precejšnji meri v okviru zveznega sveta za gospodarski razvoj in eko- 
nomsko politiko so dale močan poudarek zahtevi, da je treba že akumuliranim 
izvorom družbenega bogastva posvetiti večjo pozornost. Ti izvori že delujejo 
in bi bilo zato nujno, da se jim zagotovi morda nekaj počasnejša dinamika, 
zlasti tistim, ki delajo s podvojenimi kapacitetami in so brez ustreznih suro- 
vinskih osnov itd., vendar pa je potrebno, da se jim kljub temu da možnost 
dinamičnega razvoja. 

V primeru, če bi se te prioritete preširoko vključile, se seveda lahko postavi 
vprašanje surovinskih virov, o katerih je prej govoril delegat, ki se je pote- 
goval za to, da bi morali upoštevati tudi strateške in druge momente pri iz- 
koriščanju surovinskih virov. Tu nastane problem, kako zagotoviti prelivanje 
teh sredstev in kako onemogočiti, da bi prišlo do1 emisijskega financiranja, to 
je financiranja brez kritja, kar bi lahko sprožilo ponovno spiralo inflacije, ki 
smo ji bili priča do sedaj. Znano je, da se je večina nepokritih virov sredstev 
pojavljala prav pri takih investicijah. Zaradi tega so bile razprave, v katerih 
sem do sedaj sodeloval, glede teh surovin zelo kritične. Razumljivo je, da mo- 
ramo strateški, kriterij upoštevati, vendar pa hkrati ni mogoče zapostaviti kri- 
terij minimalne rentabilnosti oziroma kriterij selektivnosti, ker bi tako lažje 
prestali obdobje, ki je karakteristično po tako imenovani težki investicijski 
strukturi. Tako bi omogočili ustrezen razvoj ostalega gospodarstva. 

Zaradi tega je razumljivo, da je bilo precej pripomb na račun surovin in 
da so bile zahteve, da naj se na področju surovin kriterij selektivnosti zelo 
ostro upošteva. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? Ker 
ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da preidemo 
na sklep. Delegati so na današnji seji dovolj kritično obravnavali predloženi 
dokument. Razprava je potrdila tudi tista stališča, ki jih je navedel Izvršni 
svet v svojih stališčih in konkretnih pripombah. Predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje načelno soglasje k 
osnutku temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja Socialistične federativne 
republike Jugoslavije do leta 1985. 

2. K osnutku se dajejo pripombe, predlogi in stališča, ki jih predlagajo 
odbori v svojih poročilih, Izvršni svet v svojih stališčih in konkretnih pripom- 
bah, kakor tudi tista, ki so bila dana v razpravi na današnji seji zbora. Vse te 
pripombe, predloge in stališča naj delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ uporabi pri svojem delu v telesih Zbora 
republik in pokrajin. 

Ali se strinjate s tem predlogom? Kdor se s predlogom sklepa strinja, naj 
prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o rudarstvu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
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Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Draga Petroviča, 
predsednika Republiškega komiteja za energetiko. Ali želi tovariš Petrovič še 
ustno obrazložiti predlog zakona? (Ne želi.) 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose na- 
šega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki 
sta dala skupno poročilo, Odbor za družbenoekonomski razvoj našega zbora, 
ki je dal poročilo, in Zakonodaj no-pravna komisija, ki je prav tako dala po- 
ročilo. Poročila ste prejeli. Želijo poročevalci odbora in Komisije še kaj dodati 
k poročilom? (Ne želijo.) Hvala. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ker ne želi nihče razpravljati, lahko 
zaključim razpravo in dam na glasovanje predlog zakona o rudarstvu. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o rudarstvu. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakoni o zdravstvenem nadzorstvu nad živili, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil dr. Antona Fazarinca, predsednika Re- 
publiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. Zeli predstavnik pred- 
lagatelja še ustno obrazložiti predlog zakona? (Ne želi.) 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose našega 
zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki sta dala 
skupno poročilo, ter Zakonodajnopravna komisija, ki je prav tako dala poro- 
čilo. Poročili ste prejeli. 

Pričenjam razpravo. Prosim! Besedo ima delegat Mirko Smrekar z gospo- 
darskega področja, 31. okoliš. 

Mirko Smrekar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati za Zbor združenega dela naše občine smo dali amandma k 23., 25. in 
26. členu. Glede na to, da so amandmaji identični s predlogom Izvršnega sveta, 
odstopamo od naših amandmajev. 

Glede dajanja amandmajev imamo še naslednjo pripombo. Večinoma v ob- 
čini razpravljamo o gradivu dva do tri dni pred sejami mestne ali republiške 
skupščine. Menimo, da bi morali za amandmaje določiti rok tri dni in ne 
10 dni, kot je predvideno v poslovniku. Večina amandmajev je danih v času 
treh dni pred sejami zborov. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! V zvezi z vašo pripombo vas ob- 
veščam, da je v obravnavi osnutek poslovnika Skupščine SR Slovenije. V tem 
okviru bi se moralo razpravljati tudi o tem vprašanju. Strinjam Se z vami, da 
je potrebno za predlaganje amandmajev določiti realen rok. 

Razen amandmajev Izvršnega sveta ni drugih amandmajev. Izvršni svet 
predlaga amandmaja k 23. in 25. členu predloga zakona. Ta amandmaja ste do- 
bili danes na klop. Zeli še kdo razpravljati? Ker ne želi nihče več razpravljati, 
zaključujem razpravo. Prehajam na glasovanje o amandmajih Izvršnega sveta, 
ki se nanašata na 23. in 25. člen. 

Ali ima Odbor stališče glede predloženih amandmajev. (Nima.) Odbor jih 
ni obravnaval in nima mnenja. Zakonodajno-pravna komisija se strinja z 
amandmajema. Prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje amandmaja Iz- 
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vršnega sveta k 23. in 25. členu! Kdor je za, naj prosim glasuje! (129 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Izvršnega sveta k 23. in 25. členu soglasno 
sprejeta. Dajem predlog zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili v celoti 
na glasovanje. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Zaključujem 7. točko dnevnega reda in prehajam na 9. točkoi dnev- 
nega reda, to je na obravnavo osnutka zakona o interesnih skupnostih za 
poštni, telegrafski in telefonski promet, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Livija Jakomina, 
predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze. 

Ah bo tovariš Jakomin osnutek zakona še ustno obrazložil? (Ne.) 
Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose na- 

šega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki 
sta dala skupno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala 
poročilo. Poročili ste prejeli. Želita morda predstavnika Odbora in Komisije 
še kaj dodati k poročilom? Ne želita. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ker ne želi nihče razpravljati, za- 
ključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in tele- 
fonski promet se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 
pravi predloga naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in 
ostalih gradivih. 

Kdor je za predloženi sklep, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnut- 
ka zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Antona Savinška, 
svetovalca republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun. Ali želi predstavnik predlagatelja osnutek zakona še ustno obrazložiti? 
Prosim, Besedo ima Anton Savinšek! 

Anton Savinšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ker gre za zakon z novo materijo, ki se po novi ustavi obravnava v tej skup- 
ščini, je potrebno nekaj uvodnih besed k osnutku predlaganega zakona. 

Po določbah zvezne ustave je federacija pristojna, da za zakon o druž- 
benem pravobranilcu samoupravljanja določi načela o položaju, pravicah in 
dolžnostih, ki so skupna za vse družbene pravobranilce samoupravljanja v SFRJ. 
Gre torej za načela, ki veljajo za zveznega, republiške, pokrajinske in druge 
pravobranilce. 

Skladno z navedenimi ustavnimi določbami je federacija pristojna, da s 
posebnim zakonom o zveznem družbenem pravobranilcu samoupravljanja kon- 
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kretizira splošna načela o položaju, pravicah in dolžnostih družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja, zlasti glede na specifičnost, da zvezni družbeni pra- 
vobranilec samoupravljanja opravlja funkcijo v mejah pravic in dolžnosti fede- 
racije, kakor tudi, da v zvezi s tem uredi organizacijska vprašanja tega organa. 

Po drugi strani pa po ustavnih določbah SR Slovenije republika sprejema 
zakon o družbenem pravobranilcu samoupravljanja. Glede na pristojnost fe- 
deracije, da določi s svojim zakonom temeljna načela o položaju ter pravicah 
in dolžnostih vseh družbenih pravobranilcev samoupravljanja v SFRJ, je lo- 
gično, da potekajo skoraj hkrati postopki za sprejem obeh zveznih zakonov in 
za sprejem republiškega zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja 
v Socialistični republiki Sloveniji. Predlagatelj želi posebej poudariti izreden 
pomen tega novega organa, ki mu je kot izključna naloga 'poverjeno varstvo 
samoupravnih pravic delovnih ljudi in varstvo družbene lastnine. Ta naloga je 
sicer poverjena tudi skupščinam družbenopolitičnih skupnosti in njim odgo- 
vornim organom, sodiščem, ustavnim sodiščem in javnim tožilcem. Ker pa imajo 
slednji navedeni organi poleg te naloge še vrsto drugih nalog, je ustavodajalec 
menil, da je potrebno, da se ustanovi poseben organ družbene skupnosti, ki naj 
mu bo poverjena ta naloga kot izključna. Pomembnost varstva samoupravljanja, 
varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in varstva družbene lastnine je 
razvidna tudi iz tega, da je družbeno varstvo navedenih dobrin vključeno v 
ustavo SR Slovenije kot poseben razdelek II. poglavja, to je v »Temelje druž- 
benopolitičnega sistema«. Pri tem ne moremo mimo dejstva, da je samouprav- 
ljanje politično-pravni izraz družbene lastnine kot proizvodnega in družbeno- 
ekonomskega odnosa med ljudmi, da je torej družbeno samoupravljanje odraz 
odprave lastninskih pravic v odnosih do podružbljenih sredstev za proizvodnjo 
in sredstev za delo. Ta temeljna ugotovitev nas nujno privede do spoznanja, 
da sta samoupravljanje in družbena lastnina nerazdružljivi dobrini in da je 
torej nujno nerazdružljivo tudi varstvo teh dobrin. 

Predloženi osnutek zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja 
temelji na načelih, ki jih opredeljuje delovni osnutek zveznega zakona o druž- 
benem pravobranilcu samoupravljanja. Ta načela so predvsem: da je družbeni 
pravobranilec samoupravljanja organ družbene skupnosti, ki ukrepa in vlaga 
pravna sredstva ter izvršuje druge z zakonom določene pravice in dolžnosti 
za uresničitev družbenega varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in druž- 
bene lastnine, da ima ne samo pravico, ampak tudi dolžnost ukrepati, kadar 
utegnejo biti ogrožene samoupravne pravice delovnih ljudi in ogrožena druž- 
bena lastnina, da je dejavnost družbenega pravobranilca samoupravljanja pred- 
vsem družbenopolitične, družbenoekonomske in tudi politično-pravne narave, 
da je upravičen odrediti zoper določeno organizacijo združenega dela, njene or- 
gane, določeno družbeno skupnost ali katerega od organov le-te z zakonom 
predvideni začasni ukrep, s katerim se zadrži določena odločitev, ki bi uteg- 
nila kršiti samoupravne pravice delovnih ljudi oziroma ogroziti družbeno last- 
nino. Družbeni pravobranilec samoupravljanja je dolžan poročati o stanju, po- 
javih in problemih na področju družbeno-lastninskih in drugih samoupravnih 
razmerij skupščini ustrezne družbenopolitične skupnosti, kakor tudi ustreznim 
družbenopolitičnim organizacij am. 

Funkcijo družbenega pravobranilca samoupravljanja v območju SR Slo- 
venije opravlja republiški družbeni pravobranilec samoupravljanja in družbeni 
pravobranilci samoupravljanja za območje ene ali za območje več občin. 
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Pri obravnavanju osnutka republiškega zakona o družbenem pravobranilcu 
samoupravljanja so se v razpravah pojavila določena sporna vprašanja: glede 
ukrepanja družbenega pravobranilca samoupravljanja zoper društva, glede iz- 
podbijanja aktov ali dejanj, s katerimi se nezakonito razpolaga z družbenimi 
sredstvi, s katerimi je bilo pravno razmerje vzpostavljeno s tretjo osebo, nadalje 
ali se zadržanje izvršitve določenega akta oziroma dejanje nanaša na splošne 
in na posamične akte in pa komu naj družbeni pravobranilec samoupravljanja 
poroča o stanju, pojavih in problemih in tako dalje. 

Predlagatelj bo temeljito proučil vse pripombe in predloge ter v sodelo- 
vanju s predlagateljem zveznega zakona o družbenem pravobranilcu samo- 
upravljanja predložil Skupščini SR Slovenije predlog zakona o družbenem 
pravobranilcu samoupravljanja v SR Sloveniji, ki bo upošteval vse utemeljene 
pripombe in seveda temeljna načela o položaju ter pravicah in dolžnostih druž- 
benega pravobranilca samoupravljanja, ki jih bo dokončno opredelil predlog 
zveznega zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Osnutek zakona so obravnavali: 
Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora, ki je dal poročilo, Komisija 
za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta tudi dali poročili. Poročila 
ste prejeli. Ali želijo predstavniki Odbora in komisij še kaj ustno dodati k 
poročilom? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Prosim. Besedo ima delegat Darko 
Smrdeli! 

Darko Smrdelj: Na 16. seji skupine delegatov s področja 20. okoliša 
za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije in 15. seje skupine delegatov 
občine Postojna za Zbor občin Skupščine SR Slovenije dne 6. 6. 1975 smo 
delegati med drugim razpravljali tudi o osnutku zakona o družbenem pravobra- 
nilcu samoupravljanja. Med razpravo smo zavzeli stališče, da bomo predlagali 
Skupščini SR Slovenije, da osnutek zakona obravnava kot predlog zakona. 

Obrazložitev: Dobro leto je že za nami, odkar smo sprejeli ustavo Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije in ustavo Socialistične republike Slo- 
venije. Z novo ustavo smo v naš družbenopolitični sistem uvedli institucijo 
samoupravnih sodnih organov. Ena od pomembnih novosti so samoupravna so- 
dišča, posebej sodišča združenega dela. Menimo, da ta sodišča ne morejo zaživeti 
oziroma da bo mogoče opravljati delo v teh sodiščih šele, ko bodo začeli z delom 
družbeni pravobranilci samoupravljanja. Menimo, da bi bilo vsakršno daljše 
sprejemanje zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja v škodo učin- 
kovitosti dela sodišč združenega dela. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim. Besedo 
ima tovariš Vinko Kastelic, družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slo- 
venije! 

Vinko Kastelic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da povem nekaj besed ob obravnavi osnutka tega zakona v vašem 
zboru. Mislim, da je potrebno upoštevati, da gre za popolnoma novo institucijo, 
ki je sedaj v ustavnem sistemu nismo poznali, zaradi česar je potreben določen 
napor, da bomb to institucijo postavili tako, da bo učinkovita, da ne bo le ena 
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od institucij, ki v našem sistemu delujejo. Pri tem bi poudaril nekatera vpra- 
šanja, katerih rešitev zahteva praksa in naš ustavni sistem: 

1. Dejstvo, da je ustava deklarirala ta organ kot organ družbene in ne 
družbenopolitični skupnosti, pomeni, da mora biti ta organ odgovoren delav- 
cem v združenem delu, skratka da mora biti tudi instrument politično organi- 
ziranih delavcev v političnih organizacijah in ne samo v družbenopolitičnih 
skupnostih. 

2. Ce želimo učinkoviteje napredovati v razvoju samoupravnih socialistič- 
nih odnosov, moramo v izvajanju te funkcije omogočiti učinkovito delovanje 
tega organa v odnosu do vseh družbenih subjektov, ki delajo na tak ali dru- 
gačen način v izgradnji samoupravnega sistema in družbenoekonomskih raz- 
mer na temelju dohodka in družbene lastnine. To pomeni, da ga moramo pred- 
vsem postaviti kot organ, ki bo aktiviral tudi vse druge subjekte, ki so ustavno 
zadolženi v posebnem ustavnem poglavju za družbeno varstvo samoupravljanja 
in družbene lastnine. 

Iz njegovega značaja izhaja tudi njegova obveznost neposrednega sodelo- 
vanja z družbenopolitičnimi organizacijami: Zvezo komunistov, Socialistično 
zvezo in Sindikati. Po eni strani družbeni pravobranilec samoupravljanja 
le na ta način lahko vpliva na razvoj samoupravnih odnosov, na drugi strani 
pa mora postati organ, prek katerega bodo lahko družbenopolitične organi- 
zacije neposredno realizirale svoja stališča na razvoj samoupravnih odnosov v 
združenem delu in v drugih samoupravnih skupnostih. 

Ne potrebujemo novega, izključno političnega organa. Ne rabimo novega, 
izključno preventivnega delovanja. Temu organu je potrebno zagotoviti taka 
pravna sredstva, s katerimi bo mogoč učinkovit in hiter postopek oziroma in- 
tervencija, skratka učinkovito delovanje na področju socialistične in samouprav- 
ne zakonitosti, vselej in zlasti takrat, kadar pride do hujših kršitev samouprav- 
nih pravic oziroma družbene lastnine. 

Zato mislim, da niso sprejemljive pripombe, da pravobranilec ne bi smel 
imeti možnosti za uvedbo kakršnihkoli začasnih ukrepov in podobnega. Z usta- 
vo je določeno, da pravobranilec vlaga tudi pravna sredstva na svojem pod- 
ročju. 

3. Naslednje izredno pomembno vprašanje je odnos republiškega do dru- 
gih pravobranilcev samoupravljanja. Mislim, da ne gre tu za klasične odnose 
med družbenopolitičnimi skupnostmi, to je občino in republiko, pač pa za 
enoten in usklađen razvoj socialističnih samoupravnih odnosov na področju 
združenega dela, ne glede na meje družbenopolitičnih skupnosti. Ta organ v 
republiki, kot tudi v občinah, mora biti organiziran tako, da bo enotnost sa- 
moupravnih odnosov v združenem delu zagotovljena v čim večji meri. 

Prav zaradi tega je potrebno predvideti tudi instrumente, kot so določena 
obvezna navodila in sodelovanje družbenih pravobranilcev samoupravljanja itd. 
Mislim, da je treba poudariti tudi to, kar je bilo rečeno že v razpravi, da z izva- 
janjem ustave v tem pogledu že kasnimo. 

V občinah se družbenopolitične organizacije intenzivno pripravljajo, da bi 
čimprej začel delovati ta organ. Te priprave je treba še pospešiti. Smotrno bi 
bilo čimprej, še pred začetkom jeseni sprejeti predlog zakona, zaradi tega, 
da z že začeto akcijo ne bi zamujali in da bi dejansko omogočili delavcem 
ustrezno zaščito samoupravnih pravic in družbene lastnine ter s tem tudi 
hitrejše izvajanje politično dogovorjenih sklepov o hitrejšem organiziranju 
združenega dela na ustavnih osnovah. Zato mislim, da bi bilo prav, da bi 
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Skupščina SR Slovenije priporočila vsem odgovornim subjektom v občinah, 
da naj čimprej realizirajo to nalogo-. 

P'redsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Mi- 
slim, da je tovariš Kastelic delno odgovoril na vprašanje in predloge, ki jih je 
dal delegat Smrdelj. Menim, da se tovariš Smrdelj strinja z njegovim odgo- 
vorom! Delegacija, ki jo zastopate, se zavzema za to, da bi osnutek zakona 
obravnavali in sprejeli kot predlog. Ta predlog bi bil zelo težko uresničljiv, ker 
so pripombe skupščinskih teles take, da narekujejo dopolnitve in spremembe 
besedila. Predlagam, da to ostane osnutek s pripombo, da se pospešeno nada- 
ljuje delo pri oblikovanju besedila predloga zakona. Pripominjam, da je bil 
to dogovor ne le družbenopolitičnih skupnosti, ampak tudi združenega dela, ki 
mu je ta zakon tudi namenjen. Predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj upošteva poročila skupščinskih teles ter 

predloge, dane v ostalih gradivih in pripombe, dane na seji zbora. 
Kdor je za predlog sklepa, naj prosim glasuje. (129 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in- 
formacij o organizaciji sodišč združenega dela, ki jo je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Ivana Savinška, 
svetovalca republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun. 

Besedo ima tovariš Anton Savinšek! 

Anton Savinšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da dopolnim predloženo informacijo. 

Dejstvo, da Skupščina SR Slovenije že 6 mesecev po sprejemu zakona o 
sodiščih združenega dela obravnava problematiko v zvezi z ustanovitvijo, or- 
ganizacijo in delovanjem novih samoupravnih sodišč, kaže na izredno zain- 
teresiranost in skrb naše družbe za novo institucijo, predvideno z ustavo. Gre 
namreč za prvi korak v procesu preobrazbe pravosodja na novi ustavni pod- 
lagi, ko izhajajoč iz neodtuljive pravice delavcev, da razpolagajo z dohodkom 
kot z rezultatom svojega živega in minulega dela in na tej osnovi združujoč 
svoje dek> in sredstva, urejamo medsebojne ekonomske in druge odnose, vzpo- 
stavljamo institucije za samoupravno razreševanje vseh nasprotij iz teh odno- 
sov. Premajhna angažiranost vseh subjektivnih sil v tem procesu lahko torej že 
na samem začetku zavira ustavno preobrazbo pravosodnega sistema, občanom pa 
otežuje zagotovitev sodnega varstva in drugih pravic. 

Iz informacije, ki je bila predložena, sta razvidna stanje in problematika 
v zvezi z organizacijo sodišč združenega dela. To stanje pa dopolnjujemo s tem 
— to je bilo naknadno ugotovljeno, da bo Sodišče združenega dela v Postojni 
lahko začelo z delom vsak čas, kolikor že ni, ker bodo na seji občinske skupščine 
Postojne 12. julija izvoljeni še sodniki, ki nimajo lastnosti delavca v združenem 
delu sodišča, 13. junija pa bodo predsednica in sodniki zaprisegli in se nato 
sešli na prvi zbor sodnikov. 
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Sodišče združenega dela v Kopru bo lahko začelo z delom predvidoma v 
začetku julija. Do tedaj namreč predvidevajo izseliti stranki in adaptirati sta- 
novanje v poslovne prostore za sodišče. 

Sodišče združenega dela v Novi Gorici je praktično že začelo z delom, ker 
je tudi občinska skupščina Idrija kot zadnja občinska skupščina 6. junija iz- 
volila sodnike, ki nimajo lastnosti delavca v združenem delu sodišč in je s tem 
odpadla glavna ovira za začetek dela tega sodišča. 

Največ težav v zvezi s formiranjem sodišča združenega dela imajo v Ljub- 
ljani. Široko območje, ki ga pokriva to sodišče, je terjalo več časa za eviden- 
tiranje kandidatov za poklicne in nepoklicne sodnike, največ težav pa imajo 
z zagotovitvijo poslovnih prostorov. Predvidevajo dograditev novih poslovnih 
prostorov, ki bodo vseljivi sredi septembra, do tedaj pa so našli začasno rešitev, 
da bi tudi to sodišče lahko začelo z delom najkasneje sredi julija 1975. 

Seveda pa začetek dela sodišč združenega dela ne pomeni, da so hkrati 
rešena že tudi vsa materialna vprašanja za normalno delo teh sodišč. Zato bo 
treba v prihodnjem obdobju predvsem povečati napore, da se čimprej zagoto- 
vijo primerni prostorski in drugi pogoji za normalno delo teh sodišč. Samo 
tako bo namreč mogoče pričakovati, da bodo te nove institucije v našem pravo- 
sodnem sistemu lahko opravile svoje naloge. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! 
Informacijo so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem našega zbo- 

ra, ki je dal poročilo., Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki sta tudi predložili pismeni poročili. Vsa poročila ste prejeli. 

Danes ste prejeli na klop tudi predlog sklepov in priporočil za nadaljnje 
delo, organizacijo in delovanje sodišč združenega dela v SR Sloveniji, ki jih je 
predložila Komisija za pravosodje Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Komisija določila tovariša Jožeta Pernuša. Ali 
želi tovariš Pernuš besedo? Besedo ima tovariš Jože Pernuš! 

Jože Pernuš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Do- 
volite, da k predloženi vam informaciji, posebno pa k dokumentu, ki ga je 
predložila Komisija za pravosodje Skupščine SR Slovenije, dodam še nekatere 
misli. 

Zvezna in republiška ustava sta bistveno posegli v sodni sistem s tem, da 
sta vanj uvedli samoupravno sodišče, enakovredno z rednim sodiščem, ki so 
organi državne oblasti in ki izvršujejo sodno funkcijo. Samoupravna sodišča 
izvršujejo sodno funkcijo na področju reševanja sporov iz družbenoekonomskih 
in drugih samoupravnih razmerij, pri zaščiti družbene lastnine in drugih raz- 
merij, ki jih delovni ljudje v samoupravnih organizaciijah in skupnostih sa- 
mostojno urejajo ali ki izvirajo iz pravic, s katerimi prosto razpolagajo. Ustavi 
sta torej podružbili sodno funkcijo na poprej navedenih področjih, kar zahteva 
seveda spremembo dosedanjega sodnega sistema in organizacijo novih samo- 
upravnih sodišč. Ustavi sta prepustili oblikovanje samoupravnih sodišč de- 
lovnim ljudem in občanom, z edino izjemo sodišč združenega dela, ki so že v 
ustavah navedeni s svojimi bistvenimi pristojnostmi. Na podlagi ustavnih do^ 
ločil o sodiščih združenega dela sta uredila ustanovitev, pristojnosti, sestavo 
in organizacijo sodišč združenega dela zvezni zakon o sodiščih združenega dela, 
ki je bil sprejet že v maju 1974, in republiški zakon z dne 29. 12. 1974. 
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Na splošno bi lahko rekel, da sodišča združenega dela rešujejo spore iz 
družbenoekonomskih in drugih samoupravnih odnosov v združenem delu, ka- 
kor tudi spore v zvezi z zaščito vseh pravic delavcev v skladu z zakonom. Iz 
zakonskih določil je razvidno, da so sodišča združenega dela pristojna, da so- 
dijo predvsem na naslednjih področjih: 

1. v zvezi z združevanjem dela in sredstev organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij, kot so na primer statusne zadeve, kršitve 
samoupravnih pravic, izvajanje samoupravnih sporazumov o združevanju itd.; 

2. na področju medsebojnih razmerij delavcev v združenem delu, to so vsi 
delovni spori, kakor jih imenujemo; 

3. v zvezi s sklepanjem in izvajanjem samoupravnih sporazumov o samo- 
upravnih interesnih skupnostih — sem spada celo področje pokojninsko-invalid- 
skih sporov, ki se začasno še obravnavajo kot upravni spori, kasneje pa bodo 
preneseni na področje sodišč združenega dela; celotno zdravstveno varstvo1 in 
vse ostale pravice in odnosi, ki se urejajo s samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi ; 

4. spori iz nekaterih drugih samoupravnih pravic, ki so ali bodo določene, 
na primer v zveznem zakonu o združenem delu, ki se pripravlja, v zakonu 
o družbeni lastnini in tako dalje. 

Iz navedenega je razvidno, da sodišča združenega dela rešujejo sporne za- 
deve, izredno pomembne za delavce in delovnega človeka v zvezi s pravicami 
iz dela z družbenimi sredstvi, ter da so skupaj z družbenimi pravobranilci 
samoupravljanja neobhoden instrument v sistemu samoupravljanja, katerega 
naloga je krepitev položaja in vloge delavcev in delovnih ljudi v gradnji samo- 
upravne socialistične družbe z odstranjevanjem zaprek pri razvoju samouprav- 
nih odnosov v ustavno začrtanih smereh. 

Zaradi tega trenutnega položaja pri organiziranosti sodišč združenega dela 
v Sloveniji ne gre ocenjevati samo z ozkega stališča, kot da gre samo za neko 
reorganizacijo sedanjih sodišč, temveč predvsem s stališča, da se s prepočasnim 
organiziranjem teh sodišč, to je sodišč združtenega dela, onemogoča razreševanje 
spornih odnosov v samoupravnih organizacijah in s tem otežuje izvedba 
ustavnih določil. 

Podatek v informaciji, da je začelo z delom po 1. 4. 1975 do danes samo 6 
sodišč, da največje sodišče v Ljubljani, kakor tudi sodišče v Kopru, ne bo 
začelo pred 1. 7. tega leta, da je devet od desetih oziroma da so vsa sodišča 
v neustreznih prostorih, da so težave s kadri in sredstvi, ter da so druge orga- 
nizacijske pomanjkljivosti, ne kaže samo na prepočasno delo pri organizaciji 
posameznih sodišč, temveč predvsem na to, da v času od 1. 2. 1975 dalje sploh 
ne rešujemo spornih zadev iz pristojnosti sodišč združenega dela in da ne rešu- 
jemo oziroma ne ščitimo ustavno določenih pravic delavcev. 

Sorazmerno visoko število, skupno že prek 250, vloženih predlogov na posa- 
meznih sodiščih združenega dela in zadržanih zadev na nepristojnih sodiščih, 
dnevno spraševanje organizacij in posameznih delovnih ljudi o začetku delo- 
vanja posameznih sodišč, skoraj že dnevne intervencije posameznih delavcev 
in organizacij za pospešitev zadev, vse to kaže na težak položaj, v katerega 
smo prišli z zamudo pri organizaciji sodišč združenega dela. 

Iz informacije je tudi razvidno, da se v Sloveniji organizirajo na podlagi 
zakona le splošna sodišča združenega dela, torej po teritorialnem principu, ni 
pa še opaziti nobenih priprav za organiziranje posebnih sodišč združenega 
dela v samoupravnih interesnih skupnostih, ki bi razsojala sporne zadeve 
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o samoupravnih pravicah in obveznostih iz družbenoekonomskih in drugih 
samoupravnih odnosov, ki nastajajo v teh samoupravnih interesnih skupnostih 
ali med njimi samimi. 

Očitno bi bilo v skladu z intencijo ustave, da se tovrstne sporne zadeve, 
ki nastajajo v teh skupnostih, tudi samoupravno čimveč razrešujejo v njih 
samih kot v posebni obliki samoupravljanja v združenem delu. 

Posebno sodišče združenega dela bi bilo nujno ustanoviti v samoupravni 
interesni skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, seveda takoj 
ko odpadejo dosedanji zakonski zadržki, na področju zdravstvenih skupnosti 
in drugih družbenih dejavnosti ter po potrebi tudi v drugih samoupravnih 
interesnih skupnostih, predvsem tam, kjer se uresničujejo določene ustavne 
pravice delovnih ljudi in občanov, na primer v stanovanjskih skupnostih. 

Ustanovitev teh sodišč bi morali urediti s samoupravnimi in splošnimi 
akti samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti, na 
področju materialne proizvodnje posebnega družbenega pomena pa bi morali 
to omogočiti s spremembo določil ah z novimi določili zakonov, in sicer tam, 
kjer bi ugotovili, da je to politično sprejemljivo in utemeljeno. 

Pri prvostopnih splošnih sodiščih združenega dela po večini občinske skup- 
ščine prepočasi rešujejo odprta vprašanja, predvsem glede prostorov in kadrov. 
V glavnem so glede poslovnih prostorov le začasne rešitve ter bodo dokončne 
rešitve v večini primerov realizirane šele konec tega leta oziroma kasneje. 

Tudi pri kadrovanju sodnikov še niso dovolj izkristalizirani kriteriji za 
pravilno evidentiranje kandidatov, Pri profesionalnih sodnikih je bila pri 
evidentiranju in kandidiranju preveč enostranska orientacija na kadre, ki že 
delajo v pravosodju, premalo pa je bilo naporov, da bi se evidentirali in kandi- 
dirali diplomirani pravniki iz organizacij združenega dela, družbenopolitičnih 
organizacij in z drugih področij, ki so zaradi svojega dela v večji meri sezna- 
njeni s problematiko urejanja družbenoekonomskih in drugih samoupravnih 
odnosov. 

Tudi pri izvolitvi neprofesionalnih sodnikov niso bili vedno dovolj upo- 
števani kriteriji, ki jih zakon postavlja, to je da morajo imeti sodniki potrebno 
znanje in izkušnje, poleg moralno-političnih kvalitet za opravljanje sodniške 
funkcije. 

Pri evidentiranju so premalo sodelovale organizacije združenega dela in 
druge samoupravne organizacije, čeprav gre za samoupravna sodišča zdru- 
ženega dela. Med neprofesionalnimi sodniki je pri prvostopnih sodiščih premalo 
neposrednih proizvajalcev — njihov delež je po informaciji, ki je bila sestav- 
ljena na podlagi podatkov vseh sodišč, le 13% od skupnega števila vseh sod- 
nikov, ki se v praksi ukvarjajo z vprašanji uveljavljanja ustavnih načel v druž- 
benopolitičnih in drugih samoupravnih odnosih v združenem delu. 

Vse te kritične pripombe ob organizaciji sodišč združenega dela v Slove- 
niji nimajo namena, da bi zmanjševale pomen naporov občinskih skupščin- pri 
organizaciji posameznih sodišč, temveč naj bi spodbudile, da bi se ta sodišča 
čimprej dobro organizirala, da bi tako opravila svoje delo in da bi imeli de- 
lavci v združenem delu neposreden vpliv na oblikovanje teh sodišč, na njihovo 
sestavo in poslovanje, tako da bi bila to v resnici sodišča združenega dela. 

Organizacijo in delovanje sodišč združenega dela bo potrebno stalno sprem- 
ljati in v zvezi z ugotovljenimi pomanjkljivostmi pri organizaciji in izvajanju 
njihovih funkcij po potrebi spreminjati tako zakonska določila in samoupravne 
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splošne akte, da bi se čimbolj realizirala ustavna zamisel o sodišču združenega 
dela kot samoupravnem sodišču. 

V zvezi s predloženo informacijo in s stališči, ki jih. je povzela Komisija za 
pravosodje kot svoja, je Komisija dala tudi dokument, ki vam je bil predložen. 
V predlogu sklepov in priporočil se zlasti ugotavlja stanje, težaven položaj, 
v katerem smo, dajejo se nekatere naloge republiškim organom in nekatera 
priporočila občinskim skupščinam, Republiški konferenci in Koordinacijskemu 
odboru za kadrovska vprašanja Socialistične zveze pri nadaljnjem kadrovanju 
na podlagi stališč, ki sem jih navedel v svoji razpravi. 

Predsednik Štefan Ne m e c : Hvala lepa. Ali želita predstavnika Od- 
bora in Zakonodajno-pravne komisije še kaj dodati k poročilom? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ker ne želi nihče razpravljati, za- 
ključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: Zbor zdru- 
ženega dela sprejema informacijo Izvršnega sveta ter predlog sklepov in pri- 
poročil za nadaljnje delo pri organizaciji in delovanju sodišč združenega dela. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (132 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov predloženi sklep sprejel. 
Glede na to, da to informacijo obravnavajo vsi trije zbori Skupščine SR 

Slovenije, predlagam, da imenujemo dva delegata, ki bosta sodelovala pri uskla- 
jevanju dokončnega besedila predloga sklepov in priporočil, ki bodo poslani 
vsem zainteresiranim dejavnikom. Predlagam, da v to komisijo izvolimo delegata 
Bogomira Hrovata in Borisa Ajdiška. Ima kdo kakšen spreminjevalni predlog 
oziroma želi kdo razpravljati o tem? Ce ne, prosim, da glasujemo o izvolitvi 
predlaganih članov komisije. Kdor je za, naj prosim glasuje! (128 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta v skupno komisijo vseh zborov izvoljena delegata Bogo- 
mir Hrovat in Boris Ajdišek. 

Prehajam na 12. t očk o dnevnega reda, to je na obravnavo osnut- 
ka zakona o varnosti cestnega prometa, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Branka Bračka, repu- 
bliškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve. Ali želi 
predstavnik Izvršnega sveta še ustno obrazložiti osnutek zakona? (Ne želi.) 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem našega 
zbora, ki je dal poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala 
poročilo. Poročili ste prejeli. Želita poročevalca še kaj dodati k poročilom? (Ne 
želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim. Besedo ima Franc Zidarič, 
delegat z gospodarskega področja, 13. okoliš —-Maribor! 

Franc Zidarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V imenu delegatov 13. okoliša predlagam k osnutku zakona o varnosti cestnega 
prometa naslednje pripombe: 

K 84. členu: Delegati podpiramo v celoti predlog Zdravstvenega doma 
Maribor, TOZD službe medicine dela, prometa in športa, ki se spremenjen 
glasi: »Telesne in duševne sposobnosti za vožnjo motornih vozil kandidatov za 
voznike in voznikov kmetijskih traktorjev ugotavljajo in nadzirajo komisije, po- 
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oblaščene od zdravstvenih organizacij na širše območje, kjer imajo kandidati za 
voznike, vozniki kandidati za voznike in vozniki kmetijskih traktorjev stalno 
ali začasno bivališče. Komisije sestavljajo predsednik in člani. V komisijah so- 
delujejo obvezno specialist medicine dela ali specialist splošne medicine, speci- 
alist za očesne bolezni, specialist nevropsihiater in psiholog, če je potrebno pa 
tudi drugi specialisti.« 

K 68. členu: V.tem členu naj se navede kot pogoj za inštruktorja najmanj 
srednja šola, brez omejitve starosti 23 let. Nadalje naj se navedejo konkretne 
kvalifikacije, ki jih mora imeti kandidat za inštruktorja. 

Predlagatelju predloga priporočamo, da naj bi voznike, ki so bili večkrat 
povzročitelji prometnih nesreč ali prometnih prekrškov, toda ne zaradi neznanja 
ali nesposobnosti, ostreje kaznovali tudi z odvzemom vozniškega dovoljenja 
za stalno. Delegati podpirajo tudi naslednjo pripombo strokovnih služb: Pred- 
lagatelj zakona naj določi zgornjo starostno mero za inštruktorja, ki dopol- 
nilno opravljajo inštruktorsko dejavnost. Zanje naj bi bili redni sistematski 
zdravniški pregledi vsake dve leti. 

Ustanavljanje avtomoto šol naj se omeji s pravilnikom, ki naj bi vsebo- 
val strožje kriterije za delovanje avtošol. Avtošole naj bi ustanavljale le tiste 
pravne osebe, ki bi zagotovile sodobno opremljenost in usposobljen strokovni 
kader. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Prosim. Besedo ima Rozalija Borštner, delegatka s socialno-zdravstvenega pod- 
ročja 4. okoliša! 

Rozalija Borštner: Dovolite, da dam še jaz pripombo k 84. členu, 
ki se nanaša na zdravstveni pregled voznikov: Menimo, da so tudi traktoristi 
udeleženci cestnega prometa in bi zato morah biti podvrženi enakim predpisom 
kot vsi ostali vozniki. Predlagamo, da predlagatelj osnutka to v predlogu za- 
kona upošteva. Razen če bi na podlagi statističnih podatkov dokazali, da so 
povzročili vozniki traktorjev glede na njihovo1 udeležbo v prometu procentualno 
manj nesreč, v tem primeru bi lahko veljal zanje olajševalni predpis. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Prosim! Besedo ima Ivan Zelenšek, delegat z gospodarskega področja 1. oko- 
liša — Celje. 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Morda bodo nekateri razumeli, kot da so moje pripombe zgolj železniške. Vendar 
se moje pripombe nanašajo le na ureditev odnosov udeležencev v prometu z 
drugo prometno panogo. Zakon o varnosti cestnega prometa bi moral obrav- 
navati oziroma vsebovati tudi določbe s tega področja. Ker mi v celoti ni znana 
zakonodaja, predvsem pa ne zvezni zakon o varnosti v prometu, se vnaprej 
opravičujem, če so nekatere določbe v zvezi z zakonom že urejene. Pri izdelavi 
predloga zakona o varnosti cestnega prometa za področje SR Slovenije predla- 
gam, da se proučijo tudi naše pripombe. Morda bi bilo prav, da se v prehodne 
in končne določbe republiškega zakona vnese besedilo: »Za vse tisto, kar s tem 
zakonom v podrobnostih ni zajeto, se uporabljajo določila temeljnega zveznega 
zakona o varnosti cestnega prometa.« 

3 
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Ptipombe delegatov gospodarskega področja 1. okoliša — občine Celje k 
osnutku zakona obsegajo okoli 14 tipkanih strani. Ce menite, da naj se vse to 
prebere, bom prebral. Predlagam, da jih predložim in da jih predlagatelj upo- 
števa pri izdelavi predloga zakona. Tako ne bi mučil delegatov. Vso to dokumen- 
tacijo bom predložil predsedstvu zborov s prošnjo, da jo posreduje predlaga- 
telju predloga zakona o varnosti cestnega prometa v SR Šloveniji. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Prosim! Besedo ima Gregor Pock, delegat s področja državnih organov, 4. 
okoliš. 

Gregor Pock: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Bom 
bolj kratek. Skupina delegatov za področje državnih organov 4. okoliša je obrav- 
navala osnutek o varnosti cestnega prometa. Osnutek podpira skupaj z obraz- 
ložitvami in poročili skupščinskih teles, vendar pa ima vseeno nekaj pripomb 
k predlaganim rešitvam. 

Ker je že določena spodnja starostna meja za inštruktorje, bi bilo po mnenju 
naše skupine prav, da bi se določila tudi zgornja starostna meja, okrog 60 let. 
So namreč primeri, da so inštruktorji stari že okoli 70 let. Predlagamo, da za 
poklicne inštruktorje kot tudi za inštruktorje, ki dopolnilno opravljajo to de- 
javnost, ne bi bili tako strogi sistematični pregledi, vsaki dve leti, ampak da se 
jim podaljšajo inštruktorska dovoljenja. 

Naslednji pomislek se nanaša na besedilo 30. člena osnutka zakona. Postav- 
ljamo vprašanje primernosti besedila tega člena glede na to<, da se v osnovni 
šoli vključuje v učni program, pouk prometne vzgoje učencev, da šole organi- 
zirajo razna tekmovanja tudi po zelo prometnih cestah. Ce tam otrok lahko 
tekmuje, mu ne bi smela biti onemogočena vožnja s kolesom po javni cesti. 
Besedilo, da lahko otroci s 14 leti že samostojno vozijo kolo z motorjem, 
do tega leta starosti pa se lahko s kolesom vozijo le v spremstvu staršev, je 
morda prilagojeno razmeram v večjih mestih, nikakor pa ne na podeželju. 
Otroci imajo na deželi tudi po več kilometrov daleč do osnovne šole in se jih 
zato precej vozi s kolesom v šolo, ker ni javnega prevoznega sredstva. V mestih 
je to rešeno z javnim mestnim prometom. 

Z določbo »otroci, starejši od 8 let-« v 2. odstavku tega člena ni jasno opre- 
deljeno, kaj se hoče, ker ni dana gornja meja. Naša skupina delegatov zato 
meni, da je tako določilo zakona preveč kruto do otrok. Spomnimo se na mno- 
žico šoloobveznih otrok s Kozjaka, Pohorja, Podravja, Pomurja itd., ki se mo- 
rajo vsak dan zaradi oddaljenosti voziti v šolo in marsikateri med njimi tudi 
s kolesom, ker ni javnih prevoznih sredstev. Zaradi tega tudi predlagamo, da 
bi črtali besedilo tega člena osnutka zakona. 

V 36. členu osnutka bi kazalo določbo glede prikolic malo bolj konkreti- 
zirati, ker so se do sedaj ljudje lahko prevažali na bočni prikolici motorja. 

Na koncu moram še povedati, da močno podpiramo stališče glede 84. člena, 
da se odpravijo obvezne zdravniške komisije, ki jih doslej niso imele niti vse 
regije in so kandidati za voznike morali odhajati v precej oddaljene večje 
centre, kjer so s čakanjem zapravili precej časa in denarja. Bili so tudi pri- 
meri, ko je kandidata ena komisija zavrnila, pri drugi pa je uspel dobiti pozi- 
tivno zdravniško spričevalo. Vse to bo odpravljeno z uvedbo teritorialnega prin- 
cipa zdravniških pregledov, saj ima zdravnik na razpolago kartoteko za vsakega 
posameznika in bo prav lahko ustrezno odločal o zdravstveni sposobnosti kan- 
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didata za voznika in voznika. Položaj kandidatov za voznika se bo bistveno 
spremenil na bolje. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Besedo ima Branko Bračko, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu 
za notranje zadeve! 

Branko Bračko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dal bom samo nekaj kratkih pojasnil glede na pripombe, ki so bile dane k 
osnutku zakona. 

Najprej bom pojasnil naše stališče glede pripomb k 84. členu. Ne izklju- 
čujemo možnosti, da se zdravstvene sposobnosti kandidata za voznika motornih 
vozil podvržejo tudi bolj rigoroznemu pregledu, če meni zdravnik in posamez- 
nik, da je to potrebno. Naše mnenje je, da naj ne bi sprejeli takšne ureditve, 
da bi vsakega posameznega kandidata zavezali, da mora biti pregledan pred 
zdravniško komisijo. Če bo mnenje zdravstvene službe v celoti drugačno, bo 
prav gotovo potrebno pri izdelavi predloga zakona upoštevati to strokovno 
mnenje. 

Glede voznikov traktorjev smo v osnutek zakona vgradili vrsto olajšav. 
Med temi olajšavami je tudi ta, da predvidevamo, da bi pregledal kandidata za 
voznika kmetijskega traktorja njegov pristojni zdravnik, ki dela v okolišu, 
v katerem prebiva kandidat za voznika kmetijskega traktorja. Tako bi tudi tem 
kandidatom olajšali položaj, da jim ne bi bilo potrebno odhajati v oddaljenejše 
kraje, da bi dobili potrebne zdravniške dokumente. Gre končno za voznike, 
ki vozijo le na podeželju, ki niso izpostavljeni večjemu prometu. Zato smo me- 
nili, da bi bila zaradi tega takšna poenostavitev glede zdravniških pregledov 
verjetno nujna. 

Glede voznikov inštruktorjev nismo predvideli neke posebne stopnje izo- 
brazbe. Na tem področju manjka ustreznih poklicnih šol, zaradi tega je tudi 
takšno določilo v osnutku zakona. 

Pri večkratnih povratnikih, povzročiteljih prometnih nesreč, gre za zadeve, 
ki jih kaže obravnavati na drugem mestu in ne v osnutku tega zakona, verjetno 
v ustreznih določbah kazenskega zakonika, ki bi moral urejati primere, ko 
nekdo povzroči v krajšem časovnem obdobju več hudih prometnih nesreč. 
Take povzročitelje nesreč bi se moralo obravnavati s stališča, da so trajno ne- 
varni za cestni promet in da jim zaradi tega kaže za stalno odvzeti vozniško 
dovoljenje. Mislim, da tega ne bi kazalo urejati v zakonu o varnosti cestnega 
prometa. 

Zgornja starostna meja za inštruktorje je prav gotovo sprejemljiva in jo 
bomo upoštevali pri izdelavi predloga. 

Glede avtošol je republiškemu sekretarju za notranje zadeve dana pri- 
stojnost, da s pravilnikom določi pogoje za njihovo delo. S pravilnikom je mo- 
goče postaviti takšne kriterije, ki bodo omogočili določeno selekcijo med avto- 
šolami. Kolikor posamezna avtošola ne bo izpolnjevala določenih pogojev, potem 
ne bo mogla delovati. 

Še posebej bomo seveda proučili pripombe glede razmerja do železnice. Ne 
strinjam se s pripomboi, ki je bila danes navedena, da naj v ostalem velja 
temeljni zakon o varnosti cestnega prometa, kolikor posamezne zadeve niso ure- 
jene ž republiškim predpisom. Teh določil ni treba posebej zajeti v republiškem 
zakonu. 
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Glede člena 30 smo menili, da moramo tudi na tem področju vožnje dvo- 
koles vnesti nekaj več reda, zlasti v tem smislu, da bi učencem osnovnih šol 
posredovali več znanja s področja cestnoprometnih predpisov. Splošno mnenje 
je, da so glede spretnosti ti vozniki prav gotovo med tistimi, ki so manj ogro- 
ženi kot nekateri starejši uporabniki tega popularnega vozila. 

Morda je besedilo osnutka zakona res bolj prilagojeno razmeram v mestih 
kot na podeželju, čeprav ne izključuje uporabe dvokolesa za vožnjo v šolo. Mi- 
slimo, da si lahko učenci v šoli zelo hitro pridobijo potrebno znanje za uprav- 
ljanje z dvokolesom v cestnem prometu. Tudi starostno mejo smo pomaknili na 
8 let, tako da bi prav v tem bili razlogi za ureditev, ki jo predvideva osnutek 
zakona. 

Predsednik Štefan Nemec: Ali želi še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o varnosti cestnega prometa se sprejme, 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet. Pri pripravi predloga zakona naj 

upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in razpravo na seji 
zbora. 

Kdor je za predlog sklepa, naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 
Odrejam pol ure odmora. Z delom bomo nadaljevali ob 13.10. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.35 in se je nadaljevala ob 13.15.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela. 
Ugotavljam, da ni dr. Sajeta, ki je predstavnik Izvršnega sveta k 13. točki. 
Predlagam, da bi zato 13. točko kasneje obravnavali. 

Ptehajam na 14. t oč k o dnevnega reda, to je na obravnavo osnut- 
ka zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Za svoja predstavnika je Izvršni svet določil Milovana Zidarja, repu- 
bliškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Karmela Bu- 
dihno, njegovega namestnika. Tovariš Budihna bo še ustno obrazložil osnutek 
zakona. 

Karmelo Budihna: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zem- 
ljiščih je izvedbene narave, saj se v njem ne določajo pravice kmetov na novo, 
temveč se le omogoča uveljavljanje premoženjskopravnih razmerij in pravic, ki 
so sicer v zakonu o kmetijskih zemljiščih že opredeljene. Zakon o kmetijskih 
zemljiščih je bil sprejet leta 1973. Po tem zakonu imajo namreč kmetje v gorskih 
in hribovitih predelih lahko lastninsko pravico do kmetijskih obdelovalnih 
zemljišč tudi nad 10 ha, to je do 20 ha, če je od tega vsaj dve tretjini obdelo- 
valnih površin pod travniki. Zakon o kmetijskih zemljiščih v 45. členu izrecno 
določa, da se za gorske in hribovite predele štejejo vsi predeli nad 600 m 
nadmorske višine. Glede na pestrost pokrajine v naši republiki ter različnost 
klimatskih in pedoloških razmer nadmorska višina še ne more razmejiti vseh 
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zemljišč z vidika primernosti za kmetijsko proizvodnjo na ravninske in na 
gorke predele. Zato je bilo v 46. členu zakona o zemljiščih določeno, da se vse 
katastrske občine v SR Sloveniji, ki ležijo pod 600 m nadmorske višine, raz- 
vrstijo s posebnim zakonom na ravninske in na gorske oziroma hribovite, pri 
čemer naj se upoštevajo klimatske in talne razmere, nadmorska višina in nagib 
zemljišča. 

Med pripravami izvedbenega zakona se je ugotovilo, da bi razvrstitev 
teh kmetijskih zemljišč in parcel pod 600 m nadmorske višine na ravninske, 
gorske in hribovite zahtevala izredno zapletene, dolgotrajne in drage rešitve. 
Iz teh razlogov se je predlagatelj osnutka zakona na osnovi vsestranskih pro- 
učitev in strokovnih predlogov odločil, da se kot kriterij za določitev gorskih 
in hribovitih predelov šteje: 

— nadmorska višina kot edini splošni kriterij, to je višina 600 m nad 
morjem; 

— katastrska kultura v tem smislu, da morajo kmetije, ki imajo nad 10 ha 
obdelovalnih zemljišč, imeti vsaj dve tretjini travnikov ter 

— nagib zemljišč kot edini dodatni kriterij, ki naj se uveljavi na podlagi 
predloženega osnutka zakona. Nagib parcele kot dodatni kriterij je v sodobnih 
pogojih sekundarna opredelitev glede vrste in načina izrabe zemljišč, inten- 
zivnosti obdelave in predvsem uporabe mehanizacije. Hkrati je nagib temeljna 
naravna karakteristika gorskih in hribovitih predelov, ne glede na drugi 
kriterij. 

Novost v osnutku zakona je tudi v tem, da se možnost za uveljavitev 20 ha 
maksimuma predvideva na podlagi upravnega postopka, kar pomeni bistveno 
olajšanje izvajanja zakonskih načel. Kmet, ki želi uveljaviti spremembo velikosti 
svojega zemljišča, bo na podlagi dokazil, da zemljišče ustreza zakonitim krite- 
rijem, vložil pri občinskem upravnem organu za premoženjskopravne zadeve 
zahtevek za izdajo ugotovitvene odločbe. Tako se bo obseg dela občinskih 
upravnih organov skrčil samo na primere, za katere bo vložena zahteva za 
zakonito možnost povečanja površin nad splošnim maksimumom 10 ha obdelo- 
valnih zemljišč. 

V osnutku zakona se predlaga tudi novost glede na dosedanje določilo 
zakona o zemljiščih, da imajo pravice do hribovskega oziroma gorskega maksi- 
muma zemljišč izpod 600 m nadmorske višine le kmetje. Za nekmete naj bi 
veljala enotna meja, to je enotni kriterij kot edini kriterij med višinskimi in 
ravninskimi predeli, in sicer kriterij 600 m nadmorske višine, ki je v načelu 
veljal tudi že doslej. 

To se predlaga zaradi tega, ker je nujno zagotoviti, da bodo kmetijska 
zemljišča v ravninskih predelih imela predvsem dolgoročni gospodarski po- 
men. Z osnutkom zakona je dana možnost, da se na sicer pretežno ravninskem 
svetu, to je predvsem v Halozah, Brkinih, na Krasu in drugod, ker so določena 
območja izredno strma, uveljavlja zakonita možnost povečanja maksimuma nad 
10 ha obdelovalnih površin. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Osnutek zakona so obravna- 
vali: Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora in Odbor za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, Odbor 
za agrarno politiko našega zbora, ki je dal poročilo, in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki je prav tako dala poročilo. 
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Vsa ta poročila ste prejeli. Želijo predstavniki odborov in Komisije še kaj 
ustno dodati k poročilom? Ugotavljam, da ne želijo. Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Besedo ima Henrik Smogavc, delegat za kmetijsko področje, 3. 
okoliš -— Ptuj! 

Henrik Smogavc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! 

Skupina delegatov za pošiljanje delegatov v Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije s sedežem v Ptuju, skupina delegatov za 
gospodarsko področje 14. okoliša in skupina delegatov za kmetijske, dejavnosti 
3. okoliša me pooblaščajo, da navedem naslednje pripombe in predloge k osnut- 
ku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih: 

K 1. členu: spremembe, navedene v tem členu, se nam zde nepomembne, 
zato menimo, da naj se ta člen v celoti črta. 

K 2. členu: predlagamo naslednje besedilo: 45. člen se spremeni tako, 
da se glasi: 

»Za gorske in hribovite predele se po tem zakonu štejejo vsi tisti predeli, 
ki so nad 600 m nadmorske višine. 

Za hribovite predele se štejejo po tem zakonu tudi zemljiški kompleksi ali 
zemljišča posameznih lastnikov pod 600 m nadmorske višine, katerih poprečni 
nagib znaša najmanj, 25'%.« 

Opredeljevanje hri bovi tosti po posameznih parcelah bi bilo za naše razmere 
nerealno, saj je znano, da so prav Haloze zaradi izredne razčlenjenosti in hribo- 
vitosti izredno razparcelirane in da se med mnogimi strmimi nahajajo tudi 
posamezne ravne ali položne parcele, kot so grebeni, terase in vznožja. Opre- 
deljevanje vsake, mnogokrat zelo majhne parcele, bi predstavljalo nesmiselno 
obremenitev za upravni organ in geodetsko upravo. 

K 4. členu: Predlagamo, da se 4. člen v celoti črta, in to iz naslednjih raz- 
logov: Predlagatelj tega člena je spregledal dejstvo, da slovenskega prostora 
ne predstavljajo le Gorenjska, Koroška in Notranjska, ampak da imamo tudi 
predele, ki bi jih glede na nadmorsko višino slab poznavalec razmer sicer 
uvrstil med nižinske, imajo pa zaradi velikih strmin, razčlenjenosti ter revnih, 
kamnitih tal bolj značaj gorskega sveta kot marsikateri predel, ki se nahaja nad 
600 m nadmorske višine. Tako so celotne Haloze, z izjemo Donačke gore, v vi- 
šinskem pasu od 300—600 m nadmorske višine, enako tudi hriboviti predel 
občin Šmarje in Slovenske Bistrice. 

V pretežnem delu Haloz si je družbeni sektor v zadnjih dvajsetih letih 
zemljišča že uredil in skoncentriral v tistih predelih, ki omogočajo kolikor 
toliko rentabilno gospodarjenje in predvsem mehanizirano obdelavo. Kljub 
temu, da obsegajo Haloze na teritoriju ptujske občine 63 katastrskih občin, 
se nahajajo zemljišča, ki jih obdelujejo delovne enote KK Ptuj, le v 15 katastr- 
skih občinah, v vseh ostalih, to je v 48 katastrskih občinah pa so že bivša 
kmetijska gospodarstva oziroma sedaj Kmetijski kombinat Ptuj zemljišča od- 
prodala predvsem nekmetom, deloma pa tudi kmetom. Ker je v teh predelih 
tudi kmetov iz leta v leto manj, postavljamo z vso resnostjo vprašanje, v čigavo 
korist je potrebno na teh revnih površinah omejevati lastništvo, saj so se že 
doslej na teh območjih kultivirane površine zmanjšale za več kot polovico. 

Glede na zgoraj navedeno sta zemljiška skupnost in občina zainteresirani, 
da nekdo zemljišča obdeluje in da se krajina obnovi, poseljena in v kulturnem 
videzu, kot je to navedeno na 5. strani obrazložitve k osnutku zakona. Pri tem 
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se nam ne zdi toliko pomembno, ali nekdo zemljišče obdeluje iz ljubiteljskih 
ali iz gospodarskih nagibov. Zaradi navedenih razlogov smo odločno naspro- 
tovali še pred izidom zakona o kmetijskih zemljiščih omejevanju posameznih 
kulturo v okviru nekmečkega maksimuma, ker tako določilo omejuje smotrno 
izkoriščanje zemljišč. 

Menimo, da bi moral zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetij- 
skih zemljiščih razčistiti in dopolniti tudi nekatera druga določila, ki so zelo 
nejasna in pomanjkljiva ter povzročajo v praksi obilo težav. Tako določa 13. 
člen, da plača fizična ali pravna oseba za spremembo namembnosti poseben pri- 
spevek, nikjer pa zakon ne določa, kdo ta prispevek določi. Prav tako ni dolo- 
čeno, kdo in kako odmeri prispevek za kmetijsko zemljiško skupnost po 55. členu 
zakona. Ker gre v tem primeru za odmero-, ki je različna po kulturah in boni- 
tetnih razredih, menimo, da bi moral o tem odločiti z odločbo upravni organ, 
pristojen za kmetijstvo ali za gradbene zadeve, ki bi moral s svojim aktom 
omogočiti tudi eventualno pritožbo strank. 

Da bi svoje izvajanje skrajšal, bom ostale pripombe in predloge sprememb 
predložil pismeno. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Lahko 
zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o kmetijskih zem- 
ljiščih se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi 
predloga naj upošteva predloge, ki so bili dani v skupščinskih telesih in v 
današnji razpravi na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (115 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa soglasno sprejet. 

Vračamo se na 13. točko dnevnega reda, tojena obravnavo pred- 
loga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Samoupravni stanovanjski 
skupnosti, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil dr. Mira Sajeta, pomoč- 
nika republiškega sekretarja za urbanizem. 

Ali želi predstavnik predlog zakona še ustno obrazložiti? (Ne želi.) 
Izvršni svet predlaga, da Skupščina SR Slovenije obravnava predlog za- 

kona v smislu 294. in 296. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po skraj- 
šanem postopku, ker pred tem nismo obravnavali predloga za izdajo zakona 
oziroma osnutka. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da obrazloži, zakaj 
Izvršni svet predlaga, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku! 

Dr. Miro Saje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Nujnost gradnje dijaških in študentskih domov je splošno znana. Ne bi bilo 
treba posebej utemeljevati akcije, ki se je začela v okviru Socialistične zveze 
Slovenije in se je nadaljevala prek organizacij združenega dela in družbeno- 
političnih organizacij. Zaradi tega, ker hkrati pristopamo k realizaciji samo- 
upravnih sporazumov o gradnji omenjenih objektov, je potrebno, da z njimi 
uskladimo tudi zakon o Samoupravni stanovanjski skupnosti in s tem zagoto- 
vimo del sredstev za takojšen pričetek realizacije gradnje dijaških in študent- 
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skih domov. Zato v imenu Izvršnega sveta predlagam, da upoštevate omenjene 
razloge in da se opredelite za sprejem zakona po skrajšanem postopku. 

Moram omeniti, da je bilo besedilo predloga zakona predmet razprave na 
regijskih posvetih, na katerih je doživel vso podporo. Izvršni svet pričakuje, 
da bo zbor sprejel predlog zakona in s tem omogočil družbeno akcijo, ki je 
nakazana bolj obširno v obrazložitvi predloga zakona. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Pričenjam razpravo glede po- 
stopka. Zeli o tem kdo razpravljati? (Ne.) Potem dajem na glasovanje predlog, 
da se zakon obravnava po skrajšanem postopku. 

Kdor je za to, da se predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o Samoupravni stanovanjski skupnosti obravnava po skrajšanem postopku, naj 
prosim glasuje! (109 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je 
kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet predlog, da se zakon obravnava 
po skrajšanem postopku, zato bomo obravnavali predlog zakona v zadnji fazi. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor 
za finance Zbora občin, ki sta dala skupno mnenje, Odbor za stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora in Odbor za urbanizem, 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin, ki sta dala 
skupno poročilo in dodatno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je 
prav tako dala poročilo. Vsa poročila ste prejeli. Med sejo ste prejeli tudi 
amandma Petra Sivica, delegata za področje gospodarstva iz 30. okoliša za nov 
1. člen. Ah želijo poročevalci odborov in Komisije še kaj ustno dodati, k poro- 
čilom? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim! Besedo ima Katka Knaflič, 
delegatka prosvetno-kul turnega področja 2. okohša. 

Katka Knaflič: Skupina delegatov, ki delegira delegata gorenjske 
regije v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije za področje prosvete in 
kulture, je na svoji seji dne 6. junija 1975 obravnavala poleg ostalega tudi pred- 
log zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Samoupravni stanovanjski 
skupnosti. Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora 
združenega dela in Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja Zbora občin Skupščine SR Slovenije v svojem poročilu z dne 
15. maja 1975 predlagata, da naj se v solidarnostnem skladu za gradnjo di- 
jaških in študentskih domov zbirajo še sredstva za gradnjo samskih domov. Ob 
tem predlogu se postavlja vprašanje, zakaj tak predlog? Znano je, da so potrebe 
po gradnji dijaških in študentskih domov tako velike, da z zbranimi sredstvi 
to vprašanje ne bo kmalu rešeno. Kolikor se bodo iz teh sredstev gradili še 
samski domovi, bo rešitev tega problema preložena na več let. Naša skupina 
delegatov je odločno proti sprejemu predloga navedenih odborov in predlaga, 
da bi vprašanje samskih domov reševale delovne organizacije in občine same. 
Ce gre za samski dom, ki je splošnega slovenskega pomena, naj bi se gradil 
na podlagi posebnega dogovora vseh slovenskih občin in tudi na podlagi nji- 
hovih prispevkov. Finančna sredstva morajo biti tudi v tem primeru ločena 
od sredstev za gradnjo dijaških in študentskih domov. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima Jože Kert, delegat gospo- 
darskega področja 21. okoliša — Ravne na Koroškem! 
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Jože Kert: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Vsi dele- 
gati smo prejeli poročilo Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja našega zbora in Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja Zbora občin. V poročilu lahko v tretjem in četrtem 
odstavku beremo naslednje: »Delegati ocenjujejo kot bistveno pomanjkljivost 
predloženega zakona tudi to, da v obrazložitvi niso navedena razpoložljiva 
sredstva odpravljenih občinskih stanovanjskih skladov oziroma odpravljenega 
republiškega stanovanjskega sklada niti ni predstavnik predlagatelja, navzoč 
na seji odborov, mogel pojasniti, koliko je teh sredstev. Delegati menijo, da v 
primeru, ko gre v bistvu za finančni zakon, brez poznavanja razpoložljivih 
sredstev, ni mogoče odločati o vsebinskih rešitvah. 

Odbora predlagata predlagatelju zakona, da do razprave v zborih pripravi 
in predloži k zakonu finančno dokumentacijo ter prouči možnost vključitve 
financiranja gradnje samskih domov za delavce v ta zakon. Kolikor to ne bi 
bilo mogoče, predlagata odbora pristojnima zboroma, da zakon obravnavata 
kot osnutek ter s sklepom določita predlagatelju, da do obravnave predloga 
pripravi prej omenjeno dokumentacijo. 

Ker smo že na koncu razprave oziroma ker sem videl, da ni razpravljalcev, 
menim, da bi moral predstavnik predlagatelja pojasniti, koliko je teh sredstev, 
tako da bi se lahko odločali o tem ali naj se predložena rešitev sprejme. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Kdo še želi razpravljati? Prosim. 
Besedo ima delegatka Jelena Pavičevič, predstavnica Odbora za stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora. 

Jelena Pavičevič: Rada bi samo seznanila vse delegate, da je Odbor 
odstopil od prvotnega predloga in da se strinja z navedbami delegatke Katke 
Knaflič glede gradnje samskih domov za delavce, kot je to razvidno iz do- 
datnega poročila Odbora. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Kdo še želi razpravljati? Besedo 
ima delegatka Vida Kirn, predstavnica Odbora za finance našega zbora. 

Vida Kirn: V imenu Odbora za finance bi rada pojasnila delegatu 
Kertu, da je Odbor za finance pri obravnavi te točke imel na razpolago podatke 
o stanju sredstev odpravljenih stanovanjskih skladov. Te podatke sta posredo- 
vala Služba družbenega knjigovodstva s svojim dopisom in Sekretariat za urba- 
nizem. Ostalim delegatom pa omenjeni podatki niso bili predloženi. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? Lahko 
zaključim razpravo? Prosim. Besedo ima dr. Miro Saje! 

Dr. Miro Saje: Tovariš predsednik! Najbrž se boste strinjali s tem, 
da ne smemo pustiti tovariše delegate v negotovosti, ko načenjajo tako po- 
membno vprašanje, kot so denarna sredstva odpravljenih stanovanjskih skla- 
dov in republiškega sklada za gradnjo stanovanjskih hiš. Moram vas obvestiti, 
da je Republiški sekretariat za urbanizem v skladu z ugotovitvijo Odbora za 
urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja z dopisom 
z dne 28. 5. 1975 posredoval temu odboru pregled sredstev odpravljenega repu- 
bliškega sklada za gradnjo stanovanjskih hiš po stanju dne 31. 12. 1974 v ob- 
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činah in informacijo o gospodarjenju s prostimi denarnimi sredstvi odpravlje- 
nega sklada SR Slovenije za gradnjo stanovanjskih hiš od 1. 1. 1966 do 31. 12. 
1973. leta ter tudi prikaz stanja sredstev odpravljenih stanovanjskih občinskih 
skladov v skladu z dopisom Službe družbenega knjigovodstva z dne 17. 12. 1975, 
kot je to že prej omenila predstavnica Odbora za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela. 

Kot je razvidno iz priloženih dokumentov, znašajo letni zneski prostih 
sredstev odpravljenega republiškega sklada v letih 1976—1980 od 12 821 000 do 
18 331 000 dinarjev. Iz razmerja višine odpravljenega republiškega sklada, to je 
317 051 480 in vseh občinskih skladov, to je 1 210 813 498, upoštevajoč omenjene 
vrednosti prostih sredstev republiškega sklada, sklepamo, da bodo prosta sred- 
stva občinskih skladov v letih 1976—1980 znašala okoli 40 do 50 milijonov letno. 

Natančnejših podatkov o letnih prostih sredstvih občinskih skladov ni na 
razpolago. 

Glede možnosti vključitve financiranja gradnje samskih domov v predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni stanovanjski skup- 
nosti menimo, da sicer ni ovire za vključitev financiranja samskih domov, 
vendar so razpoložljiva sredstva odpravljenih skladov tako-nizka, da ne bi do- 
puščala razširjanja namembnosti uporabe še za gradnjo komunalnih naprav in 
predvidene gradnje dijaških in študentskih domov. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Med sejo, kot 
sem že prej omenil, smo prejeli amandma, ki ga je predložil tovariš Peter Šivic, 
delegat v Zboru združenega dela iz 30. okoliša za gospodarsko področje. 

Ta amandma ste prejeli na klop. Sprašujem za stališče Zakonodajno-prav- 
no komisijo, pristojne odbore in Odbor za stanovanj sko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja! Besedo ima predstavnik Zakonodajno-pravne komisije tovariš 
Stane Boštjančič! 

Stane Boštjančič: V samo vsebino tega amandmaja se ne bom 
spuščal, ker je to stvar Odbora. Bi pa v zvezi s tem amandmajem rekel na- 
slednje: 

Po mojem mnenju ta amandma ni sistemsko sprejemljiv. Lahko bi rekel, 
da ni v skladu z ustavo oziroma z ustavnimi tendencami, in sicer iz naslednjih 
razlogov: 

Enote, ki se organizirajo v stanovanjske skupnosti — v teh naj pridejo do 
izraza specifični interesi delovnih ljudi za področje graditve stanovanj, za druž- 
beno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu in za gospodarjenje s stanovanj- 
skimi skladi, so institucionalne statusne oblike interesnega združevanja v stano- 
vanjski skupnosti in so hkrati s tem nosilke izvirnih pravic po sami ustavi in 
ne morejo teh pravic prenašati na svoje delovne organe oziroma tako, kot je to 
predlagano v predloženem amandmaju, na odbore. Odbori so delovni organi 
teh institucionalnih oblik, ne moremo pa namesto njih prevzeti teh pravic. 
Lahko pa se znotraj teh enot ustanovijo ti odbori. To bi bilo v skladu z ustavo. 
Ne morejo pa teh enot nadomestiti. 

Način oblikovanja teh teles, ki jih izvoli neposredno skupščina, tak, kot 
je predlagan v amandmaju, ni v skladu z ustavnimi in zakonskimi določbami 
o oblikovanju enot teh interesnih skupnosti. Namreč, enote teh interesnih 
skupnosti se oblikujejo neposredno, in sicer jih oblikujejo delovni ljudje in 
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občani in drugi ustanovitelji, ne oblikujejo pa jih skupščine iz vrst svojih de- 
legatov tako, kot je predlagano v amandmaju. 

Dobro bi bilo, da bi predlagatelj, če že navaja v obrazložitvi 65. člen repu- 
bliške ustave, navedel tudi 68. člen republiške ustave. Namreč, 65. člen ustave 
določa, da delovni ljudje ustanavljajo neposredno in po svojih organizacijah 
združenega dela ter drugih samoupravnhi organizacijah in skupnostih samo- 
upravne interesne stanovanjske skupnosti, v katerih združujejo sredstva za 
graditev stanovanj, itd. V 65. členu je dana možnost ustanavljanja samoupravnih 
interesnih skupnosti s tistimi cilji, ki so določeni v 65. členu. V 68. členu ustave 
pa piše naslednje: »Za kar najbolj neposredno uresničevanje samoupravnih pra- 
vic in interesov imajo delavci in drugi delovni ljudje ter njihove organizacije 
združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti, ki so člani 
samoupravne interesne skupnosti, pravico, da 'se v interesni skupnosti pod po- 
goji, ki jih določa samoupravni sporazum o ustanovitvi samoupravne interesne 
skupnosti ali njen statut, organizirajo v temeljno skupnost ali enoto za dolo- 
čeno območje (torej v danem primeru tudi za mesto Ljubljana) ali za uresniče- 
vanje določenih skupnih interesov in da v tej temeljni skupnosti oziroma enoti 
uresničujejo določene svoje samoupravne pravice in interese.« 

Drugi odstavek tega člena določa: »Samoupravne interesne skupnosti se 
lahko združujejo v širše interesne skupnosti (torej širše od enote), ustanavljajo 
zveze in druga združenja interesnih skupnosti in vzpostavljajo druge oblike 
medsebojnega sodelovanja.« 

Iz tega izhaja, da 65. člen za utemeljitev tega amandmaja ne zadostuje. 
V členu 68 so navedene tiste oblike, ki so opredeljene v zakonu o samoupravni 
stanovanjski skupnosti v 9. členu. Enota je tista oblika, v kateri delovni ljudje 
uresničujejo svoje pravice, ki jih pa ne morejo prenašati na delovna telesa, 
v danem primeru na odbore. 

Zakonodajno-pravna komisija s tem zavrača ta amandma. 

Predsednik Štefan Nemec: P'rosim za stališče Izvršnega sveta o tem 
amandmaju! 

Dr. Miro Saje: Dovolite mi, da vas na kratko seznanimo o naslednjem: 
Izvršni svet na seji predloženega amandmaja ni obravnaval. Predstavnik 

Izvršnega sveta je na seji Zbora občin podprl amandma oziroma se je z njim 
strinjal. Zbor občin je amandma z večino glasov odklonil. 

Predsednik Štefan Nemec : Torej ne boste dali stališča kot predstav- 
nik Izvršnega sveta? 

Dr. Miro Saje: Ne morem ga dati. 

Predsednik Štefan Nemec: Prosim za stališče Odbora! Besedo ima 
tovarišica Jelena Pavičevič, predstavnica Odbora za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja našega zbora! 

Jelena Pavičevič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naš odbor ni bil seznanjen s tem amandmajem. Zato se ne morem izreči 
v njegovem imenu o tem amandmaju. 

/ 
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Predsednik Štefan Nemec: Torej razpolagamo samo s stališčem Za- 
konodajno-pravne komisije, ki iz ustavnih razlogov ne soglaša s tem amandma- 
jem. 

Ali želi še kdo razpravljati o tem amandmaju? Ali delegacija vztraja pri 
tem amandmaju? Prosim. Besedo ima Boris Ajdišek, delegat iz občine Ljub- 
Ijana-Center za gospodarsko področje! 

Boris Ajdišek: Omenil bi le to, da je tovariš Peter Sivic, ki je pred- 
ložil ta amandma, trenutno odsoten. Toliko mi je pojasnil, da je, preden je pri- 
šel na sejo, prejel pobudo za ta amandma. Tako tudi delegati nismo bili preveč 
o tem seznanjeni. Zato in ker amandma tudi ni v skladu z ustavo, ga umikamo. 

Predsednik Štefan Nemec: Torej o tem amandmaju ne bomo glaso- 
vali, ker je umaknjen. 

Zato bomo glasovali o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o samoupravni stanovanjski skupnosti v besedilu, ki je predloženo. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (106 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(2 delegata.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (7 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet. 

Zaključujem 13. točko dnevnega reda in prehajam na 15. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog odloka o sofinanciranju programa graditve 
stanovanj za delavce republiških upravnih in pravosodnih organov, ki se fi- 
nancirajo iz republiškega proračuna, ter strokovnih služb Skupščine SR Slove- 
nije in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v letih od 1975 do 1979. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Za svojega 
predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Ivana Raua, pomočnika republi- 
škega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. Ali želi pred- 
stavnik. Izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog tega odloka? Zeli. Pirosim! 
Besedo ima tovariš Ivan Rau! 

Ivan Rau : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da dam v imenu predlagatelja še nekatera dodatna pojasnila k 

predlogu odloka o sofinanciranju programa graditve stanovanj za delavce re- 
publiških organov. Ta pojasnila so potrebna v zvezi z dodatnimi vprašanji in 
predlogi delegatov občine Kranj, in sicer skupine delegatov, ki delegira dele- 
gate v Zbor združenega dela s področja gospodarstva ter skupine delegatov, ki 
delegira delegata v Zbor občin. O teh vprašanjih in predlogih ste bili danes 
seznanjeni. 

Vprašanja in predlogi so naslednji: 
»K navedenemu predlogu sta skupini menili, da je obrazložitev pomanj- 

kljiva. Navedeno je samo, koliko stanovanj je potrebnih, ni pa predložena 
analiza stanja niti kakšna stanovanja so potrebna. Problematika ni povezana 
s perspektivnimi potrebami po kadrih. Iz gradiva ni razvidno, ali so predvidena 
sredstva dodatna ali redna sredstva republiškega proračuna. Obe skupini pred- 
lagata, da naj se v bodoče taki in podobni predlogi odlokov ali zakonov podprejo 
z analizami in preostalimi ustreznimi podatki, na podlagi katerih se bodo dele- 
gati in preostali lažje odločali.« 

V obrazložitvi k predlogu odloka se skličujemo na sklepe in priporočila, ki 
jih je na svoji seji dne 20. junija 1973 sprejel Republiški zbor Skupščine SR 
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Slovenije prejšnjega sklica. Ob razpravi o organizacijski, kadrovski in finančno- 
materialni problematiki republiških upravnih organov je namreč bilo na tej 
seji med drugim ugotovljeno naslednje: 

»V republiški upravi je posebej pereča stanovanjska problematika. Zaradi 
občutnega pomanjkanja stanovanj upravni organi le s težavo izboljšujejo svojo 
kadrovsko strukturo. Poleg tega pa živi v nezadovoljivih razmerah izredno 
veliko upravnih delavcev.« 

Iz informacije o kadrovski problematiki v republiških upravnih organih, 
ki jo je v tem letu pripravil naš sekretariat, povzemam podatek, da bi republiški 
upravni organi potrebovali 308 novih delavcev z visoko in 117 delavcev z višjo 
šolsko izobrazbo, ne upoštevajoč potrebe Republiškega sekretariata za notranje 
zadeve. 

Ce hočemo tako velik kadrovski primanjkljaj vsaj delno omiliti, je nujno 
potrebno zagotoviti za te kadre ustrezna stanovanja. S pospešenim reševanjem 
stanovanjske problematike, kar bo zagotovljeno s predlaganim odlokom, bomo 
prav gotovo vsaj delno, če že ne v celoti, uspeli izboljšati tudi kadrovsko struk- 
turo v republiških organih. 

Analiza stanja in podatki o tem, kakšna stanovanja bomo potrebovali, so 
navedeni v obširni obrazložitvi v samem programu graditve stanovanj za de- 
lavce republiških organov, ki ga pa delegati niso dobili oziroma jim ga nismo 
posredovali. V obrazložitvi k predlogu tega odloka smo se res omejili na splošna 
dejstva in ugotovitve. Kolikor pa želijo delegati iz Kranja dodatne podatke, 
smo jim jih pripravljeni posredovati. 

Tovarišice in tovariši delegati! V imenu Izvršnega sveta iz navedenih 
razlogov predlagam, da zbor predlagani odlok sprejme s predloženimi amand- 
maji odborov. 

Predsednik Štefan Nemec: Predlog odloka so obravnavali: odbora 
za finance našega zbora in Zbora občin, Odbor za družbenopolitični sistem 
našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija. Vsa poročila ste prejeli. Želijo 
predstavniki odborov in Komisije še kaj ustno dodati k poročilom? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim! Besedo ima tovariš dr. Berce 
Boris, delegat 29. okoliša, gospodarsko področje. 

Dr. Boris Berce: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi delegati 29. okoliša so razpravljali o tem predlogu, ki ga je sedaj 

obrazložil tovariš Ivan Rau, in so imeli približno enaka vprašanja, kot jih je 
postavila skupina delegatov občine iz Kranja. 

Zavedati se namreč moramo, da smo na eni izmed prejšnjih sej sprejemali 
akt o pooblastilu naši delegaciji v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 
da lahko izjemno sprejme za zvezne upravne organe dopolnilno financiranje v 
zvezi s stanovanji. 

Danes imamo pred seboj predlog odloka, ki naj velja za našo republiko. 
Če bomo zasledovali ta proces — govorim na pamet, kajti podatkov, ki bi jih 
lahko uporabili za primerjavo, v kakšnem položaju se nahajajo delovne orga- 
nizacije, ki prav tako potrebujejo kadre, jim morajo prav tako zagotoviti sta- 
novanja, dejansko nimamo — se postavlja vprašanje, ali gre pri tem za razkorak 
med upravnimi organi in gospodarstvom ah gre za enako osnovo in ali je go- 
spodarstvo glede tega privilegirano. Ker takšnih podatkov nimamo, se je izredno 
težko opredeljevati do samega predloga odloka. Zdi se mi, da je najbrž v zvezi 
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s tem treba sprejeti nekakšen sklep. Skupina delegatov sicer ni sprejela, naj 
glasujemo zoper predlog odloka, vendar opozarja predlagatelja, da naj v bodoče 
upošteva pripombe in da, če že predlaga takšen predlog odloka, posreduje vsa 
dopolnilna pojasnila, ki bodo delegatom omogočila resnično odločanje o po- 
samični zadevi. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Besedo ima to- 
variš Branimir Popovič, delegat kulturno-prosvetnega področja, 4. okoliš ■— 
Maribor! 

Branimir Popovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Delegacija 4. okoliša — Maribor s kulturno prosvetnega področja je raz- 
pravljala o predlogu odloka o sofinanciranju programa graditve stanovanj za 
delavce republiških upravnih in pravosodnih organov. Delegacija predlog od- 
loka podpira kot objektivno nujnost. 

Ob tej razpravi pa posredujemo, ne kot pritisk na Skupščino, ampak kot 
informacijo, soroden problem, ki ga bodo kasneje na podlagi sodelovanja po- 
stavili pred družbo Visokošolski zavodi Maribor in pa Univerza v Ljubljani. 
Visokošolski zavodi so namreč v podobnih kadrovskih težavah kot dejavnost 
posebnega družbenega pomena, v kateri je stanovanjska komponenta kadrovske 
problematike zelo težavna. 

Ce vzamem za primer mariborske visokošolske zavode, kjer se iz skladov 
oziroma iz lastnih virov s 6 ali 8% prispevkom zbere približno 500 000 dinarjev, 
kar zadošča po sedanjih cenah komaj za eno stanovanje letno, je jasno, da 
sami, vsaj" perspektivno, niso zmožni reševati te problematike. Ce pogledamo 
še programe srednjeročnega in dolgoročnega razvoja, tako zveznega in republi- 
škega kot udi posameznih organizacij združenega dela, je razumljivo, da je nji- 
hovo uresničevanje možno in nujno le ob ustreznih kadrih, ki jih bodo potre- 
bovale vse te organizacije združenega dela in vsi ti nosilci planov. Te kadre 
pa nam lahko seveda da le ustrezno organizirana in kadrovsko izpolnjena vzgoja 
in izobraževanje oziroma šolstvo. 

Podatek, ki ga zasledimo v osnutku predloga dolgoročnega razvoja, navaja, 
da bomo uspeli do 1985. leta našo strukturo kvalificiranih, srednjih, višjih 
in visokih kadrov od sedanjih 55 zvišati na 72 % in doseči številko 34 000 znan- 
stvenikov od sedanjih 15 000. To nam jasno kaže, da mora temu slediti tudi 
razvoj teh organizacij, da bodo lahko to dosegle. Te številke, to je 72'% in 
34 000 znanstvenikov, moramo doseči, če ne želimo zaostati za razvojem v svetu. 
V Evropi se število znanstvenikov podvoji vsakih 15 let, v Združenih državah 
Amerike vsakih 10 let, Sovjetska zveza pa svoje kadre podvoji vsakih 8 let. 

Iz teh grobih podatkov izhaja, da je nujna sprememba kadrovske struk- 
ture celotnega prebivalstva. To bo seveda terjalo razširitev tako materialnih 
šolskih kapacitet kot tudi kadrovskih. Po srednjeročnem razvojnem planu v 
letih 1975—1980 za visokošolske zavode v Mariboru, ali kot bi sedaj lahko 
že skoraj rekel, univerze v Mariboru bo nujna vsaj podvojitev njenih kadrov, 
da bo zmogla dati ustrezno izobrazbo prihajajoči mladini ter interesentom za 
dopolnilno izobraževanje ob delu. Ti podatki so na razpolago v teh zavodih 
in jih pripravljajo tudi za obvestitev širše javnosti. 

Uresničitev določene visokošolske dejavnosti terja izmenjavo raziskoval- 
nega in znanstvenega kadra, tako med posameznimi zavodi, centri pa tudi 
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s prakso. Velika ovira te izmenjave je prav stanovanjska politika in stopnja 
možnosti reševanja temeljne življenjske nujnosti teh kadrov, to je stanovanja. 
Jasno je, da bo to treba urejati širše, na podlagi dogovorov, vendar imam 
to za tako družbeno pomembno, da sem v tem zboru o tem tudi govoril. 

V zvezi z vsem tem je seveda treba tudi poudariti vlogo širšega področja 
vzgoje in izobraževanja oziroma celotnega šolstva. Vemo za primer matema- 
tikov v srednjih šolah, kjer jih zelo primanjkuje, ker z lahkoto najdejo delo 
in stanovanje drugje. Razumljivo pa je, da se bodo te zadeve reševale oziroma 
naj bi se reševale v občinskih okvirih. 

Se enkrat naj omenim, da podpiramo predlog tega odloka kot nujnost, 
vendar opozarjamo delegate tudi na te probleme. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Ali želi tovariš 
Ivan Rau odgovoriti na to vprašanje? 

Ivan Rau (iz klopi): To ni vprašanje, to je samo razmišljanje. 

Predsednik Štefan Nemec: Osebno menim, da ta razprava ni povsem 
v okviru razprave o predlogu sofinanciranja programa graditve stanovanj, ki se 
izvaja prek proračuna. Kot veste, smo z ustanovitvijo samoupravnih interesnih 
skupnosti, tako izobraževalnih kot tudi raziskovalnih interesnih skupnosti, 
uveljavili samoupravni sistem, v katerem se na podlagi programa določajo 
prispevki. Mislim, da ni nič hudega, če je bilo razpravljano o tem. Najbrž pa 
ni povsem isto, če se te stvari urejajo na zakonski osnovi ali pa na podlagi 
državne regulative ali če naj se urejajo na samoupravni način prek samo- 
upravnih interesnih skupnosti. Prav gotovo pa so ti problemi akutni. 

Ivan Rau (iz klopi): Omenil bi le podobnost in širši pomen reševanja 
tega vprašanja. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Zaklju- 
čujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih, ki sta jih predložila odbora za 
finance našega zbora in Zbora občin, in sicer k naslovu in k I. in II. točki. 
Enak amandma je predložil tudi Odbor za družbenopolitični sistem našega 
zbora. Iz poročila je razvidno, da z njim soglaša tudi Zakonodajno-pravna 
komisija. 

Je še amandma k III. točki, in sicer so v prvem odstavku ustrezno ^po- 
pravljene letnice. Ta amandma je naveden v poročilu Odbora za finance. 

Ali se Zakonodajno-pravna komisija strinja z amandmajem k III. točki? 
(Da.) Izvršni svet se tudi strinja. 

Dajem vse te amandmaje na glasovanje, torej k naslovu, k I. in II. točki 
ter k III. točki. 

Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje! (103 delegati glasujejo za.) 
Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (12 delegatov.) 

Ugotavljam, da so amandmaji z večino glasov sprejeti. 
Prehajam na glasovanje o predlogu odloka v celoti. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (100 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (16 delegatov.) 
Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 
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Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 16. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o skupnem financiranju gozdar- 
skih dejavnosti posebnega družbenega pomena na kraškem gozdnogospodar- 
skem področju, ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet. 

Za svoja predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Milovana Zidarja, 
republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in tovariša Kar- 
mela Budihna, namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. 

Ali želite tovariš Budihna še kaj ustno dodati k predlogu odloka? 

Karmelo Budihna: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

V zakonu o gozdovih, ki je bil sprejet v lanskem letu meseca maja, je med 
drugim določeno, da za varstvo gozdov pred požari, za obnovo, gojenje in 
vzdrževanje gozdov v kraškem gozdnogospodarskem območju zagotavljajo 
sredstva: samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo na Krasu, Zavod za 
pogozdovanje in melioracijo Krasa v Sežani, občinske skupščine na Kraškem 
področju in Socialistična republika Slovenija. 

Občinske skupščine in SR Slovenija zagotavljajo sredstva za te namene 
v svojih proračunih, skladno s posebnim zakonom. Ker pa kraško gozdno- 
gospodarsko območje zajema v celoti ali deloma le osem občin, je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije mnenja, da je smotrneje to vprašanje urediti z druž- 
benim dogovorom med navedenimi samoupravnimi organizacijami, osmimi 
občinskimi skupščinami in Socialistično republiko Slovenijo. 

Družbeni dogovor bi v tem primeru nadomestil poseben zakon, ki ga pred- 
videva zakon o gozdovih. Z družbenim dogovorom je predvideno skupno finan- 
ciranje gozdarskih dejavnosti na Krasu, ki so po zakonu o gozdovih dejavnosti 
posebnega družbenega pomena. Skupno financiranje bi potekalo iz združenih 
sredstev po programu del, ki ga skupaj z družbenim dogovorom sprejemajo 
vsi podpisniki in se nanaša na obdobje od 1976. do 1980. leta in posebej na 
1975. leto-. Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo na Krasu in Zavod 
za pogozdovanje in melioracijo Krasa združujeta svoja sredstva, s katerimi 
razpolagata, za biološka vlaganja na Krasu, medtem ko se občinske skupščine 
s tem družbenim dogovorom dogovorijo in zavežejo za prispevek posamezne 
občine v združena sredstva na podlagi solidarnosti obsega potrebnih in progra- 
miranih del ter gospodarske moči posamezne občine. 

Udeležba Socialistične republike Slovenije v skupnih sredstvih temelji 
na nominalno približno tolikšnih zneskih, kot jih je za te namene.zagotavljala 
v svojih proračunih že doslej. Občine pa, razen obalnih, pri financiranju teh 
del doslej niso bile neposredno udeležene. 

Čedalje večja ogroženost gozdov na Krasu zaradi požarov pa terja traj- 
nejšo obliko financiranja varstva pred to nevarnostjo, in to vseh, ki so za 
varstvo kraških gozdov zainteresirani. Uresničevanje družbenega dogovora o, 
skupnem financiranju gozdarskih dejavnosti posebnega družbenega pomena v 
kraškem gozdnogospodarskem območju pomeni, v skladu z zakonom o gozdovih, 
najustreznejšo rešitev za daljše obdobje pri urejanju problematike na Krasu 
glede varstva gozdov pred požari, glede obnove, gojenja in vzdrževanja gozdov. 

V pripravljalnem postopku za sklenitev družbenega dogovora so vse občine 
na Krasu izrazile pripravljenost pristopiti k temu družbenemu dogovoru, razen 
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občine Ajdovščina, ki se še ni dokončno — upajmo, da se kasneje bo — opre^- 
delila za pristop k solidarnostni akciji vseh občin, za katere je varstvo pred 
požari gozdov na Krasu izredno pomembno. 

Ker pa nastane na podlagi družbenega dogovora večletna obveznost za 
republiški proračun, je potrebno, da Skupščina SR Slovenije pooblasti s po-- 
sebnim odlokom Izvršni sv-et Skupščine SR Slovenije za sklenitev tega druž- 
benega dogovora. Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skup- 
ščini, naj sprejme predlog tega odloka. 

Predsednik Štefan Nemec: Predlog odloka so obravnavali: odbora 
za finance našega zbora in Zbora občin, Odbor za agrarno politiko našega 
zbora in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. Poročila ste prejeli. 
Ali želijo predstavniki odborov in Zakonodajno-pravne komisije še kaj ustno 
dodati k poročilom? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Dajem na glasovanje predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skup- 

ščine SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o skupnem financiranju go- 
zdarskih dejavnosti posebnega družbenega pomena v kraškem gozdnogospo- 
darskem območju. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (117 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije soglasno sprejet. 

Prehajam na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o premijah za sojo, ki ga je Skupščini Socialistične republike Slovenije pred- 
ložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. 

Predlog zakona so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora 
občin, Odbor za družbenoekonomski razvoj, Odbor za agrarno politiko našega 
zbora in Zakonodajno-pravna komisija. 

Predlog odloka o soglasju in poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje 
Izvršnega sveta. Vprašujem poročevalce odborov in Komisije, če želijo še kaj 
ustno dodati k poročilom? To vprašujem tudi predstavnika Izvršnega sveta? 
(Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ce nihče ne želi besede, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da 

sprejme predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o premijah za sojo. 
Kdor je za predlog odloka o soglasju, naj prosim glasuje! (113 delegatov 

glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (2 delegata.) 
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka o soglasju 

k predlogu zakona o premijah za sojo. 
Odbori v poročilih predlagajo, da naj delegacija Skupščine SR Slovenije 

v Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike 
Jugoslavije dobi tudi pojasnilo o določitvi razmerja med proizvajalnimi cenami 
soje, sončnic in olja, kar je bila tudi ena izmed pripomb k osnutku zakona. 
Menim, da naj delegacija ta predlog odborov v svojem delu upošteva. 
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Prehajam na 18. točko dnevnega reda, to je na zaključni račun 
Narodne banke Jugoslavije za leto 1974, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovarišico Milico Ozbič, repu- 
bliško sekretarko za finance. 

Zaključni račun so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor 
za finance Zbora občin, ki sta predložila predlog odloka o soglasju z obraz- 
ložitvijo in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. Predlog 
odloka in poročila ste prejeli. Danes pa ste prejeli na klop tudi mnenje Izvrš- 
nega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Ali želijo predstavniki Odbora, Komisije in Izvršnega sveta še kaj Ustno 
obrazložiti? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju 

k zaključnemu računu Narodne banke Jugoslavije za leto 1974. 
Kdor je, za predlog odloka, naj prosim glasuje! (115 delegatov je za.) Je 

kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju k za- 

ključnemu računu Narodne banke Jugoslavije za leto 1974. 

Prehajam na 19. točko dnevnega reda, to je na finančni načrt 
Narodne banke Jugoslavije za leto 1975, ki ga je Skupščini predložil v so- 
glasje Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike 
Jugoslavije. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovarišico Milico Ozbič. 
Finančni načrt so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora občin 
ter Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. Odbora za finance sta 
predložila tudi predlog odloka o soglasju z obrazložitvijo. P'rejeli ste tudi 
mnenje Izvršnega sveta. Zeli besedo' kdo od predstavnikov Izvršnega sveta, 
Odbora in Komisije? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju 

k finančnemu načrtu Narodne banke Jugbslavije za leto 1975. Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim glasuje! (113 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je Zbor združenega dela z večino glasov sprejel predlog 
odloka o soglasju k finančnemu načrtu Narodne banke Jugoslavije za leto 1975. 

Iz poročila odborov za finance je razvidno1, da predlagata delegaciji Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin, Skupščine 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, naj v postopku usklajevanja 
zahteva, da se ji predložijo še dodatni podatki, ki jih ta odbora navajata v 
obrazložitvi k finančnemu načrtu. Menim, da naj delegacija ta predlog odborov 
pri svojem delu upošteva. 

Zaključujem 19. točko in prehajam na 20. točko dnevnega reda, 
to je na volitve in imenovanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije je predložila v obravnavo in sprejem 8 pred- 
logov odlokov. 
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Za predstavnico te komisije je določena tovarišica Marjeta Sentjurc, čla- 
nica te komisije. 

Prehajam na obravnavo prvega predloga odloka, in sicer predloga odloka 
o razrešitvi in izvolitvi predsednika Komisije Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije za pravosodje. 

Po predlogu tega odloka se tovariš Martin Košir razreši dolžnosti pred- 
sednika Komisije Skupščine Socialistične republike Slovenije za pravosodje 
in se izvoli za predsednika Komisije Skupščine Socialistične republike Slovenije 
za pravosodje tovariš Vladimir Gošnik. 

Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem 
razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi pred- 
sednika Komisije Skupščine Socialistične republike Slovenije za pravosodje. 

Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim glasuje! (111 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka o razre- 
šitvi in izvolitvi predsednika Komisije Socialistične republike Slovenije za pra- 
vosodje. S tem je v Zboru združenega dela razrešen dolžnosti predsednika 
Komisije za pravosodje tovariš Martin Košir in za predsednika Komisije Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije za pravosodje izvoljen tovariš Vladimir 
Gošnik. 

Prehajam na obravnavo drugega predloga odloka, in sicer predloga odloka 
o izvolitvi predsednikov Okrožnega sodišča v Kopru in Okrožnega sodišča 
v Novem mestu ter sodnikov teh okrožnih sodišč. 

Želi kdo razpravljati? (Ne.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glaso- 

vanje predlog odloka o izvolitvi predsednikov Okrožnega sodišča v Kopru in 
Okrožnega sodišča v Novem mestu ter sodnikov teh okrožnih sodišč'. 

Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim glasuje! (108 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je soglasno sprejet predlog odloka o izvolitvi predsednikov 
Okrožnega sodišča v Kopru in Okrožnega sodišča v Novem mestu ter sodnikov 
teh okrožnih sodišč. S tem so bili izvoljeni v Zboru združenega dela za pred- 
sednika in sodnike Okrožnih sodišč v Kopru in Novem mestu tisti kandidati, 
ki so navedeni v predlogu odloka. 

Prehajam na obravnavo tretjega predloga odloka, to je predloga odloka 
o izvolitvi predsednika Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju in predsednika 
Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru ter o izvolitvi sodnikov teh okrož- 
nih gospodarskih sodišč. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi 
predsednika Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju in predsednika Okrož- 
nega gospodarskega sodišča v Mariboru ter o izvolitvi sodnikov teh okrožnih 
gospodarskih sodišč. 

Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim glasuje (111 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Zboru združenega dela soglasno izvoljeni: pred- 
sednik Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju in predsednik Okrožnega go- 
spodarskega sodišča v Mariboru ter sodniki okrožnih gospodarskih sodišč, kot 
so navedeni v predlogu tega odloka. 

4» 
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Prehajam na obravnavo četrtega predloga odloka, to je predloga odloka 
o razrešitvi sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje 

predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mari- 
boru. 

Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim glasuje! (110 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je v Zboru združenega dela razrešen dolžnosti sodnika 
Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru Tone Krempl. 

Prehajam na obravnavo petega predloga odloka, to je predloga odloka 
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Murski 
Soboti. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glaso- 

vanje predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrož- 
nega sodišča v Murski Soboti. 

Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim glasuje! (111 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet predlog odloka o določitvi števila 
in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Murski Soboti. Okrožno 
sodišče v Murski Soboti ima 118 sodnikov porotnikov in za sodnike porotnike 
so izvoljeni tisti kandidati, ki so navedeni v predlogu tega odloka. 

Prehajam na obravnavo šestega predloga odloka, to je predloga odloka 
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega 
sodišča v Kopru. 

Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glaso- 

vanje predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrož- 
nega gospodarskega sodišča v Kopru. 

Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim glasuje! (112 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor združenega dela soglasno sprejel predlog odloka 
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega 
sodišča v Kopru. S tem je bilo v Zboru združenega dela izvoljenih 100 sodnikov 
porotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru. 

Prehajam na obravnavo sedmega predloga odloka, to je predloga odloka 
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega 
sodišča v Ljubljani. 

Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 

sovanje. 
Kdor je za predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porot- 

nikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani, naj prosim glasuje! (113 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor združenega dela soglasno sprejel predlog odloka 
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega 
sodišča v Ljubljani. S tem je v Zboru združenega dela izvoljenih 240 sodnikov 
porotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. 
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Prehajam na obravnavo osmega predloga odloka, to je predloga odloka 
o razrešitvi sodnika porotnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru. 

Želi kdo razpravljati? (Ne.) 
Ker ne želi nihče, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Kdor je za predlog odloka o razrešitvi sodnika porotnika Okrožnega gospo- 

darskega sodišča v Mariboru, naj prosim glasuje! (112 delegatov glasuje za.) 
Ali je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je soglasno sprejet predlog odloka o razrešitvi sodnika po- 
rotnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru. S tem je razrešen dolž- 
nosti sodnika porotnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru tovariš 
Emerik Benko. 

Prehajam na 21. točko dnevnega reda, to je na vprašanja de- 
legatov. 

Na delegatsko vprašanje tovariša Stanka Jakija, delegata skupine dele- 
gatov za gospodarsko področje 30. okoliša, naj bi odgovoril tovariš Štefan Ko- 
rošec. Tako je bilo zboru sporočeno. Odgovarja pa tovariš Aleksander Škraban! 

Aleksander Škraban: Konferenca delegacije številka 12, ki zdru- 
žuje delegacije s področja prometa in zvez, je postavila prek svojega delegata 
Stanka Jakija, delegata v Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije za 
področje gospodarstva, vprašanje, ki se med drugim nanaša na cene, s tole 
vsebino: 

»Prosim za pojasnilo, kakšni ukrepi so bih predvideni, kdo in kdaj jih bo 
storil, da bi bilo PTT dejavnosti Slovenije omogočeno pospešeno razvijati 
zmogljivosti PTT prometa. Kljub temu, da bi se morala resolucija izvajati že 
pet mesecev, se pogoji za pospešen razvoj zmogljivosti PTT prometa v Slove- 
niji v ničemer niso spremenili. Predlogom PTT organizacij za povečanje cen 
PTT storitev iz republiške pristojnosti za leto 1975 ni bilo ugodeno v enakem 
času in v enakem obsegu, kot v drugih republikah — v SR Bosni in Hercegovini 
celo že od 1. 4. 1975. leta dalje — kljub temu, da obstaja medrepubliški do- 
govor za usklajevanje cen.« 

Odgovor: Cene PTT storitev iz republiške pristojnosti so bile v letu 1974 
povečane s 1. septembrom, in to v povprečju za 7,8%. Letošnji dogovor o izva- 
janju politike cen v 1975. letu, ki so ga februarja letos podpisale vse republike 
in avtonomni pokrajini, je med drugim določil, da so izvršni sveti republik in 
avtonomnih pokrajin ter drugi pristojni republiški oziroma pokrajinski organi 
dolžni zagotoviti, da se bodo cene izdelkov in storitev iz pristojnosti republik 
in pokrajin oblikovale v skladu z okviri, določenimi v resoluciji in v dogovoru, 
in sicer tako, da bo stopnja rasti cen v decembru 1975. leta nasproti 1974. letu 
manjša pri cenah proizvajalcev industrijskih izdelkov za 14%, pri cenah na 
drobno za okoli 30% ter da se bo rast življenjskih stroškov gibala v določenih 
okvirih. Pri življenjskih stroških je upoštevano, da se bodo cene storitev iz 
pristojnosti republik, avtonomnih pokrajin in občin povečale le za 18%. 

V skladu s 7. členom omenjenega dogovora so bile vse republike in avto- 
nomni pokrajini dolžne izdelati konkreten program izvajanja politike cen. S 
tem programom so morale zagotoviti, da bo rast cen letos počasnejša, kot je 
bila v ustreznem obdobju preteklega leta, kar pomeni, da mora biti tudi di- 
namika rasti cen usklađena. Zato je v ustreznem programu naše republike 
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predvideno, da se bodo cene FTT storitev povečale za 18'%, in to šele v drugi 
polovici tega leta. 

Tudi druge republike in avtonomni pokrajini so enako kot SR Slovenija 
sprejele svoje programe izvajanja politike cen ter določile svojo dinamiko po- 
večanja cen. Pri tem, zlasti pa pri rokih za uveljavitev novih cen PTT storitev, 
so upoštevale lansko dinamiko ter gospodarski položaj te dejavnosti, ki se zaradi 
razlik v povečanju cen v prejšnjih letih od republike do republike precej raz- 
likuje. Ker so torej programi izvajanja politike cen posameznih republik in 
avtonomnih pokrajin prilagojeni problemu, specifičnim razmeram, lanski rasti 
ravni in dinamiki cen ter podobnemu, se ne more pričakovati, da bi te druž- 
benopolitične skupnosti cene iz svoje pristojnosti povečevale z istim odstotkom 
in hkrati. 

Sodimo, da bo s predvidenim povečanjem cen v naši republiki omogočena 
uresničitev prednostnih nalog na področju PTT prometa, ki so določene v reso- 
luciji o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter njenih ne- 
posrednih nalogah v letu 1975. 

Predsednik Štefan Nemec: Na delegatsko vprašanje Pavla Trste- 
njaka, delegata skupine delegatov za gospodarsko področje 13. okoliša, bo od- 
govoril tovariš Franc Bricelj, pomočnik republiškega sekretarja za delo! 

Franc Bricelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tovariš Pavle Trstenjak je na 16. seji Zbora združenega dela postavil dele- 

gatsko vprašanje. Ker imate v prilogi celotno delegatsko vprašanje, ga bom 
le povzel. Bistvo delegatskega vprašanja je, kaj je bilo doslej' storjeno, da bi 
se delavkam v tekstilni industriji beneficira delovna doba. Ali so možnosti, 
da se pokojninska doba žensk uredi enotno za vso Jugoslavijo in da bi bila 
30 let? 

Pri tem delegatskem vprašanju gre za dve vprašanji, na kateri dajemo dva 
ločena odgovora. Odgovor na prvo vprašanje: Treba je povedati, da je že od 
1. januarja 1974 za odločanje o zahtevkih za beneficirane zavarovalne dobe 
pooblaščena Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki mora se- 
veda pri tem upoštevati zvezni zakon, republiški zakon in pa poseben repu- 
bliški dogovor o osnovah postopka za določanje delovnih mest z beneficiran jem. 
Kriteriji in pogoji za priznavanje beneficirane zavarovalne dobe so določeni 
že v zveznem zakonu. Skladno z republiškim zakonom in republiškim dogo- 
vorom si mora Skupnost pred odločitvijo o konkretnem zahtevku priskrbeti 
mnenje Republiškega sveta Zveze sindikatov, Izvršnega sveta, Gospodarske 
zbornice Slovenije in Republiškega sekretariata za delo. Posebej je treba opo- 
zoriti na načelo republiškega družbenega dogovora, da določanje delovnih mest, 
na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, ne sme biti sredstvo za 
skrajševanje zavarovalne dobe in zniževanje starostne meje, da bi se pridobila 
pravica do pokojnine, in tudi ne sredstvo za reševanje kadrovske in starostne 
strukture zaposlenih. Pb dogovoru je namen beneficiranja varovati zdravje in 
delovno zmožnost delavcev in je dosežen ta namen le, če so za takšna delovna 
mesta izvršeni vsi možni varnostni ukrepi. 

Dogovor nadalje določa, da predlog za priznanje zavarovalne dobe s pove- 
čanjem na določenih delovnih mestih lahko da organizacija, če je izpolnila z do- 
govorom opredeljene dolžnosti glede varstvenih in drugih ukrepov ter v ta 
namen zagotovila potrebna finančna sredstva. Med drugim mora po tem dogo- 
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voru organizacija svojemu predlogu za beneficiran je priložiti dokaz, da ima 
urejen in opredeljen postopek in način, po katerem se delavci v organizaciji 
sami odločijo za zahtevo po priznanju beneficirane zavarovalne dobe, da so ta 
delovna mesta izrecno označena v notranjem aktu organizacije kot posebno 
težka in za zdravje škodljiva in končno, da predloži dokaze o tem, da ima 
določene vire za kritje stroškov, ki nastanejo z beneficiran jem zavarovalne 
dobe. 

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja doslej še ni prejela 
predloga za priznanje zavarovalne dobe s povečanjem za delavke v tekstilni 
industriji, pač pa je na podlagi dogovora s sindikati drugih republik in avto- 
nomnih pokrajin slovenski sindikat prevzel pobudo, da se proučijo možnosti 
beneficiranja določenih delovnih mest v tekstilni industriji v merilu Jugo- 
slavije. Pobudo je takrat prevzel prejšnji sindikat industrije in rudarstva SR 
Slovenije, po reorganizaciji pa je ta naloga prešla na Republiški odbor Sindikata 
tekstilne in usnjarske industrije SR Slovenije. Po dogovoru z Gospodarsko 
zbornico Slovenije je bila ustanovljena posebna komisija, ki proučuje možnosti 
za beneficiranje delovnih mest v tekstilni industriji. 

Odgovor na drugo vprašanje: Pogoji za pridobitev pokojnine so sedaj enotno 
urejeni za vso Jugoslavijo v zveznem zakonu. Ti pogoji pa so naslednji: Pravico 
do starostne pokojnine pridobi zavarovanec, ko dopolni 60, zavarovanka, ko 
dopolni 55 let, s pokojninsko dobo 20 let. Ce pa zavarovanec nima še 20 let, 
pač pa ima najmanj 15 let pokojninske dobe, pa mora doseči zavarovanec sta- 
rost 65 let oziroma zavarovanka 60 let. Fravioo do pokojnine ima zavarovanec 
oziroma zavarovanka, ko dopolni pokojninsko dobo 40 oziroma 35 let ne glede 
na svojo starost. 

V dosedanjih razpravah ob usklajevanju zveznega in republiškega zakona 
z ustavo SFRJ oziroma ustavo SR Slovenije —• namreč za uskladitev zveznega 
zakona z ustavo SFRJ je rok konec 1976. leta, za naš republiški zakon o tem 
zavarovanju pa konec 1977. leta — ni bil še dan predlog niti niso bila izražena 
stališča, da bi bilo treba omiliti pogoje za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine. Nasprotno, močno so prisotna stališča, da bi bilo treba v sistem vgra- 
diti take elemente, ki bi stimulirali delovne ljudi, da bi čim dlje ostajali v ak- 
tivnem delovnem razmerju. Vprašanju pokojninske dobe kot enemu izmed po- 
membnih inštitutov pokojninskega sistema in v tem okviru tudi vprašanju po- 
kojninske dobe za ženske bo v nadaljnjih razpravah v zvezi z usklajevanjem 
pokojninskega sistema z ustavo posvečena posebna pozornost. 

Predsednik Štefan Nemec: 2e pri delegatskem vprašanju delegata 
skupine delegatov za gospodarsko področje 13. okoliša nisem vprašal, ali je 
delegat zadovoljen z odgovorom. Sicer pa smo se dogovorili, da se pismeni od- 
govori na vsa delegatska vprašanja pošljejo skupinam delegatov. Torej ni pri- 
pomb k temu odgovoru! 

Prosim tovariša Andreja Ujčiča, predsednika Republiškega komiteja za kul- 
turo, da da odgovor na delegatsko vprašanje dr. Vladimira Bračiča, delegata 
skupine delegatov kulturno-prosvetnega področja, 4. okoliš — Maribor. 

Andrej Ujčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za področje prosvete in kulture, okoliš 4 — Maribor, je postavila 
v zvezi z uresničitvijo 10. člena ustave Socialistične republike Slovenije, ki go- 
vori o himni, naslednji vprašanji: »Zakaj republiška konferenca Socialistične 
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zveze delovnega ljudstva Slovenije ni objavila rezultatov javne razprave o slo- 
venski državni himni in kakšen je izid razprave? 

Kdaj predvideva Predsedstvo Skupščine Socialistične republike Slovenije, 
da bomo uresničili 10. člen ustave? Ali je mogoče naše delegatsko vprašanje 
oceniti kot predlog za izdajo zakona o himni Socialistične republike Slovenije?« 

Na prvo vprašanje dajem naslednji odgovor, ki ga je posredovala Repu- 
bliška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije: 

24. oktobra 1972. leta je dal Izvršni odbor Republiške konference Socia- 
listične zveze delovnega ljudstva Slovenije javnosti v razpravo temeljne kriterije 
za izbor slovenske državne himne. Hkrati s tem je Izvršni odbor Republiške 
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije dal v javno raz- 
pravo predloge pesmi, ki bi prišle v poštev kot slovenska državna himna: Na- 
prej zastava slave — glasba Davorin Jenko, besedilo Simon Jenko, Zdravljica 
— besedilo dr. Franceta Prešerna, glasbena priredba Stanko P'remrl — kot 
himna naj se poje in igra predzadnja kitica, Naša zemlja — glasba Marijan 
Kozina, besedilo Mile Klopčič. O temeljnih kriterijih in predlogih Izvršnega 
odbora Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije 
je bila javnost obširno obveščena novembra 1972. leta prek sredstev obveščanja, 
predlogi pesmi pa so bih novembra 1972. leta izvajani tudi na RTV Ljubljana, 
in sicer v štirih izvedbah: vokalni, vokalno-instrumentalni, orkestralni in v 
izvedbi godbe na pihala. 

O predlogu Izvršnega odbora Republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije so se pismeno izrekli izvršni odbori ali konference 
občinskih konferenc. Za mnenje so bili povprašam tudi izvršilni organi samo- 
upravnih interesnih skupnosti, nekatere družbene organizacije, društva in usta- 
nove. Enak postopek je izpeljal tudi večji del izvršnih odborov Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije na ravni občin. Razprava je trajala do po- 
mladi 1973. leta. Posebna delovna skupina, ki je spremljala potek javne raz- 
prave, je ugotovila, da je bila razprava skrbno pripravljena in dobro vodena. 
Pokazala je, da prideta v poštev kot možna predloga za slovensko državno 
himno: Naprej zastava slave —. poudarjajo predvsem njeno tradicionalnost, 
njen himnični značaj in spevnost, ter Zdravljica. V zvezi z obema predlogoma 
so bila potrebna še nekatera posvetovanja v republiki, kar je postopek v zvezi 
s sprejemom slovenske državne himne nekoliko zavleklo. V kratkem bo o re- 
zultatih javne razprave razpravljalo Predsedstvo Republiške konference Socia- 
listične zveze delovnega ljudstva Slovenije, ki bo nato svoje stališče posredovalo 
javnosti in pristojnim organom v republiki. 

Na drugo vprašanje odgovarjam takole: 
Predlog za izdajo zakona o slovenski državni himni mora obsegati kom- 

pozicijo z besedilom, ki naj se razglasi kot himna. Delegatskega vprašanja, ki 
nima predloga za himno, se zato ne more oceniti kot predlog za izdajo tega 
zakona. 

Izvršni svet je v svojem zakonodajnem programu zajel zlasti zakone, s ka- 
terimi se urejajo družbenoekonomski odnosi v skladu z novo ustavo, bodisi da 
se z njimi dosedanja republiška zakonodaja usklajuje z ustavo, bodisi da se 
določena področja na novo urejajo v skladu z ustavo. V tem smislu se v zako- 
nodajnem programu daje prednost takšnim zakonom, ki so po ustavnem za- 
konu za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije omenjeni kot nujni. 
Pri zakonu o slovenski himni je treba upoštevati, da gre za specifičen zakon. 
Zanj je treba predvsem opraviti najprej delo za izbiro ustreznega predloga za 
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državno himno. Takšnih predlogov ni mogoče programirati tako kot druge za- 
konske predloge. Predlog zakona o slovenski državni himni bo predložen Skup- 
ščini Socialistične republike Slovenije po ustreznem postopku, ko bo izbran 
predlog za himno na dogovorjen način, kot je bil omenjen v prejšnjem odgovoru. 

Predsednik Štefan Nemec: Ali ima delegat k tema dvema odgovo- 
roma pripombe? (Nima.) Skupina delegatov bo prejela pismeni odgovor. 

Prosim tovariša Leopolda Kejžarja, namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za izobraževanje, da da odgovor na vprašanje delegata Jožeta Pikla 
iz 24. okoliša! 

Leopold Kej žar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov občine Kamnik je postavila naslednje delegatsko vprašanje: 

»Na podlagi razprav v delegacijah v temeljnih organizacijah združenega 
dela, v Koordinacijskem odboru za skupno porabo in na problemski konferenci 
mladih o izobraževanju prosimo, če Izvršnemu Svetu Skupščine SR Slovenije 
posredujete naslednji vprašanji: 

1. V kakšni fazi so priprave v zvezi s programom razvoja usmerjenega iz- 
obraževanja v Socialistični republiki Sloveniji, s poudarkom na mreži tovrstnih 
izobraževalnih zavodov na območju republike, in kako Izvršni svet ocenjuje 
prizadevanja posameznih občin za oblikovanje centrov usmerjenega izobra- 
ževanja? 

2. Ali so že v pripravi izhodišča za oblikovanje sistema financiranja gradnje 
šol v Socialistični republiki Sloveniji v prihodnjih petih letih in katere so po- 
glavitne značilnosti teh izhodišč? 

Odgovor: 1. Razvojni program usmerjenega izobraževanja v Socialistični 
republiki Sloveniji in s tem tudi mreža vzgojno-izobraževalnih zavodov oziroma 
centrov usmerjenega izobraževanja bodo morali zagotoviti uresničevanje celo- 
vitih vzgojno-izobraževalnih smotrov socialistične samoupravne družbe, hkrati 
pa omogočiti prilagajanje vsebine in organizacije vzgojno-izobraževalnega dela 
potrebam združenega dela posameznih panog dejavnosti in območij. Preosnova 
usmerjenega izobraževanja mora predvsem omogočiti dvig ravni splošne iz- 
obrazbe delavcev, posebej še njihovo marksistično, delovno in politehnično uspo- 
sobljenost, ki se bo uresničevala prek splošnih kulturnih, družbenoekonomskih, 
naravoslovno-matematičnih in proizvodno-tehničnih vzgojno-izobraževalnih pod- 
ročij. Da bi to dosegli, se bo izobraževanje moralo usmeriti v skladu z interesi 
in potrebami združenega dela, ki se bo za to tudi ustrezno organiziralo v po- 
sebnih izobraževalnih skupnostih. Povezovanje vzgojno-izobraževalnih organi- 
zacij v centre usmerjenega izobraževanja za večje skupine poklicev oziroma vse 
poklice znotraj posameznih strok oziroma proizvodnih panog ali dejavnosti bo 
moralo predvsem slediti interesom in potrebam združenega dela, tako da bo 
organizacija omogočila racionalno in kakovostno izobraževanje, upoštevaje pri 
tem tudi izražene interese delovnih ljudi in občanov za smotrno prostorsko 
razporeditev in splošno dostopnost izobraževalnih organizacij. Vsaka dejavnost, 
ki teče v tej smeri, prispeva k ustvarjanju pogojev za kakovostno preosnovo 
sedanjega srednjega šolstva in s tem pomembno prispeva k uveljavitvi in orga- 
niziranju izobraževalnih interesov znotraj združenega dela, ki se povezuje tako 
v družbenopolitičnih skupnostih kot tudi v drugih oblikah samoupravnega 
združevanja in povezovanja. 
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2. Zakon o izobraževalnih skupnostih sistemsko ureja tudi financiranje 
gradnje šol. Izobraževalne skupnosti skrbijo po določbah tega zakona med dru- 
gim tudi za napredek in razširitev materialne osnove vzgoje in izobraževanja 
s tem, da sprejemajo programe za razvoj izobraževalne dejavnosti in zagotav- 
ljajo sredstva za razvoj te dejavnosti in za investicije na tem področju. Z 
obveznimi prispevnimi stopnjami je mogoče zagotavljati predvsem financiranje 
dogovorjenih programov, ki vključujejo uresničevanje nalog, ki izhajajo iz 
ustavnih in zakonskih določb. 

Financiranje razširjene dejavnosti pa sodi praviloma v okvir dodatno dogo- 
vorjenih ali posebnih nalog, ki so po načelih za financiranje v zakonu o izobra- 
ževalnih skupnostih predmet posebnega samoupravnega sporazumevanja. Samo- 
upravno sporazumevanje o financiranju investicijskih objektov se uveljavlja 
tako pri neposrednem zbiranju sredstev za gradnjo določenih objektov kot 
tudi pri vzajemnem in solidarnem financiranju investicij v okviru posameznih 
panog ali območij. V vsakem primeru pa mora biti zbiranje sredstev z obvez- 
nimi prispevnimi stopnjami in na podlagi samoupravnih sporazumov dogovor- 
jeno v skladu z družbenim planom razvoja in družbenoekonomsko politiko. 

Izobraževalne skupnosti, ki so osnovni nosilci razvoja za področje vzgoje 
in izobraževanje in usklajevalci interesov glede kadrov na vseh področjih zdru- 
ženega dela, bodo za uresničenje razvojnih nalog na področju vzgoje in izobra- 
ževanja v obdobju od 1976. do 1980. leta sklepale samoupravne sporazume in 
družbene dogovore tudi za financiranje gradnje šol. V interesu združenega dela 
je, da na podlagi svojih razvojnih potreb po kadrih v okviru samoupravnih 
interesnih skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja oblikuje take pro- 
grame razvoja, ki bodo zagotavljali potrebno povečanje obsega in kakovosti 
izobraževanja, in zanje zagotovi tudi potrebno materialno podlago. 

Predsednik Štefan Nemec: Ali ima delegat kakšne pripombe k od- 
govoru? (Nima.) Pismeni odgovor naj se pošlje skupini delegatov! 

S tem smo izčrpali odgovore na postavljena vprašanja delegatov. 
V zadnjih petih dneh sem prejel še naslednja delegatska vprašanja: sku- 

pine delegatov za Zbor združenega dela 7. okoliša, gospodarsko področje, ki se 
glasi: »Zakaj še ni Skupščini Socialistične republike Slovenije predložen v 
obravnavo zakon o borcih prekomorskih brigad?«, skupine delegatov za Zbor 
združenega dela 22. okoliša — Trbovlje za gospodarsko področje, ki se nanaša na 
problematiko obračunavanja in plačevanja prispevkov za delavce, ki so na za- 
časnem delu v tujini; skupine delegatov za Zbor združenega dela 4. okoliša — 
Žalec za gospodarsko področje, ki se nanaša na neustrezne domače cene iz- 
delkov črne metalurgije, in tovariša Gaberšček Ivana, delegata v Zboru zdru- 
ženega dela, 3. okoliš — Nova Gorica, socialno-zdravstveno področje, ki se na- 
naša na veljavnost samoupravnega sporazuma za financiranje novogoriške bol- 
nice in na kritje škode, če bi prišlo do ponovne ustavitve gradnje. 

Skupinam delegatov in delegatu bo dan odgovor predvidoma na naslednji 
seji našega zbora. 

Ta vprašanja so bila poslana Izvršnemu svetu. 
Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? Prosim. Delegatsko vprašanje 

želi postaviti tovariš Ivan Gaberšček iz 3. okoliša, socialno-zdravstveno pod- 
ročje! 

Ivan Gaberšček: Tovariš predsednik! 
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Prej ste omenili moje vprašanje. Želja skupine delegatov in tudi občinskih 
skupščin severnoprimorske regije je, da dobimo1, če se le da, čimprej odgovor 
na to vprašanje. Gre namreč za gradnjo bolnišnice. Delavci že odhajajo z grad- 
bišča in lahko pride tudi do političnega problema. 

Prosim, če bi se pismeni odgovor dal pred rokom, in sicer pred naslednjo 
sejo zbora. 

Predsednik Štefan Nemec: Predlagate torej, da naj ne bi čakali 
z odgovorom do naslednje seje zbora, ampak da bi Izvršni svet posredoval 
čimprej pismeni odgovor skupini delegatov in kopijo odgovora regionalni zdrav- 
stveni skupnosti. 

Želi še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) 
S tem smo izčrpali dnevni red današnje seje. Zahvaljujem se za udeležbo 

na tej seji. 
Naslednja seja bo 2. julija tega leta. 

(Seja je bila končana ob 15.05.) 



18. seja 

(2. julija 1975) 

Predsedoval: Štefan Nemec, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
18. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 365. 'člena ustave 
Socialistične republike Slovenije. 

Glede na to, da se je opravičila tovarišica podpredsednica Nada Beltram, 
bi prosil, da mi pri vodenju seje pomaga kak drug delegat. Ali je morda 
kakšen predlog? (Ne.) Če ga ni, predlagam, da bi mi pomagal tovariš Bogomir 
Hrovatin. Ali se zbor strinja s tem predlogom? (Se strinja.) Prosim, če tovariš 
Bogomir Hrovatin zasede mesto v predsedstvu zbora in mi pomaga pri vodenju 
seje. 

Dnevni red 18. seje Zbora združenega dela sem razširil dvakrat, in sicer 
prvič z dopisom z dne 23. 6. 1975 z osnutkom zakona o zagotovitvi sredstev 
federacije za kritje stroškov, ki so nastali v zvezi z zatiranjem živinskih kužnih 
bolezni. V zvezi s to razširitvijo vas moram obvestiti, da nas je Zbor republik in 
pokrajin Skupščine Socialistične republike Jugoslavije obvestil, da je Zakono- 
dajno-pravna komisija Zbora republik in pokrajin sprejela stališče, da ta 
osnutek zakona ne sodi v pristojnost Zbora republik in pokrajin, ampak v pri- 
stojnost Zveznega zbora. Glede na to ni potrebno, da dajemo k osnutku tega 
zakona stališče in torej ni potrebno, da ga uvrstimo na dnevni red seje našega 
zbora. Stališča, ki so jih že oblikovala telesa našega zbora, bomo posredovali 
delegatom Zveznega zbora, da jih bodo lahko uporabili pri sprejemanju tega 
zakona. Predlagam tudi, da vsi tisti delegati, ki so< hoteli razpravljati o tem 
osnutku zakona, svoje prispevke predlože sekretariatu zbora, da bi jih posre- 
dovah delegatom Zveznega zbora. Torej, ta točka dnevnega reda odpade, kljub 
razširitvi. 

Z istim dopisom pa sem vas tudi obvestil, da umikam z dnevnega reda 
poročilo o odpravi posledic potresa na Kozjanskem. To pa zaradi tega, ker 
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moramo še dobiti ustrezno poročilo in ker se obravnava to poročilo v družbeno- 
političnih organizacijah. 

Drugič sem razširil dnevni red seje dne 24. 6. 1975, in sicer z naslednjimi 
točkami: 

— z osnutkom zakona o dopolnitvi zakona o deviznem poslovanju; 
— z osnutkom zakona o dopolnitvi zakona o Narodni banki Jugoslavije 

in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank 
avtonomnih pokrajin; 

— z osnutkom zakona o dopolnitvah zakona o kreditnih poslih s tujino; 
— s predlogom odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 

venije, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k številu strokovnih 
in administrativno-tehničnih delavcev in delovnih mest Sodišča združenega dela 
Socialistične republike Slovenije. 

Obveščam vas tudi, da umikam z dnevnega reda samoupravni sporazum 
o konstituiranju visokošolske delovne organizacije Fakultete za naravoslovje 
in tehnologijo Univerze v Ljubljani, glede na to, da ga je predlagatelj sam 
umaknil in bo samoupravni sporazum še dopolnil in ga predložil v potrditev 
na eni izmed prihodnjih sej našega zbora. 

Nadalje vas tudi obveščam, da smo danes prejeli predlog Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, da po hitrem postopku obravnavamo in sprejmemo 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi stopenj, od- 
bitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela v letu 1975. Predlagam, da tudi ta predlog uvrstimo na dnevni 
red in da tudi glasujemo o predlogu Izvršnega sveta o hitrem postopku v zvezi 
s predlogom tega zakona. 

Zaradi sprememb, ki sem jih sedaj omenil, smo tudi razmnožili vsebino 
dnevnega reda in jo imate na klopeh pred seboj. Predlagam, da zbor sprejme 
naslednji dnevni red: 

1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije; 

2. odobritev zapisnika 17. seje Zbora združenega dela; 
3. predlog sklepov in priporočil za nadaljnje utrjevanje družbene samo- 

zaščite v Socialistični republiki Sloveniji; 
4. predlog sklepov in priporočil za reševanje problematike na področju 

zaposlovanja v Socialistični republiki Sloveniji; 
5. energetska bilanca Socialistične republike Slovenije za leto 1975; 
6. poročilo o učinkovitosti samoupravnih sporazumov in o merilih za 

delitev dohodka in osebnih dohodkov za leto 1974 in o poteku samoupravnega 
sporazumevanja; 

7. predlog zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem 
kmetijstvu; 

8. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stano- 
vanjskih razmerjih; 

9. samoupravni sporazum o združitvi v Univerzo v Mariboru; 
10. samoupravni sporazum o ustanovitvi Izobraževalne skupnosti za agro- 

živilstvo; 
11. predlog družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje oseb- 

nih dohodkov in drugih osebnih prejemkov voljenim ali imenovanim funkcio- 
narjem v pravosodju; 
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12. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k številu strokovnih in admini- 
strativno-tehničnih delavcev in delovnih mest Sodišča združenega dela Socia- 
listične republike Slovenije; 

13. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčevanju 
proizvodov in storitev v prometu; 

14. osnutek zakona o formiranju in uporabi rezervnih družbenih sredstev; 
15. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje investicijskih del 

v dolini reke Beli Drim; 
16. osnutek zakona o spremembi kratkoročnih kreditov Narodne banke 

Jugoslavije za financiranje zveznih blagovnih rezerv v dolgoročni kredit, ki ga 
bo odplačevala federacija; 

17. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o deviznem poslovanju; 
18. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o Narodni banki Jugoslavije in 

enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank 
avtonomnih pokrajin; 

19. osnutek zakona o dopolnitvah zakona o kreditnih poslih s tujino; 
20. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi sto- 

penj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v letu 1975; 

21. volitve in imenovanja; 
22. vprašanja delegatov. 
Ali se delegati strinjate s predlaganim dnevnim redom? Ima kdo kakšno 

pripombo? (Ne.) 
Prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog dnevnega reda, naj prosim 

glasuje z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red 18. seje Zbora združenega dela soglasno 
sprejet. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in poročilo te komisije. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
za današnjo sejo izvolimo naslednje delegate: za predsednika tovarišico Marto 
Plevčak, za člana Adolfa Zuniča in Cvetko Steržaj. 

Ali želi kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) 
Prehajam na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! 

(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 

vprašanja za 18. sejo Zbora združenega dela izvoljeni: za predsednika tovarišica 
xMarta Plevčak, za člana Adolf Zunič in Cvetka Steržaj. 

Prosim predsednico in člana Komisije, da pregledajo pooblastila delegatov 
oziroma poročilo, ki ga je pripravila strokovna služba zbora, ter nato poročajo 
zboru. Ali so člani komisije navzoči? (Da.) Prosim, da Komisija takoj začne 
z delom. 

K posameznim točkam dnevnega reda so bih za današnjo sejo povabljeni: 
predstavniki Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slo- 
venije, Gospodarske zbornice Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije, Republiške skupnosti za zaposlovanje, Samoupravne interesne skup- 
nosti za elektrogospodarstvo, Službe družbenega knjigovodstva Socialistične 
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republike Slovenije — centrale Ljubljana, Združenja visokošolskih zavodov 
Maribor, Raziskovalne skupnosti Slovenije, Izobraževalne skupnosti Socialistične 
republike Slovenije, Kulturne skupnosti Slovenije, Zveze skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja Socialistične republike Slovenije in člani delegacije Zbora 
republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije 
iz Socialistične republike Slovenije. 

Prosim, da ti predstavniki in delegati Zbora republik in pokrajin sodelujejo 
pri obravnavi točk dnevnega reda današnje seje. 

Prehajam na 2. t o č k o dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
17. seje Zbora združenega dela. 

Ker ste ta zapisnik dobili šele danes, torej ga niste mogli obravnavati v 
skupinah delegatov, predlagam, da odobritev zapisnika 17. seje preložimo na 
naslednjo sejo zbora. Ali ima morda kdo kakšen drugačen predlog? (Ne.) 

P'oleg tega bi vas obvestil, da sem se s predsednikoma Družbenopolitičnega 
zbora in Zbora občin dogovoril, da bomo uvodno obrazložitev k predlogu 
sklepov in priporočil na področju nadaljnjega utrjevanja družbene samozaščite 
v Socialistični republiki Sloveniji, ki jo bo dal tovariš Marjan Orožen, repu- 
bliški sekretar za notrajne zadeve, poslušali na skupnem zasedanju zborov. 
Zato predlagam, da po verifikaciji pooblastil prekinemo sejo in počakamo v 
dvorani, da se zberejo delegati preostalih dveh zborov in da poslušamo na 
skupnem zasedanju ekspoze, ki ga bo dal tovariš Marjan Orožen. 

Komisija je že zaključila delo. Prosim predsednico Komisije, da da poročilo 
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja! 

t 
Marta Plevčak: Dajem poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil 

in imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 18. 
sejo Zbora združenega dela dne 2. julija 1975. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 144 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 88 
delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 17 delegatov, s socialno-zdravstve- 
nega področja 13 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 18 delegatov, iz obrtne in 
podobnih dejavnosti 2 delegata, iz delovnih skupnosti državnih organov, druž- 
benopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov, 
iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah 
SFRJ 1 delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij: za gospodarsko 
področje iz 7. okoliša 1 delegat, 9. okoliša 1 delegat, skupaj 2 delegata; za pro- 
svetno-kulturno področje iz 6. okoliša 1 kandidat, za obrtne in podobne dejav- 
nosti iz 1. okoliša 2 in iz 3. okoliša 1, skupaj 3 delegati oziroma skupaj 6 
delegatov. 

Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa 
pooblastila v skladu z zakoni in z ustavo SR Slovenije, zato predlaga, da zbor 
združenega dela vsa predložena pooblastila verificira. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi kdo razpravljati o poročilu Komisije7 

(Nihče). 
Prehajam na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali javno in 

v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. 
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Kdor je za to poročilo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificirali pooblastila delegatov za 
18. sejo Zbora združenega dela. 

Ugotavljam, da lahko zbor veljavno odloča, ker je na seji navzoča večina 
delegatov. 

Prekinjam sejo, dokler se ne zberejo delegati preostalih dveh zborov za 
skupno zasedanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 10.30.) 

Predsednik Štefan Nemec: Preden nadaljujemo sejo, vprašujem dele- 
gate, če namerava kdo razpravljati v jeziku italijanske oziroma madžarske 
narodnosti, da ne bi prevajalci čakali zaman! (Ne.) Torej ni treba, da prevajalci 
čakajo. 

Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog sklepov in 
priporočil za nadaljnje utrjevanje družbene samozaščite v Socialistični republiki 
Sloveniji, skupaj s poročilom o utrjevanju družbene samozaščite v Socialistični 
republiki Sloveniji, še posebej z vidika uresničevanja sklepov in priporočil 
Skupščine SR Slovenije, kar nam je predložil Izvršni svet. 

Za svoja predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Janeza Zemljariča, 
namestnika republiškega sekretarja za notranje zadeve, in Hinka Bratovša, sve- 
tovalca Republiškega sekretariata za notranje zadeve. 

Na skupnem zasedanju vseh treh zborov smo poslušali uvodno obrazložitev, 
ki jo je dal tovariš Marjan Orožen, član Izvršnega sveta in sekretar za notranje 
zadeve. Predlog sklepov in priporočil in poročilo o utrjevanju družbene samo- 
zaščite v Socialistični republiki Sloveniji sta obravnavala Odbor za družbeno- 
politični sistem našega zbora, ki je dal poročilo, in Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki je dala poročilo in še prilogo k poročilu, ki ste jo danes dobili na klopi 
in ki vključuje tudi amandmaje, katere je podprl tudi tovariš Marjan Orožen. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim! Besedo ima tovarišica Olga 
Sindič, delegatka skupine delegatov s področja gospodarstva, 29. okoliš, Ljub- 
ljana-Bežigrad. 

Olga Sindič : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na seji skupine delegatov občine Ljubljana-Bežigrad je bila dana soglasna 

podpora predlogu sklepov in priporočil, ki naj bi jih Skupščina SR Slovenije 
sprejela na današnji seji za nadaljnje utrjevanje družbene samozaščite v So- 
cialistični republiki Sloveniji, z naslednjo dopolnitvijo: 

V predlogu sklepov in priporočil na področju nadaljnjega utrjevanja druž- 
bene samozaščite v Socialistični republiki Sloveniji pod III naj se za drugim 
odstavkom dodasta dva nova odstavka, ki naj se glasita: »Državni organi mo- 
rajo skrbeti, da se postopki v zvezi z odkrivanjem kaznivih dejanj, na podlagi 
gospodarskih predpisov hitreje odvijajo in da se odgovorne osebe ostreje 
kaznujejo. 
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Organi sodstva morajo pri delovnih sporih bolj ugotavljati materialno 
resnico in ne samo iz formalnih razlogov odločati v delovnem sporu.« 

Obrazložitev: Neizpodbitno je dejstvo, da so bili na področju samozaščite v 
od 1970. leta dalje doseženi pomembni uspehi. Še vedno pa je vrsta odprtih 
vprašanj, zlasti na področju dela organov pregona in organov sodstva. 

Skupina delegatov je bila mnenja, da bi morali organe pregona konkretneje 
zadolžiti za učinkovitejše in hitrejše reševanje problemov s področja gospo- 
darskega kriminala, organe sodstva pa zadolžiti, da izrekajo kršiteljem ostrejše 
ukrepe in jih seveda posredujejo javnosti. Hkrati je skupina delegatov sodila, 
da bi bilo prav opozoriti tudi na to, da je nujno zaostriti opredeljevanje sodišč 
v zvezi z delovnimi spori, do katerih prihaja med delavci in temeljnimi organi- 
zacijami združenega dela. 

Skupina delegatov je mnenja, da sodi v sfero družbene samozaščite tudi 
odnos organov pregona do gospodarskih prestopkov oziroma gospodarskega 
kriminala in, razumljivo, tudi njegovo opredeljevanje. Ni malo primerov, ko 
zaradi nevestnega poslovanja in kršenja veljavnih zakonov in družbenih do- 
govorov posamezna delovna organizacija zaključi poslovanje z velikimi izgubami 
ali pa si ustvarja nenormalno velik dohodek. Le malo pa je znanih primerov, 
da je zoper vodilne in druge odgovorne delavce uveden kazenski postopek, 
če pa je, se jim izrekajo izredno blage kazni. 

Po našem mnenju bi morali imeti pristojni organi pravico pregledati poslo- 
vanje in ugotoviti krivce ter predlagati primerne ukrepe, ne pa da v takih 
primerih pride celo do ugotovitve, da je za posamezna dejanja kriva družbena 
skupnost, ker ni pravočasno ukrepala ali pa ni izdala ustreznega predpisa. 
Za področje delovnih sporov .— žal ne razpolagamo s podatki, s katerimi bi 
našo zahtevo primerno podkrepili — prevladuje mnenje, da je večina delovnih 
sporov rešenih v korist delavcev, ne glede na razloge, zaradi katerih so bili 
izrečeni ukrepi, ki so privedli do delovnega spora. 

Sodimo, da je treba pri presoji delovnih sporov izhajati iz materialne 
resnice, ne pa iz formalne in da je treba družbeno skupnost varovati pred tisti- 
mi, ki s svojim nevestnim ravnanjem kršijo bodisi ustavni bodisi zakoniti red, 
in tudi pred tistimi, ki kršijo samoupravne dogovore in samoupravne splošne 
akte v temeljnih organizacijah združenega dela. 

Ko se zavzemamo za višjo produktivnost in delovno storilnost, za boljšo 
kakovost, mislimo tudi na naš lepši jutri, ki ga pa lahko dosežemo le z visoko 
stopnjo naše samoupravljalske zavesti. To pa lahko, poleg angažiranja sub- 
jektivnih sil, zlasti Zveze sindikatov, Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
Zveze komunistov in Zveze socialistične mladine, dosežemo tudi z doslednim 
izvajanjem sprejetih in vnaprej dogovorjenih ukrepov, ki so uperjeni zoper tiste 
posameznike ali skupine, ki te dogovore kršijo. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim! Besedo 
ima tovariš Gojmir Vizovišek, delegat iz skupine delegatov iz 13. okoliša — 
Maribor, gospodarsko področje. 

Gojmir Vizovišek: Ko smo v naši skupini delegatov razpravljali 
o predlogu sklepov in priporočil za nadaljnje utrjevanje družbene-samozaščite 
v Socialistični republiki Sloveniji, smo sprejeli naslednja stališča: 

Uresničevanje družbene samozaščite v združenem delu vsekakor terja tudi 
spremembo vloge in mesta tako imenovane službe zavarovanja, ki je še danes 

5 
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marsikje ohranila svoj klasični status. Ko uresničujemo nove ustavne odnose 
v združenem delu, bi morali tudi to službo, če je to sploh služba, modernizirati, 
delavcem na takih delovnih mestih, kot so čuvaji, vratarji, varnostniki, pa tudi 
dejansko dati status delavca v združenem delu s specifičnimi dolžnostmi. Taki 
delavci ne morejo biti »režijski delavci«, kot jih marsikje imenujejo, niti ne 
morejo stati izven proizvodnega procesa, ampak so njegov integralni del. Orga- 
nizacije družbene samozaščite v temeljni organizaciji združenega dela namreč 
vključujejo tudi dogovarjanje delavcev, da bodo varovali proizvodnjo in sred- 
stva, s katerimi upravljajo. Rezultat takšnega dogovarjanja pa je tudi določitev 
delovnih mest za skupino delavcev, katerih temeljno opravilo je, da fizično 
varujejo prej navedene dobrine. 

Takšen samoupravni pristop terja vsekakor dvoje: 
1. Odpraviti je potrebno kupovanje samozaščitnih storitev, ki spominja na 

najemniška razmerja, od specializiranih organizacij. V poročilu Izvršnega sveta 
se omenja organizacija »Varnost«. Pravilno se ugotavlja, da se s takimi razmerji 
ne krepi samoiniciativnost varovanega kolektiva, ampak se samozaščita, pred- 
vsem njen fizični del, plačuje. 

2. Služba zavarovanja v temeljni organizaciji združenega dela zaradi prav- 
nih praznin ne more uspešno opravljati svojih nalog. Delavci na teh mestih 
imajo marsikje orožje, ki ga sicer nosijo po službeni dolžnosti, ni pa predpisa, 
ki bi taksativno določil, v katerih primerih lahko orožje uporabijo. Ti delavci 
tudi v določenih primerih opravljajo osebno preiskavo in preiskavo vozil, ki niso 
last temeljne organizacije združenega dela. Ne obstaja pa noben predpis, ki bi 
tako dejanje legaliziral, saj je osebna integriteta ustavno zaščitena in le zakon 
lahko določi odstopanje od tega načela. 

Podobni primeri se dogajajo tudi v samopostrežbah, kjer osebje v samo- 
postrežbah opravlja osebno preiskavo oseb, ki so zalotene pri tatvini. 

Razmisliti bi bilo potrebno o tem, ali naj se taka pooblastila uredijo* z za- 
konom ali pa je treba a priori takšna dejanja šteti kot nezakonita. 

Dodajam še: 
Kolikor se pravice in dolžnosti ter pooblastila službe zavarovanja uredijo 

s predpisom, bi hkrati morali opredeliti kriterije o kadrovanju na takšna de- 
lovna mesta. Ni namreč vseeno, ah je nosilec takih pooblastil mentalno ali fi- 
zično prizadet delavec ah ne in ali je ustrezno usposobljen za taka delovna 
mesta. Praksa namreč kaže, da se na takšna delovna mesta postavljajo invalidi, 
celo po priporočilih nekaterih zavodov za zaposlovanje ah zdravniških komisij. 
Zato bi bilo potrebno določiti, da so lahko na takih delovnih mestih fizično 
in psihično zdravi ljudje z določenimi moralno-političnimi lastnostmi. 

Ne nazadnje je treba tudi spregovoriti o strokovni kvalifikaciji takih 
delavcev. Izhajati moramo namreč iz tega, da so to tisti delavci, ki varujejo 
premoženje temeljne organizacije združenega dela tudi v prostih dnevih in 
ponoči. Zato je njihovo delo še posebej pomembno in odgovorno. 

Predlagamo, da se zaradi tega pospeši postopek za sprejem ustreznih pred- 
pisov, ki bi tako stanje premostili. V predlogu sklepov in priporočil pa bi 
s postavitvijo določenega roka obvezali pristojne republiške organe, da bi se 
čimprej odpravile nekatere pravne praznine. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim tovariša 
Janeza Zemljariča, da se opredeli do vprašanj in do predlogov, ki jih je dala 
tovarišica Olga Sindič!« 
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Janez Zemljarič: Tovariši delegati, tovariš predsednik! 
Opredelil bi še tako do predloga tovarišice Sindičeve kot do problematike, 

o kateri je razpravljal tovariš Gojmir Vizovišek. 
Najprej nekaj o slednjem. 
Probleme, o katerih je razpravljal tovariš Vizovišek, občutimo že nekaj 

časa. Razen teh imamo še nekatere druge podobne probleme. Znano je, da na 
primer dela v naši republiki nekaj delovnih organizacij, ki imajo v poslovnem 
predmetu opredeljeno kot osnovno dejavnost varovanje družbenega premoženja. 
Sodimo, da bo treba status teh delovnih organizacij in posledice, ki iz tega 
izhajajo — o nekaterih je govoril že tovariš Vizovišek, nujno čimprej v celoti 
pregledati in urediti, predvsem pa uskladiti z našim sedanjim ustavnim si- 
stemom. 

V Republiškem sekretariatu za notranje zadeve že pripravljamo ustrezno 
analizo o tem in bomo v drugi polovici tega leta predložili Izvršnemu svetu 
in Skupščini SR Slovenije popolnejšo in sistemsko skladno ureditev tovrstne 
problematike v naši republiki. 

Kar zadeva predlog tovarišice Sindičeve, se vsebinsko z njim vsekakor 
strinjamo. Seveda bo treba najbrž nekatere zadeve urediti tudi pozneje v pred- 
pisih. Sodišča so sedaj vezana samo na obstoječe zakone in druge predpise. 
Sodimo, da bi lahko v teh sklepih in priporočilih, ki jih danes sprejema Skup- 
ščina SR Slovenije, na ta problem v tej smeri opozorili. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati ali kaj dodati? 
(Ne.) 

Slišali ste razpravo in odgovore namestnika republiškega sekretarja za no- 
tranje zadeve tovariša Janeza Zemljariča. Vprašujem tovarišico Sindičevo, ali 
vztraja, da se njen predlog šteje kot amandma ali pa naj se šteje kot pripomba, 
ki jo naj Izvršni svet oziroma Republiški sekretariat za notranje zadeve upo- 
števa! (Naj se šteje kot pripomba.) 

Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Najprej bomo glasovali o amandmajih, ki izhajajo iz priloge k poročilu 

Zakonodaj no-pravne komisije, ki ste jo prejeli danes na klopi, in sicer k prvemu 
odstavku predloga sklepov in priporočil, drugemu odstavku pod I, drugemu 
stavku drugega odstavka pod I, prvemu odstavku pod II, tretji alinei prvega 
odstavka pod II, prvemu stavku drugega odstavka pod IV in k drugemu stavku 
istega odstavka. Te amandmaje ste dobili danes na klop. V svojem ekspozeju 
je tovariš Marjan Orožen, republiški sekretar za notranje zadeve, že povedal, 
da se predlagatelj strinja z vsemi temi amandmaji. Prosim še predstavnika 
Odbora za družbenopolitični sistem našega zbora, če se izreče o teh amandmajih! 
(Se strinja.) Amandmaje imate pred seboj. Zeli kdo razpravljati o teh amand- 
majih? (Ne.) 

Dajem vse te amandmaje na glasovanje. 
Kdor je za te amandmaje, ki izhajajo iz priloge k poročilu Zakonodajno- 

pravne komisije, naj prosim glasuje! (139 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so ti amandmaji soglasno sprejeti. 
Prehajam na glasovanje o predlogu sklepov in priporočil za nadaljnje utr- 

jevanje družbene samozaščite v Socialistični republiki Sloveniji v celoti. 
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Kdor je za predlog teh sklepov in priporočil, naj prosim glasuje! (139 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor združenega dela soglasno sprejel predlog sklepov in 
priporočil za nadaljnje utrjevanje družbene samozaščite v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 4. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog sklepov in priporočil za reševanje problematike 
na področju zaposlovanja v Socialistični republiki Sloveniji, ki ga je Skupščini 
Socialistične republike Slovenije predložil Izvršni svet. 

Poleg predloga sklepov in priporoal ste prejeli še naslednja gradiva: poro- 
čilo o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike zaposlovanja 
naših delavcev ter informacijo Republiškega zavoda za zaposlovanje o gibanju 
zaposlenosti in brezposelnosti v Socialistični republiki Sloveniji v prvem tri- 
mesečju 1975. leta. Za svojega predstavnika je Izvršni svet Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije določil tovariša Staneta Božiča, namestnika repu- 
bliškega sekretarja za delo. 

Ali želi predstavnik Izvršnega sveta k predlogu sklepov in priporočil in 
preostalim gradivom še kaj ustno obrazložiti? Prosim! Besedo ima tovariš Stane 
Božič, namestnik republiškega sekretarja za delo. 

Stane Božič : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek sklepov in priporočil za reševanje problematike na področju zaposlo- 
vanja v Socialistični republiki Sloveniji je vaš zbor obravnaval na svoji 13. seji 
26. marca 1975. leta. Ta osnutek je izhajal iz informacije o gibanjih in proble- 
matiki na področju zaposlovanja in zaposlenosti v Socialistični republiki Slo- 
veniji v preteklih letih, ki jo je pripravil Zavod za zaposlovanje Socialistične 
republike Slovenije. ' 

Na podlagi obširne razprave je vaš zbor sprejel sklep, da naj predlagatelj 
pri pripravi predloga upošteva pripombe in spreminjevalne predloge, dane na 
sejah Skupščine in v skupščinskih organih. Hkrati je bilo predlagatelju nalo- 
ženo, da pripravi tudi informacijo, ki naj pokaže gibanja v tem letu. Zato je 
bila današnjemu gradivu priložena tudi informacija o gibanju zaposlovanja v 
prvih treh mesecih 1975. leta, poleg tega pa tudi poročilo o izvajanju sklepov 
in priporočil Skupščine Socialistične republike Slovenije za reševanje proble- 
matike zaposlovanja naših delavcev v tujini. Te sklepe in priporočila je Skup- 
ščina SR Slovenije sprejela 27. novembra 1973. leta. 

V zvezi s sklepi in priporočili, ki jih predlagamo, vas želimo opozoriti na 
nekatere značilnosti najnovejših gibanj na področju zaposlovanja doma in 
v tujini. 

Ugotavljamo, da je bilo v prvi tretjini tekočega leta v Sloveniji zaposlenih 
684 671 oseb, kar je za 36 139 oseb oziroma za 5,6'% več kot v istem obdobju 
lanskega leta. Od celotnega porasta odpade na industrijo 17 384 oseb, to je več 
kot polovica. Največji porast zaposlenosti v tem času pa je bil dosežen na pod- 
ročju gradbeništva, in to za 9,5 %>. Torej se rast zaposlenosti tudi v prvih 
štirih mesecih tekočega leta še vedno zadržuje na zelo visoki ravni. Glede na 
navedeno število na novo zaposlenih oseb smo tako v prvih štirih mesecih tega 
leta dosegli oziroma že presegli celoletni obseg zaposlovanja, predviden z reso- 
lucijo o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slove- 
nije ter neposrednih nalogah v letu 1975. 
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Prav danes smo prejeli tudi oceno in nekatere podatke za gibanje v prvih 
petih mesecih tega leta, po katerih skupno številoi zaposlenih znaša že 86 340 
oziroma 3,6% več od povprečnega števila zaposlenih v letu 1974. 

Kot sem že omenil, resolucija za leto 1975 predvideva rast zaposlenosti 
za okoli 3 %. Ce ocenjujemo, bo v juliju tega leta zaposlenih toliko oseb kot 
v istem mesecu lanskega leta, ker podatkov za ta mesec še nimamo. Na podlagi 
te ocene lahko rečemo, da bomo v prvem polletju tega leta zaposliti za 5,6 % 
več oseb kot v prvem polletju lanskega leta. Ugotavljamo' pa, da pada od tistega 
meseca dalje, ko je bila dosežena najvišja stopnja zaposlenosti, javljanje o šte- 
vilu prostih delovnih mest v organizacijah združenega dela, kar bo nedvomno 
vplivalo na zaposlovanje v naslednjih mesecih oziroma v drugem polletju tega 
leta. Toda tudi glede na število še prostih delovnih mest bo stopnja zaposle- 
nosti, tako ocenjujemo, znašala v 1975. letu prek 4'%, kar pomeni, da še veljajo 
vzroki in razlogi, zaradi katerih se je predlagatelj odločil, da o tem problemu 
predloži navedeni akt Skupščini SR Slovenije v sprejem. 

Po posameznih regijah zaposlenost narašča zelo različno. V preteklem 
petmesečnem obdobju je bila na prvem mestu velenjska regija z 9%, sledijo 
ji murskosoboška in novomeška z 8 oziroma 7,6 %. Pod republiškim povprečjem 
zaposlovanja pa so ljubljanska s 5%, kranjska s 4,6%, novogoriška s 4,3% 
in koprska s 3,3%. Sodimo, da je hitrejše naraščanje zaposlenosti v regijah, ki 
vključujejo manj razvita območja, skladno^ z izhodišči resolucije. Toda tudi 
stopnja zaposlovanja na teh območjih še vedno ne zagotavlja zaposlitve vsega 
delovno sposobnega prebivalstva na teh območjih. Hkrati pa lahko ugotovimo, 
da tudi najnižja dosežena stopnja zaposlovanja presega z resolucijo določeni 

- okvir. Omenjena resolucija je terjala tudi, da se mora povečanje družbenega 
proizvoda dosegati v večji meri s produktivnostjo kot pa z zaposlovanjem. 
Resolucija govori o tem, da naj bi bil delež produktivnosti pri porastu druž- 
benega proizvoda 56%, delež na novo zaposlenih oziroma povečanja števila 
ur oziroma živega dela pa le okoli 44%. 

Kako se je to izhodišče resolucije uresničevalo, najbolj kaže področje indu- 
strije, kjer merimo fizični obseg proizvodnje. V petih mesecih preteklega leta 
se je zaposlenost v industriji povečala za 4,2 %, fizični obseg proizvodnje pa se 
je povečal za 11 %, kar pomeni, da je znašal delež produktivnosti v porastu 
fizičnega obsega proizvodnje več kot polovico oziroma 62 %. V prvih petih me- 
secih letošnjega leta pa se je zaposlenost v industriji povečala za 5,2%, fizični 
obseg proizvodnje pa za 8,6%, kar pomeni, da je znašal delež produktivnosti 
v porastu fizičnega obsega proizvodnje manj kot 4/io oziroma 38 %. To pomeni, 
da je bilo povečanje družbenega proizvoda v lanskem petmesečnem obdobju 
v industriji doseženo v znatno večji meri zaradi produktivnosti, v letošnjem 
letu pa v znatno manjši meri. To> ponovno potrjuje potrebo po opozoritvi na 
probleme, ki so v zvezi s produktivnim zaposlovanjem. 

Nadalje ugotavljamo, da se v prvih petih mesecih' tekočega leta tudi na 
drugih področjih še ohranjajo značilnosti gibanj iz preteklih obdobij. Razne 
kakovostne spremembe v procesih zaposlovanja potekajo počasneje, kot je to 
predvideno z načrti, kar se zlasti opaža v spremembah na področju strukture 
dela in pri izobraženosti zaposlenih. 

Povezovanje interesov izobraževanja in zaposlovanja na podlagi načrto- 
vanja kadrov ni zadovoljivo in so še značilna neskladja med strokovnostjo, 
kakršna izhaja iz potreb združenega dela, in pa prilivom kadrov. Zaposlovanje 
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še vedno ni ustrezno vključeno v načrtovanje in izvajanje smernic družbeno- 
ekonomskega razvoja. 

Skratka, položaj na področju zaposlovanja in zaposlenosti pri nas, čeprav 
dosegamo visoko stopnjo zaposlenosti delovno sposobnega prebivalstva, ni za- 
dovoljiv in zahteva bolj učinkovito delovanje vseh struktur na vseh ravneh, 
zlasti pa bolj učinkovito delovanje organizacij združenega dela in občin. 

Glede zaposlovanja naših delavcev v tujini, za katerega menimo, da pomeni 
sestavni del problematike zaposlovanja doma, ugotavljamo, da se je število 
tistih, ki odhajajo na delo v tujino, od sprejetja sklepov in priporočil Skup- 
ščine SR Slovenije novembra 1973. leta še naprej zmanjševalo in se je ustalilo 
pri številki okoli 80 000, če ne upoštevamo družinskih članov. Na zaustavljanje 
odhoda delavcev v tujino so vplivale spremenjene razmere pri nas doma in 
seveda še v mnogo večji meri tudi gospodarske razmere v imigracijskih državah 
in ukrepi teh držav do zaposlovanja novih tujih delavcev. Nekatere od njih 
so namreč, med njimi tudi Zvezna republika Nemčija, povsem prepovedale 
zaposlovanje novih tujih delavcev. Ob vsem tem pa ugotavljamo, da se v do- 
movino vrača zelo malo naših delavcev, da se jih je v preteklem letu vrnilo 
vsega skupaj le okoli 1500. To pa pomeni, da nismo bili dovolj učinkoviti tudi 
pri odpravljanju vzrokov, zaradi katerih so delavci odšli, in tudi ne pri ustvar- 
janju pogojev za 'to, da bi se vrnili. 

Pri pripravi predloga sklepov in priporočil, ki ga danes obravnavate, smo 
upoštevali vse bistvene pripombe in spreminjevalne predloge, dane v delovnih 
telesih Skupščine in v zborih. S temi pripombami in spreminjevalnimi predlogi 
dopolnjen predlog je bil nato dan še v razpravo drugim organom. Tako je bil 
obravnavan v organih Republiškega sveta Zveze sindikatov, v organih Repu- 
bliške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, organih Cen- 
tralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, organih Gospodarske zbornice 
Slovenije in v Skupščini Republiške skupnosti za zaposlovanje. 

Besedilo predloga, ki vam je predloženo, vsebuje pripombe in spreminje- 
valne predloge tudi iz razprav v navedenih organih in organizacijah. Namen 
tega predloga sklepov in priporočil je zlasti, da se med drugim zagotovi: 

1. večja prisotnost in upoštevanje politike zaposlovanja v načrtovanju druž- 
benoekonomskega razvoja na vseh ravneh tako, da postane politika zaposlo- 
vanja razvojni činitelj, ne pa le rezultanta delovanja drugih elementov; 

2. pogoji za produktivnejše zaposlovanje; 
3. ustvarjanje pogojev za pospeševanje razvoja manj razvitih območij in 

manj razvitih obmejnih območij; 
4. zagotavljanje ustreznejših življenjskih in kulturnih pogojev delavcev,, 

ki se na novo zaposlujejo, in 
5. doseže večja učinkovitost pri nadaljnjem izvajanju sklepov in priporočil 

za reševanje problematike, ki je v zvezi z zaposlovanjem in vračanjem naših 
delavcev iz tujine, zlasti pa izvajanje tistih sklepov, ki se nanašajo na odprav- 
ljanje vzrokov, zaradi katerih naši delavci odhajajo v tujino, in tistih sklepov, 
ki naj zagotovijo, da se bodo tudi čimprej vrnili. 

Navedene cilje bomo med drugim dosegli tudi s tem, da bodo vsi nosilci 
družbenega planiranja, družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazu- 
mevanja v svojih načrtih in programih upoštevali v sklepih in priporočilih 
opredeljeno politiko zaposlovanja. Večjo urejenost na področju medrepubli- 
škega zaposlovanja, kar mora biti naloga Republiškega sekretariata za delo, 
Gospodarske zbornice Slovenije, Republiške skupnosti za zaposlovanje, Zveze 
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sindikatov Slovenije, naj bi dosegli z medrepubliškim družbenim dogovorom 
o osnovah aktivne politike zaposlovanja, ki je že v pripravi, izvajanjem druž- 
benega dogovora o pospeševanju razvoja manj razvitih in manj razvitih ob- 
mejnih območij, ki je tudi že v pripravi, z izvajanjem družbenega dogovora 
o minimalnih standardih za življenjske in kulturne pogoje pri zaposlovanju 
novih delavcev, ki je tudi že v pripravi in katerega pobudnik je Zveza sindi- 
katov, in s stimuliranjem vlaganj v območja, ki še razpolagajo s prostimi 
delavci. 

V zvezi z vsem tem bomo organizirali posvetovanja o problematiki zapo- 
slovanja in načinu izvajanja teh sklepov in priporočil po regijah, na katerih 
naj bi sodelovali: temeljne organizacije združenega dela, občinske skupščine, 
Gospodarska zbornica Slovenije, družbenopolitične skupnosti, družbenopolitične 
organizacije in skupnosti za zaposlovanje. 

Izvršni svet soglaša z amandmaji, ki so bili dani v odborih za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj Zbora združenega dela in Zbora občin. Prosim 
delegate, da sprejmejo predložene sklepe in priporočila in tudi poročilo o izva- 
janju sklepov in priporočil za reševanje problematike zaposlovanja naših de- 
lavcev v tujini! 

Predsednik Štefan Nemec: Predlog sklepov in priporočil so obrav- 
navali: Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela in Odbor 
za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki sta dala skupno poro- 
čilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. Vsa ta poročila ste 
prejeli. Ali želijo predstavniki odborov in Komisije še kaj ustno dodati k po- 
ročilom? (Ne.) Prosim. Besedo ima republiški sekretar za delo tovariš Pavle 
Gantar! 

Pavle Gantar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na kasnejšo pobudo Zveze sindikatov Slovenije predlagam k 4. točki pod 

II predloga sklepov in priporočil dodatno alineo, z njo Izvršni svet soglaša, 
ki naj bi se glasila takole: »— zagotovijo delavcem, ki so postali invalidi, in 
drugim invalidnim osebam po končani medicinski in profesionalni rehabilitaciji 
prednostno vključitev v združeno delo.« Te dopolnitve ne bi obširneje razlagal. 
Menim, da bi bil glede na reševanje te problematike in pojave nezaposlenosti, 
zlasti pri invalidih in drugih invalidnih osebah, ta amandma vsekakor kot 
priporočilo organizacijam združenega dela utemeljen in primeren. 

Predsednik Štefan Nemec: Slišali ste, da Izvršni svet predlaga še 
amandma, ki je nastal na pobudo Zveze sindikatov in ki se glasi: »■— zagoto- 
vijo delavcem, ki so postali invalidi, in drugim invalidnim osebam po končani 
medicinski in profesionalni rehabilitaciji prednostno vključitev v združeno 
delo.« To naj se vključi v 4. točko pod II predloga kot nova predzadnja alinea. 
Ali morda kdo zahteva, da se to razmnoži? Menim, da gre za tako kratko bese- 
dilo, da ga ni treba razmnoževati! (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima predstavnik Gospodarske 
zbornice Slovenije dr. Rudolf Babič! 

Dr. Rudolf Babič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Iz gradiva in poročil je razvidno, da je stopnja zaposlovanja v SR Slo- 

veniji nenormalno visoka. Kar je pri tem najbolj simptomatično, je to, da je 
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v današnjem, ne preveč rožnatem gospodarskem položaju kljub temu ta stopnja 
še vedno izredno visoka. Še bolj zanimivo je pa to, da na osnovi minimalnih ka- 
zalcev ugotavljamo, da delovne organizacije tudi za naslednje obdobje pred- 
videvajo zaposlovanje prek 5!%. Torej absolutno precej več, kot je nataliteta 
slovenskega naroda. Logično je, da se v takšnih razmerah ta problem rešuje 
z zaposlovanjem delavcev iz drugih jugoslovanskih republik. To seveda ni nič 
slabega pri enotnem trgu in v enotni državi; je logično in razumljivo, posebej 
še zaradi tega, ker so razmere v zvezi z zaposlovanjem delovne sile v drugih 
republikah popolnoma drugačne od razmer v Sloveniji. Hkrati pa nastaja do- 
ločen problem, na katerega bi hotel opozoriti. Namreč dejstvo je, da so v ne- 
katerih panogah v Sloveniji dejansko le vodilni kadri še Slovenci, vsi preostali 
delavci pa so iz drugih jugoslovanskih republik. To je značilno za gradbeništvo, 
za rudarstvo, za metalurgijo, za komunalne dejavnosti. Torej cela stvar ima 
lahko v bodočnosti precej neprijetne posledice. Hkrati se število delavcev v re- 
žijskih službah — ne bi hotel sedaj definirati, kaj je to, ker so pač definicije 
lahko različne —• hitreje veča kot pa število neposrednih delavcev. 

Iz tega bi lahko povzeli, da se slovenski narod iz naroda pridnih delavcev 
bolj ali manj postopoma spreminja v narod poslovodij, v narod režijcev, kar 
seveda ni najbolj primerno. 

V zvezi s tem položajem je še ena neprijetna stvar, in sicer ta, da se nam 
obmejni prostor proti zahodu, deloma proti severu in deloma tudi proti vzhodu 
dejansko prazni, zaradi česar je nujno potreben policentrični razvoj. Te sklepe 
in priporočila je zaradi tega treba sprejeti. 

Poleg tega je na tistih področjih, kjer je gospodarstvo visoko razvito, prak- 
tično mogoče samo eno, in sicer, da se delovno intenzivne panoge ne širijo več 
oziroma da temelji njihova reprodukcija le na višji tehnologiji, ne pa tudi na 
zaposlovanju delavcev. Seveda gre za popolnoma drugo stvar na nerazvitih ob- 
močjih. Prevladovati bi morala teza, da je delo treba približati delavcem, ne 
pa narobe, da je delavce treba približati delu. 

Hkrati opozarjam še na en problem, ki je tudi nekako simptomatično s tem 
povezan. Namreč hkrati ob splošnem pomanjkanju kadrov ugotavljamo, da se 
vse več slovenskih mladincev in mladink odloča za izrazito, lahko bi rekel re- 
žijske panoge, ne pa za tehnične stroke. Navajam le kot primer: V Ljubljani 
je število razpisanih delovnih mest za učence v gospodarstvu približno trikrat 
večje kot pa povpraševanje oziroma sploh interes za ta delovna mesta. 

Po drugi strani pa se vpiše v srednje strokovne šole okoli 12 100 učencev, 
v administrativne šole, gimnazije, ekonomske in druge šole pa prek 20 000 
učencev. Položaj je še slabši na fakultetah. Tako gre za relacijo med družbo- 
slovjem in naravoslovjem. Ta relacija je iz leta v leto slabša. Iz leta v leto 
pada zanimanje za naravoslovne vede, za tehniko kot tako. Vse bolj se kaže 
premik v korist družboslovja. V lanskem šolskem letu je bilo razmerje 37 '%> 
proti 63 % v korist družboslovja. Po končanem študiju je ta odnos dejansko isti. 

Mislim, da bi bilo prav v tem pogledu treba spremeniti družbeno klimo. Do 
tega je namreč prišlo v prvi vrsti prav zaradi take družbene klime oziroma 
mentalitete, po kateri je ta način študija pač boljši, lažji, hitreje se pride tako 
do kruha kot tudi do boljšega kosa kruha. S pretežno usmeritvijo študija k druž- 
boslovju se bo v bodočnosti gospodarstvo znašlo v zelo težkem položaju. Sicer 
je logično in razumljivo, da je pravica vsakega mladega človeka, da si izbere 
tisto smer študija, ki mu najbolj ustreza. Kljub temu pa menim, da bi morala 
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družba biti, ker gre za družbena sredstva, družbene interese in družbeno last- 
nino1, tista, ki bi usmerjala tudi izobraževanje. 

Prav zaradi tega je nujno treba pospešiti priprave za prehod na usmerjeno 
izobraževanje in pa pristopiti je treba, načrtno in sistematično, k poklicnemu 
usmerjanju. Bolj je treba povezati gospodarstvo in strokovno izobraževanje 
prek posebnih izobraževalnih skupnosti. Na nek način pa je seveda treba, kar 
sem že prej rekel, zavreti čezmerni porast zaposlovanja na tistih področjih, ki 
niso za Slovenijo toliko zanimiva. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim! Besedo 
ima tovariš Štefan Titan, delegat skupine delegatov z gospodarskega področja, 
15. okoliš — Lendava. 

Štefan Titan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! 
Na seji skupine delegatov za Zbor združenega dela 15. okoliša — Lendava 

smo razpravljali o gradivih za 18. sejo Zbora združenega dela Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije in med drugim podprli predlog sklepov in priporočil 
za reševanje problematike na področju zaposlovanja v Socialistični republiki 
Sloveniji, z nekaterimi ugotovitvami: 

V zadnjih 15 letih je bil v družbenoekonomskem razvoju pomurske regije 
viden napredek. V primerjavi z neugodno rastjo, z osnovo, nizko- stopnjo gospo- 
darske razvitosti in ne najboljšim družbenim odnosom do kmetijstva so dose- 
ženi rezultati, ki so plod vztrajnosti in prizadevanj pomurskih delovnih ljudi 
in gospodarstva Pomurja, zadovoljivi. 

Prizadevanja gospodarstva in pa družbenih dejavnikov za hitrejši razvoj 
pomurske regije, kljub podpori širše slovenske družbe v obdobju od 1971. leta 
dalje, doslej niso bistveno zmanjšala razlike med razvitostjo naše regije in 
Socialistično republiko Slovenijo kot celoto. Pomemben činitelj, ki zaviralno 
deluje na hitrejši gospodarski in družbeni razvoj regije, je zaostala infrastruk- 
tura, zlasti še prometna in pogonska. 

Za preteklo obdobje, od 1970. do 1974. leta, lahko povemo, da se je za- 
poslovanje v pomurski regiji odvijalo, vsaj v odnosu na obdobje pred 1970. 
letom, dokaj ugodno. Pto-vprečna relativna stopnja rasti zaposlenosti je zna- 
šala v obravnavanem obdobju 6 do 7'% in je bila precej višja od republiške 
stopnje. Seveda pa s tako stopnjo rasti zaposlenosti ne moremo biti zadovoljni, 
saj ta stopnja ni omogočala vključitve naravnega priliva, da delovne sile, ki 
se sprošča z deagrarizacijo oziroma bi se lahko sprostila, ne omenjamo. To 
svojo trditev lahko podkrepimo predvsem s podatki o odlivu delovne sile na 
začasno zaposlitev v tujino. Po popisu jprebivalstva 1971. leta je bilo iz Po- 
murja na začasnem delu v tujini okoli 10 231 delavcev. Pti tem niso bili upo- 
števani delavci, ki so vsak dan prestopali državno mejo z veljavnimi potnimi 
listi ali z maloobmejnimi dovoljenji. Na podlagi trendov gibanja zaposlovanja 
za prihodnje obdobje lahko zaključimo, da se bo zaposlovanje v pomurski re- 
giji tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju, to je v obdobju od 1976. do 
1980. leta, gibalo nekoliko nad republiškimi predvidevanji. 

Povprečna relativna stopnja rasti zaposlenosti bo v omenjenem obdobju 
v pomurski regiji okoli 5,7 %, republiška pa okoli 2,9 %. Seveda pa, je ta stop- 
nja načrtovana glede na trenutni gospodarski položaj in predvideni razvoj 
v naslednjem petletnem obdobju, ki naj ne bi doživel večjih negativnih pre- 
tresov. S tako rastjo stopnje zaposlenosti bi lahko skoraj zaposlili naravni priliv 
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v delovni kontingent. Odpira se pa vprašanje, kam vključiti delovno silo, ki se 
sproti sprošča v kmetijstvu in vrača iz tujine. 

Nastal bo predvsem problem, če se bo nadaljevala gospodarska stagnacija 
v zahodnoevropskih državah, predvsem v Zvezni republiki Nemčiji, kjer je 
zaposlenih največ Pbmuroev. Odpiranje novih delovnih mest poteka prepočasi, 
da bi lahko vključili, poleg naravnega priliva, tudi vračajoče se delavce. Zato 
predvidevamo, da bo nezaposlenost v pomurski regiji še v prihodnjem obdobju 
naraščala, kljub nasprotni tendenci v Socialistični republiki Sloveniji. To svojo 
trditev lahko podkrepim s podatkom, da je trenutno na območju lendavske 
občine 2715 oseb v starosti od 15 do 35 let, ki se lahko takoj zaposlijo, če bi se 
pokazala možnost zaposlitve. Seveda gre predvsem za nekvalificirano delovno 
silo. 

Zaposlovanje delovne sile je zelo pomembno ekonomsko in politično vpra- 
šanje vsake, še posebej pa naše samoupravne socialistične družbene skupnosti. 

V nekaterih regijah ugotavljajo, da jim primanjkuje delovne sile. To pa 
ne velja za našo regijo, ki ima presežek v delovni sili. Ta se sprošča zaradi 
modernizacije v kmetijstvu in se želi zaposliti v nekaterih dejavnostih, vendar 
doma, v dosegu dnevne migracije. Zato' se ne moremo nikakor strinjati s te- 
zami o izselitvi prebivalstva iz Prekmurja v regije, kjer delovno silo potre- 
bujejo, saj bi to le povečalo razlike med razvitimi in manj razvitimi območji 
v SR Sloveniji. 

Poleg tega pa se postavlja tudi vprašanje stanovanjske graditve. Veliko- 
krat namreč ugotavljamo, da prav naši delavci stanujejo v neprimernih stano- 
vanjskih razmerah. Vprašanje pa je tudi, ali je to ekonomsko in politično 
vzdržno. 

Zato menimo*, da naj bi se pri takšnem presežku delovne sile, kot je zna- 
čilen za Pomurje, ta delovna sila upoštevala kot pomemben činitelj pri lokaciji 
določenih gospodarskih objektov, predvsem delovno intenzivnih panog, ki lahko 
pomembno prispevajo k hitrejši odpravi razlik med razvitimi in manj razvitimi 
območji. 

Mislimo, da bo moral v bodoče tudi izvršni organ Gospodarske zbornice 
Slovenije posvetiti temu vprašanju več pozornosti, prav tako pa naj bi tudi 
banke dajale kredite oziroma financirale tiste delovne organizacije, ki bi od- 
pirale nova delovna mesta v tem območju. Vendar želimo, da bi te delovne 
organizacije iz razvitejših območij Slovenije prispevale tudi svoj delež k raz- 
voju Pomurja, ne pa da bi se pojavile kot organizacije s svojo firmo. 

Zaradi vseh teh problemov, ki sem jih že navedel, je predvsem priliv stro- 
kovnih kadrov, v primerjavi s celotnim prilivom iz šol, minimalen, če upošte- 
vamo še to, da se veliko strokovnega kadra v pomursko regijo po končanem 
šolanju sploh ne vrne, kar samo še bolj siromasi našo kadrovsko strukturo 
zaposlenih. Seveda pa obstajajo za to tudi objektivni razlogi. Struktura našega 
gospodarstva v pomurski regiji je preveč enolična, tako da je povpraševanje po 
strokovnih kadrih omejeno oziroma so zaposlitvene možnosti strokovnih kadrov 
zreducirane le na manjše število poklicev, in to predvsem na kmetijstvo in pa 
živilsko oziroma predelovalno industrijo. 

Podobno je tudi pri vključevanju mladine v poklice — mladina ima v Po- 
murju sorazmerno skromne možnosti vključevanja v poklice. Se večji problem 
je pri vključevanju ženske mladine v poklice, ki ima možnost zaposlovanja le 
v nekaterih poklicih, kar povzroča suficitarnost določenih poklicev oziroma po- 
klicnih skupin. 
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Da je stanje zaskrbljujoče in da bo treba dejansko sistemsko reševati vse 
te probleme, nam kaže tudi podatek, da se je v lanskem letu ift. do aprila 
letošnjega leta vrnilo iz tujine 670 delavcev, in to večinoma takih, katerim je 
zaposlitev edini vir dohodkov. V letošnjem letu se je vrnilo' okoli 240 delavcev, 
od katerih je dobilo zaposlitev samo 30 delavcev. Zato mislimo, da je prav, da 
končno začnemo sistemsko reševati vse te probleme. Le na ta način bomo tudi 
v Pomurju rešili dokaj pereče vprašanje odhoda naših delavcev v tujino in pa 
njihovo zaposlovanje. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Ker ni 
več razpravljalcev, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih, ki so razvidni iz skupnega poročila 
Odbora za družbenoekonomske odnose našega zbora in Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj Zbora občin. To so amandmaji k 1. točki sklepov, 
k 1., 4., 6., 10. in 11. točki priporočil, kar je navedeno v tem poročilu. Obveščeni 
smo, da se predlagatelj strinja z vsemi temi amandmaji. Zakonodajno-pravna 
komisija tudi nima pripomb k tem amandmajem, tako da lahko glasujemo 
o vseh amandmajih skupaj. Ali ima kdo kakšno pripombo k amandmajem? 
(Nihče.) 

Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje! (139 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so ti amandmaji soglasno sprejeti. 
Sedaj prehajam na glasovanje o amandmaju, ki ga je predložil Izvršni 

svet na današnji seji zbora, da naj se v 4. točki pod II doda nova predzadnja 
alinea, ki se glasi: »— zagotovijo delavcem, ki so postali invalidi, in drugim 
invalidnim osebam po končani medicinski in profesionalni rehabilitaciji pred- 
nostno vključitev v združeno delo.« Ali želi kdo razpravljati o tem amandmaju 
oziroma ali ima kdo pripombo k temu amandmaju? (Ne.) 

Dajem ta amandma na glasovanje. 
Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (140 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je tudi ta amandma soglasno sprejet. 
Prehajam na glasovanje o predlogu sklepov in priporočil za reševanje pro- 

blematike na področju zaposlovanja v Socialistični republiki Sloveniji v celoti. 
Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (140 delegatov glasuje za.) Je 

kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog sklepov in priporočil za 

reševanje problematike na področju zaposlovanja v Socialistični republiki Slo- 
veniji. 

Zaključujem 4. točko dnevnega reda in prehajam na 5. točko dnev- 
nega reda, to je na energetsko bilanco Socialistične republike Slovenije 
za leto 1975. Ob tem pa tudi na informacijo o izvajanju gradnje objektov elek- 
troenergetike in premogovništva ter preostalih energetskih objektov in na ugo- 
tovitve ter stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k energetski bi- 
lanci Socialistične republike Slovenije za leto 1975 ter informacijo o izvajanju 
gradnje objektov elektroenergetike in premogovništva ter preostalih energet- 
skih objektov. 

Poleg teh gradiv ste prejeli tudi informacijo o stanju premogovništva v 
Socialistični republiki Sloveniji, ki je bila poslana kasneje. Vsa navedena gra- 
diva je predložil Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije. Za 
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svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Draga Petroviča, člana 
Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za energetiko. Ali želi 
predstavnik Izvršnega sveta k predloženim gradivom še kaj ustno dodati? 
Prosim. Besedo ima tovariš Drago Petrovič, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za energetiko! 

Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
O predloženi energetski bilanci, o informaciji o gradnji energetskih objektov 
ter o stanju v premogovništvu in o stališčih Izvršnega sveta in Komiteja za 
energetiko dovolite nekaj uvodnih razmišljanj, ki naj prispevajo k osvetlitvi 
navedene problematike. 

Energetska bilanca nam daje zaokroženo sliko kritičnega obsega, proizvod- 
nje, nabave, transformacije in porabe vseh primarnih in sekundarnih virov 
energije in pomeni pregled celotnega enoletnega dogajanja na področju ener- 
getike. Zato je letošnja bilanca kljub razmeroma pozni obravnavi zanimiva 
predvsem zaradi svoje notranje strukture in gibanj posameznih vrst energetske 
porabe. Velja osnovna ugotovitev, da so posamezne vrste energetske porabe še 
vedno podvržene gibanju pred energetsko krizo, kar pomeni, da se ustrezno 
prestrukturiranje porabe posameznih virov še ni začelo. Še vedno se v porabi 
povečuje delež tekočih goriv, ker drugih primarnih virov še nimamo zagotov- 
ljenih v količinah, ki bi omogočile dolgoročnejšo preorientacijo. 

Pomanjkanje dolgoročnega načrtovanja je pospeševalo prehod na tekoča 
goriva z vsemi posledicami za našo plačilno bilanco. Prehod je posebno inten- 
ziven pri industriji in široki porabi. Novi cilji energetske politike, ki že upo- 
števajo stanje v svetu, so šele zastavljeni, družbeno dogovarjanje o razvoju 
posameznih energetskih dejavnosti pa je šele v teku. Zato še nimamo kvali- 
tativnih sprememb, ki bi bile posledica spremenjene energetske situacije in 
politike. 

Očitno je, da se nahajamo v prehodni fazi, ko nam primanjkuje elektro- 
energetskih in premogovniških kapacitet, ki bi lahko bistveno zaustavile in 
obrnile trende porabe tekočih goriv. Opozoriti je potrebno, da je elektroener- 
getska bilanca izredno napeta in da ni na razpolago zadostnih rezerv ter da 
bo vsak daljši izpad večjega agregata povzročil redukcijo električne energije, 
če si ne bomo uspeli zagotoviti električno energijo od drugod. V takem stanju 
je seveda najvažnejša naloga, tako proizvajalcev kot porabnikov energije, čim 
racionalnejša proizvodnja in poraba vseh energetskih virov, ne da bi pri tem 
negativno vplivali na stopnjo gospodarske rasti in na povečanje deficita pla- 
čilne bilance. Ob tem pa bi bilo prav ugotoviti, kaj je že storjenega za načrtni 
razvoj energetike, in posebej, koliko smo napredovah pri pripravi družbenih 
dogovorov in samoupravnih sporazumov posameznih energetskih dejavnosti, ki 
so pomembni in bistven del srednjeročnega plana Slovenije in Jugoslavije 
do 1980. leta. 

Zvezni izvršni svet je februarja letos sprejel skupne osnove za sprejem 
družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov v razvoju energetike do 
leta 1985 z zaključkom, da se stališča v tem dokumentu uporabljajo kot osnova 
za pripravo družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov. Izhajajoč iz 
stanja v jugoslovanski energetiki in ciljev skupne politike razvoja do 1985. leta 
naj bi se koncept dolgoročnega razvoja energetike zasnoval predvsem na na- 
slednjih najvažnejših izhodiščih: na maksimalnem in ekonomsko racionalnem 
izkoriščanju domače energetske osnove, dolgoročni zagotovitvi vseh energet- 



18. seja 77 

skih virov v skladu z gospodarskimi, strateškimi in drugimi potrebami, na kom- 
pleksnem, večstopenjskem izkoriščanjem energetskih potencialov, na razvoju 
ekonomsko optimalnih oblik prenosa energije, na uvajanju sodobne tehnike in 
tehnologije ter take organizacije, ki bo omogočila učinkovitejše gospodarjenje 
in nižje proizvodne stroške, na zagotovitvi sredstev za znanstveno spremljanje 
novih energetskih odkritij in geoloških raziskav zaradi zagotovitve potrebnega 
obsega energetskih virov za kontinuirano eksploatacijo, na dolgoročnem pove- 
zovanju proizvajalcev in potrošnikov v samoupravnih interesnih skupnostih 
energetike, na pospeševanju konkretnih oblik sodelovanja z deželami v raz- 
voju ter na racionalni porabi primarne transformirane energije pod pogoji, ki 
v največji meri zagotavljajo varstvo okolja. 

Na tej osnovi naj bi sklenjeni družbeni dogovori omogočili, da se v ener- 
getski bilanci leta 1980 v primerjavi z letom 1975 delež premoga ne bi spre- 
menil in bi ostal na 41!%, delež nafte bi se od sedanjih 46 % znižal na 39 %, 
delež naravnega plina povečal od sedanjih 5'% na 13%, poraba hidro in nukle- 
arne energije pa ostala na sedanjih 7 !%>. Delež uvožene primarne energije naj 
bi se od sedanjih 37% kljub temu povišal le na 38%. Stopnja rasti energetske 
porabe naj bi znašala v obdobju 1976—1980 7,4%, v primerjavi s 6% rastjo 
v obdobju 1971—1975. 

Predložena izhodišča in struktura porabe energetskih virov predstavljajo 
cilje, kateri naj bi bili doseženi v družbenih dogovorih posameznih energet- 
skih dejavnosti. Do sedaj je bil sprejet in verificiran družbeni dogovor o razvoju 
elektrogospodarstva Jugoslavije do leta 1980, medtem ko so dogovori o razvoju 
premogovništva ter naftnega in plinskega gospodarstva v obravnavi ter se še 
usklajujejo z izhodišči o dolgoročnem razvoju energetike, s stopnjo planiranja 
rasti in z notranjo strukturo predvidene energetske porabe ter s srednjeročnim 
planom Jugoslavije. 

Zlasti pred sprejemom družbenega dogovora o razvoju naftnega in plin- 
skega gospodarstva je še vrsta odprtih vprašanj, ki terjajo intenzivno delo- 
vanje, sodelovanje in usklajevanje republik in pokrajin. Slovenija vztraja, da se 
sklepanje družbenih dogovorov ne sme izvajati mimo zainteresiranih porab- 
nikov, posebno če računamo, da bodo ti porabniki sofinancirali gradnjo ener- 
getskih objektov. Zato je potrebno v teh dogovorih ustrezno razširiti krog pod- 
pisnikov in podpreti ustavne oblike samoupravnega združevanja dela in sred- 
stev porabnikov in proizvajalcev. 

Pri razvoju energetike je nujno upoštevati tudi dolgoročno povezovanje 
z vsemi deželami, posebej pa z deželami v razvoju, pri čemer je treba upošte- 
vati možnosti povečanja blagovne menjave z njimi in možnosti za saniranje 
plačilne bilance. Primarna delitev naj bi vplivala na zamenjavo goriv z daja- 
njem prednosti domačim virom energije ob zmanjševanju uvoznih. Z ustrezno 
politiko cen naj bi se financiral manjši del razširjene reprodukcije, večji del 
pa z združevanjem sredstev porabnikov s sredstvi bank in s tujimi krediti. 
Politika usmeritve potrošnje energije naj sloni na dolgoročni zmogljivosti oskrbe 
in visoki obratovalni pripravljenosti, ker bomo samo na ta način zaščitili porab- 
nike pred neprestanimi in dragimi preorientacijami. Noben dogovor ne bi 
smel sloneti izključno na pokrivanju potrebe domačega trga in na njega ve- 
zanih kapacitet, temveč bi se morala upoštevati tudi možnost sodelovanja na 
tem področju, tako z razvitimi deželami kot tudi z deželami v razvoju. 

Kljub vsem težavam, ki jih imamo s pripravo in sprejemanjem družbenih 
dogovorov za razvoj posameznih energetskih dejavnosti, pomenijo le-ti velik 
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korak naprej k realizaciji nove energetske politike, začrtane v izhodiščih raz- 
voja doi leta 1985, kot tudi v srednjeročnem planu razvoja Jugoslavije do 1980. 
leta. To bo vplivalo tudi na notranje, odnose v energetski bilanci Slovenije, ker 
naj bi v letu 1980 pri porabi primarnih virov delež trdih goriv od sedanjih 
46!% padel na 39 %, tekočih od 43 % na 41 %, delež tekočega in naravnega 
plina naj bi porasel od sedanjih 4!% na 10'°/o>, delež hidro in nuklearne energije 
pa od sedanjih 7'% na 10%; delež uvožene energije naj bi se ob stopnji rasti 
5 do 6 % letno dvignil od sedanjih 47 % na 50 i0/o. 

Za Slovenijo, kjer so primarni viri energije pičli, saj razpolagamo le z 
nekaj premoga, uranove rude in hidroenergije, je problem odnosa do primarnih 
virov energije, katere polovico uvozimo, toliko bolj zaostren in narekuje posebej 
pri obravnavi uvoznih virov tudi določene specifičnosti, ki izhajajo iz naše 
strukture porabe, transportnih stroškov, energetskih virov, načina njihovega 
izkoristka in zanesljivosti preskrbe sedanjih kapacitet. Tu se pri pokrivanju 
bodočih potreb, posebej z naravnim plinom in naftnimi derivati, nahajamo pred 
velikimi projekti, za katere je treba rešiti še vrsto tehničnih, organizacijskih in 
finančnih vprašanj. 

Pri preskrbi z naftnimi derivati je osnova predvsem orientacija in odlo- 
čitev glede gradnje novih rafinerijskih in petrokemičnih kapacitet v sodelo- 
vanju s tujimi partnerji ob pogoju dolgoročno zagotovljenega izvoza derivatov, 
dolgoročno zagotovljene preskrbe z nafto, rentabilnega poslovanja, zboljšanja 
plačilne bilance in povečanega obsega blagovne menjave z deželami v razvoju. 
Glede na to, da je delež električne energije v celotni porabi energije okrog 
18%, kalorične, pa 82%, je teža reševanja potreb po kalorični energiji v bodoč- 
nosti glede. na porabo premoga pretežno v termoelektrarnah za proizvodnjo 
električne energije na tekočih gorivih in plinu. Zaradi tega so odločitve o na- 
činu kritja povečane energetske porabe bistvenega pomena za naš družbeno- 
ekonomski razvoj in.gospodarsko rast. Od kvalitete teh rešitev je tudi odvisno, 
kolikšni bodo globalni stroški za energijo v bodočnosti. Ob vsem tem je treba 
tudi upoštevati nujnost maksimalne racionalizacije izkoriščanja energetskih vi- 
rov, saj splošnega pomanjkanja še ne bomo hitro odpravili. Vložiti je treba 
izredne, napore in sredstva, da bomo obseg in tokove v energetiki uskladili z 
našimi potrebami in cilji. To se mora vsekakor odraziti tudi v bodočih ener- 
getskih bilancah kot potrditev novega koncepta energetske politike. Želim po- 
udariti, da je od čimprejšnje kvalitetne samoupravne organiziranosti in delo- 
vanja proizvajalcev in. uporabnikov v okviru energetskih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in njihovega povezovanja bistveno odvisno1, kako hitro bomo 
odpravili v energetiki strukturna neskladja in dosegli začrtane cilje. To nam naj 
bo vodilo ob letošnji energetski bilanci. 

Tovarišice in tovariši delegati! Pri informaciji o izvajanju gradnje ener- 
getskih objektov mi dovolite, da se zaradi aktualnosti in teže problemov neko- 
liko več zadržim pri elektrogospodarstvu. 

Takoj v začetku želim poudariti, da je celotna informacija o izvajanju 
gradnje energetskih objektov izdelana na podlagi podatkov investitorjev. Z njo 
smo želeli prikazati, kako ocenjujejo svojo problematiko graditve in kako ute- 
meljujejo kasnitev rokov. Ugotavljamo, da je skoraj pri vseh elektroenerget- 
skih objektih prišlo do večje ali manjše premaknitve rokov, kar povzroča upra- 
vičeno zaskrbljenost in že sedaj probleme z oskrbo električne energije, kar pa 
se lahko še bolj zaostri v naslednjih letih. Pravočasna zgraditev odobrenih 
elektroenergetskih objektov in njihovo obratovanje v sprejetih rokih je nepo- 
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sredno vezano na naš srednjeročni družbeni gospodarski razvoj. Vsako odsto- 
panje od sprejetih terminov ob že kritični sedanji situaciji bi lahko v nasled- 
njih letih, poleg predvidenih omejitev, privedlo do še večjega pomanjkanja 
električne energije in v končni fazi do omejevanja gospodarske rasti. 

Kot odgovorni za stanje v gospodarstvu in še posebej v energetiki smo se 
odločili vplivati in sprejeti ukrepe za pravočasno uresničitev sprejetih progra- 
mov, zavedajoč se, da je nedopustno in družbeno nesprejemljivo kakršnokoli 
neupravičeno odstopanje od dogovorjenih rokov, da ne omenjamo' gospodarske 
škode in podražitev, ki takim kasnitvam vedno sledijo. 

Investitorji iz elektrogospodarstva navajajo predvsem naslednje vzroke za 
kasnitev gradnje: Pri sprejemanju prvih rokov so predvidevali, da med gradnjo 
ne bo ne finančnih in ne materialnih težav. Ko se je sprejemal plan gradnje, 
niso mogli predvideti posledice energetske krize in vpliva domače in tuje infla- 
cije. V zvezi s tem je prišlo do večkratnih korekcij pogodb in sprememb pred- 
videnih rokov dobav in gradnje. Investitorji niso mogli predvideti zakasnitev 
operativnosti finančnih kreditov, ki so povzročile kasnitve pri naročanju pro- 
jektov, pri zagotovitvi dokumentacije naročitev, kasnitve naročil opreme in 
pogodb izvajalcev del. V zvezi s tem kasni zagotovitev soglasij in dovoljenj. Ob 
obsežni gradnji elektroenergetskih objektov v celi Jugoslaviji projektantske 
organizacije in domača industrija opreme očitno precenjujejo svoje zmogljivo- 
sti. Ob vsem navedenem je kljub temu potrebno ločiti objektivne in subjektivne 
vzroke kasnitev, ne glede na to, da so ugotovitve marsikje posplošene in pre- 
malo dokumentirane. 

Poskusil bom našteti še nekatere vzroke kasnitev, ki jih investitorji ne na- 
vajajo: Ugotavljamo, da je kadrovska zasedba investitorjev pomanjkljiva in ne- 
popolna. To se odraža pri posameznih investitorjih tako, da so za vodenje in 
nadzor izvajanj investicij strokovno in organizacijsko nepripravljene. Prav tako 
je v sestavi investicijske ekipe pogostokrat tudi obratovalno osebje. Ponekod, 
ker ni ustrezne organiziranosti, mislijo, da so upravni organi odgovorni za rea- 
lizacijo sprejetih rokov v smislu investitorske odgovornosti ter pričakujejo, 
da bodo upravni organi posegali v izvajanju investicijskih del, ne da bi pri tem 
upoštevali njihove naloge in pristojnosti. 

Ugotavljamo, da so investitorji v več primerih premalo seznanjeni z ve- 
ljavno zakonodajo in tehničnimi predpisi. Zato prihaja do kasnitev, ker ne pri- 
dobijo pravočasno vseh potrebnih soglasij in dovoljenj. Večkrat se od uprav- 
nih organov in inšpekcijskih služb pričakuje, da bodo pomanjkljivosti in ne- 
pravilnosti tolerirali kot vzrok za kasnitev gradnje. 

Naj omenim še pogodbe med investitorji in dobavitelji, uvozniki opreme 
in naprav, inženiring organizacijami in izvajalci gradbenih ter montažnih del. 

V nekaterih primerih so pogodbe med investitorji in dobavitelji sestavljene 
tako ekonomsko-tehnično kot tudi v pravnem pogledu pomanjkljivo, kar podalj- 
šuje rok gradnje in povzroča nekvalitetno izvedbo nekaterih objektov. 

Posamezni investitorji so z neenotnim nastopom omogočili nepotrebne po- 
dražitve in nerealne roke. S kvalitetno sestavljenimi in pravočasno sklenjenimi 
pogodbami bi se dalo v večini primerov uspešno zagotoviti pravočasno dobavo 
in izvedbo del. Uvozniki opreme, ki naj bi ščitili investitorja in s tem širši 
družbeni interes, v veliki večini sprejemajo posle pri uvozu opreme brez večje 
odgovornosti. 

V primerih, ko investitorji prenesejo del svojih dejavnosti na inženiring 
organizacije, niso točno opredelili obseg prenesenih pooblastil. To povzroča ne- 
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urejene odnose med dobavitelji opreme in-izvajalci del, kar prav tako podalj- 
šuje gradnjo. 

Zaradi sočasnih gradenj so isti izvajalci gradbenih in montažnih del anga- 
žirani na več gradbiščih. Njihova opremljenost in kadri oziroma reference so 
pri licitacijah zadovoljive, ker pa dobijo dela na več objektih, ugotavljamo, 
da več kot določenega obsega del ne zmorejo. To je tudi vzrok za kasnitev in 
nekvalitetno izvedbo del. Zato ker med investitorji ni enotnih dogovorov o na- 
stopih do izvajalcev, prihaja do takih primerov. 

Menimo, da je osnovni problem kvalitetnega in pravočasnega izvajanja 
gradnje elektroenergetskih objektov predvsem v neustrezni organiziranosti elek- 
trogospodarstva na področju razširjene reprodukcije. 

Nevzdržno je, da v elektrogospodarstvu nastopa sedem samostojnih inve- 
stitorjev, da posamezne temeljne organizacije združenega dela nastopajo ločeno, 
čeprav imajo nekatere neustrezne investicijske skupine, ki niso kos vsem spre- 
jetim nalogam in obveznostim. Organizacija elektrogospodarstva na tem pod- 
ročju bi se morala izvesti v skladu z načeli sprejetega zakona in samoupravnih 
sporazumov o združevanju v sestavljeno organizacijo združenega dela elektro- 
gospodarstva Slovenije. 

Za usklađeno in organizirano investicijsko dejavnost je nujno organizirati 
investicijsko skupino, ki bi vodila in skrbela za realizacijo in enotnost spreje- 
tega programa investicijske gradnje elektroenergetskih objektov za celotno ob- 
močje Slovenije. Osrednja investicijska skupina naj bi poleg koordinacije in 
spremljanja gradnje opravljala nadzor nad celotno gradnjo, hkrati pa skrbela 
za pravočasno izdelavo in pripravo dokumentcije. S tem bi odpravili sedanjo 
pomanjkljivost, da nastopa pri vsakem objektu nova investicijska skupina, pri 
čemer so posamezni investitorji prepuščeni sami sebi. S formiranjem take sku- 
pine bi dosegli tudi to, da bi se pridobljene izkušnje uporabljale pri graditvi 
novih objektov, dosegli pa bi tudi smotrno pocenitev gradnje. Prednost take 
skupine bi bila tudi v tem, da bi se sklepale enotne pogodbe za vse elektro- 
energetske objekte, kjer nastopa isti domači izvajalec oziroma dobavitelj opre- 
me. To velja tudi za tuje izvajalce in dobavitelje. S tem bi rešili tudi kadrovski 
problem, ki ga večina današnjih skupin ne more rešiti. 

Ob tem, da je večina sredstev zbrana od uporabnikov, ki morajo tudi ga- 
rantirati odplačilo najetih domačih in tujih posojil, se upravičeno postavlja 
vprašanje, kdo naj bo v elektrogospodarstvu investitor. Menimo, da bi morali 
podpisniki samoupravnih sporazumov o združevanju sredstev določiti tudi 
način uporabe svojih sredstev oziroma določiti, kdo je lahko investitor in pod 
kakšnimi pogoji. 

Pri izvedbi investicij v elektrogospodarstvu je ne glede na izvor sredstev 
potrebno razmejiti in določiti vlogo sestavljene organizacije in temeljnih organi- 
zacij elektrogospodarstva. Ti odnosi morajo v bodočnosti omogočiti maksimalno 
izkoriščanje prednosti, ki jih ima enotno organizirano elektrogospodarstvo s 
svojimi skupnimi službami. Precizirati in zaostriti je treba družbeno odgovor- 
nost vseh tistih, ki v teh investicijah sodelujejo. S tem je mišljena odgovornost 
investitorja, dobaviteljev opreme, izvajalcev gradbenih in montažnih del, kot 
tudi odgovornost vseh družbenih institucij in služb, ki so izvajalci določenih 
nalog pri gradnji elektroenergetskih objektov. 

Menimo, da je treba obe nalogi, tako organizacijo investicijske skupine kot 
tudi kriterije za investitorja v elektrogospodarstvu, čimprej realizirati, saj se 
bomo s tem izognili vrsti težav, ki bi v bodočnosti nastopile, če bi vztrajali pri 
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sedanji organiziranosti investitorjev. Obe nalogi sta nujni in ne dopuščata no- 
benega odlašanja. Odgovornost elektrogospodarstva za smotrno trošenje inve- 
sticijskih sredstev in za realizacijo predvidenih rokov je prevelika, da bi v teh 
procesih notranje organiziranosti še kakorkoli zaostajali. Menim, da s tem so- 
glašajo tako proizvajalci kot uporabniki električne energije. 

Ko že govorimo o nujnosti formiranja skupnih služb in posebej investi- 
cijske službe v sestavljeni organizaciji združenega dela elektrogospodarstva, ne 
moremo mimo delovanja Interesne skupnosti elektrogospodarstva. Njeno delo 
je treba intenzivirati, saj to narekuje aktualnost in teža problemov. 

Interesna skupnost elektrogospodarstva oblikuje celotno elektroenergetsko 
politiko, kar kaže njeno odgovornost za stanje na področju elektrogospodarstva 
in s tem celotnega gospodarstva. Zato je nujno, da Interesna skupnost pristopi 
h kvalitetnemu izvrševanju vseh svojih temeljnih funkcij in v ta namen čim- 
prej formira svoje strokovne službe ter s statutom in samoupravnim spora- 
zumom predvidene organe. S kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog ob 
ustrezni organiziranosti lahko pričakujemo, da bodo v okviru Interesne skup- 
nosti doseženi cilji, zastavljeni z zakonom in samoupravnim sporazumom ob 
njeni ustanovitvi. 

Na zadnjem zasedanju je Skupščina Interesne skupnosti elektrogospodar- 
stva ta koncept tudi sprejela in računamo, da bomo v kratkem lahko priča 
pozitivnim premikom v njeni funkcionalnosti in notranji organiziranosti. 

Posebno važna je njena funkcija pri razširjeni reprodukciji elektrogospo- 
darstva. Uveljaviti je treba skrb za kontinuirano kritje povečanih potreb po 
električni energiji, skrb za zbiranje potrebnih investicijskih sredstev, kot tudi 
skrb za njihovo racionalno trošenje. 

Prek aktivnega delovanja v skupnosti morajo uporabniki iskati najustrez- 
nejše rešitve za razvoj elektrogospodarstva in ga integralno povezovati s svojim 
razvojem. Samo na ta način lahko pričakujemo kvaliteto, ki smo jo želeli do- 
seči z njeno ustanovitvijo. Čeprav deluje Interesna skupnost šele eno leto, je 
intenziviranje njenega delovanja glede na sedanje stanje proizvodnje električne 
energije toliko bolj utemeljeno, ker se odpira vrsta vprašanj, ki so rešljiva le 
v neposrednem dialogu med proizvajalci in porabniki električne energije. 

Menimo, da ob navedeni problematiki ne moremo mimo tekočih problemov 
poslovanja elektrogospodarstva, to je pojava izgube in naraščajoče nelikvidnosti. 
Oba pojava pretita, da se bodo ustavili normalni tokovi proizvodnje in je zato 
trajnejša razrešitev problema cen in obratnih sredstev več kot nujna. Kritično 
stanje nelikvidnosti v elektrogospodarstvu se čuti predvsem v zmanjšanju zalog 
repromateriala, rezervnih delov, v povečanih dolgovih in kreditnih zadolžitvah. 
Tako stanje se odraža tudi v premogovništvu kot največjemu dobavitelju, kjer 
iz istega razloga prav tako lahko pride do zmanjšanja proizvodnje in ustavitve 
investicij. Stalna nevarnost blokade žiro računov, ob zahtevani visoki obrato- 
valni pripravljenosti, postaja neznosna in zahteva rešitev na dolgoročnejši osnovi. 

Cene električne energije, odobrene z letošnjim majem, so precej nižje od 
sprejetih po decembrskem sklepu Skupščine Interesne skupnosti elektrogospo- 
darstva. Zato prihaja do izgube, ki jo bodo morali pokriti uporabniki. To po- 
vzroča pri uporabnikih negodovanje, saj jo bodo morali pokriti s kvalitetnimi 
sredstvi, v elektrogospodarstvu pa izgube onemogočajo uveljavljanje dohodkov- 
nega načela. Pristojnost odločanja o cenah električne energije je potrebno čim- 
prej v celoti prenesti na Interesno skupnost in temu primerno prilagoditi tudi 
sistem in politiko cen. Nesporno je, da stalna izguba ne deluje stimulativno na 
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napore za racionalno gospodarjenje in na znižanje stroškov, temveč zadržuje 
stalno prisotnost faktorjev, ki pospešujejo neracionalnost. 

Pričakujemoi, da bo o zagotovitvi trajnih obratnih sredstev in pokrivanja 
izgube za letošnje leto, Interesna skupnost elektrogospodarstva razpravljala že 
v septembru in sprejela ustrezne ukrepe. 

Na koncu želim poudariti, da je naš namen predvsem pospešiti proces samo- 
upravnega organiziranja in delovanja tako elektrogospodarstva kot Interesne 
skupnosti elektrogospodarstva, ker je to garancija za uspešno realizacijo ciljev 
našega srednjeročnega družbenega in gospodarskega razvoja. 

Predlagam, da zbor podpre ugotovitve, stališča in akcijske predloge Izvrš- 
nega sveta. Menim, da je potrebno, da se Zbor združenega dela o realizaciji 
temeljnih zaključkov in o akcijskih predlogih informira še pred koncem letoš- 
njega leta. 

Na koncu nekaj besed k informaciji o stanju v našem premogovništvu. 
Njen namen je kompleksno prikazati razmere, ki vladajo v naših premo- 

govnikih, upoštevajoč dejstvo, da je ta dejavnost že danes močno vezana na 
elektrogospodarstvo, v bodoče pa bo skoraj izključno. Zato je pri reševanju pro- 
blematike rudarjev poleg sorazmerno težkih naravnih pogojev dela potrebno 
upoštevati veliko soodvisnost proizvodnje električne energije od nakopanega 
rjavega premoga in lignita. Premogovnikom in rudarjem je potrebno omogočiti 
take pogoje, da bodo lahko izpolnjevali sprejete programe. Problemi, ki tre- 
nutno pestijo premogovništvo, so predvsem velika stopnja nelikvidnosti ter 
pomanjkanje in stalna fluktuacija delavcev. Vzrok za tako fluktuacijo je poleg 
težkih pogojev dela še vedno premalo stimulativno nagrajevanje ter neustrezen 
družbeni, posebno stanovanjski standard. 

Zavedati se moramo, da so v poprečju nekoliko višji osebni dohodki ru- 
darjev od poprečnih v industriji tudi rezultat stalnega nadurnega dela v pro- 
stih sobotah. Vendar se je v bodoče treba prizadevati za odpravo nadurnega 
dela, ker le-ta v daljšem obdobju predstavlja za rudarje preveliko fizično in 
psihično obremenitev, kar se brez dvoma odraža tudi v porastu števila nezgod. 
To lahko razrešimo le s pospešeno modernizacijo premogovnikov in s pridobit- 
vijo novih rudarjev, katerim je potrebno omogočiti osebne dohodke v skladu 
z vloženim delom in delovnimi pogoji, kot tudi stanovanjski standard, kar pred- 
stavlja osnovni pogoj njihovega življenja in dela. S tem bo zmanjšana tudi fluk- 
tuacija. Dokler teh problemov ne odpravimo, je treba še naprej sistemsko stimu- 
lirati nadurno delo. 

Isto velja za sistemske ukrepe, ki veljajo za celotna podjetja. 
Glede na važnost premogovnikov v naši bodoči energetski politiki je po- 

trebno pospešiti raziskave nezadostno opredeljenih bilančnih in izvenbilančnih 
rezerv. V ta namen je potrebno določiti tudi prioriteto raziskav in združiti za to 
potrebna sredstva. Prav tako je potrebno pospešiti pripravo novega sistema cen, 
ki bo omogočal ekonomsko racionalno eksploatacijo domačih energetskih virov 
ob upoštevanju izhodišč srednjeročnega razvoja naših energetskih dejavnosti 
in pripravljenega družbenega dogovora o razvoju premogovništva. 

Ker vladajo v premogovništvu specifične razmere pri eksploataciji, je po^ 
trebno pristojnost za določanje cen premoga čimprej prenesti na samoupravne 
interesne skupnosti v republikah in pokrajinah, saj bodo v kratkem vse ko- 
ličine premoga šle skoraj izključno za potrebe termoelektrarn, katerim ceno 
električne energije že tako določajo republike. Izredno nujno je čimprej raz- 
rešiti primerno obliko kreditiranja plačevanja rudarskih škod in vzdrževanje 
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sezonskih zalog premoga. Menimo, da predloženi ukrepi zagotavljajo kontinu- 
irano poslovanje premogovništva in predlagamo, da jih podprete. 

Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, da zaprosim 
za vašo čimvečjo aktivnost v okviru delovanja Samoupravne interesne skup- 
nosti elektrogospodarstva in bank pri reševanju naštetih problemov, ki so vse- 
kakor težki, vendar pa ne nerešljivi. Hvala lepa! 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Tovarišice in tovariši dele- 
gati ! Če dovolite, bi prekinil obravnavo te točke, zaradi tega, ker smo na dnevni 
red uvrstili tudi predlog, da se obravnava po hitrem postopku zakon o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav 
za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 
1975. 

Odbor za finance, ki je za ta zakon pristojen, ga ni obravnaval. Predlagam, 
da imenujemo začasni odbor, sestavljen iz članov Odbora za finance, ki so pri- 
sotni na seji, in drugih članov. Predlagam, da bi odbor štel 5 članov. V odbor 
predlagam Vlada Sanca, ki je predsednik Odbora za finance, Branka Popoviča, 
ki je član Odbora za finance, Stanislavo. Pospiš, Nado Bratuš in Ivana Zelenška. 
Zeli kdo razpravljati o tem predlogu? (Ne.) Če nihče, dajem predlog na glaso- 
vanje. Glasujmo z dvigom rok. Kdor je za predlagano sestavo začasnega odbora, 
naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog za izvolitev začasnega 
odbora. Prosim delegate, ki se bodo udeležili te seje, da pripravijo stališče za 
obravnavo te točke na seji zbora. 

Nadaljujmo z obravnavo 5. točke, torej z energetsko bilanco. 
Celotno predloženo gradivo je obravnaval Odbor za družbenoekonomski 

razvoj Zbora združenega dela, ki je dal poročilo. P'oročilo ste prejeli. Pričenjam 
razpravo. Zeli predstavnik odbora še kaj ustno dodati k poročilu? Besedo ima 
tovariš Jože Kert, predsednik Odbora za družbenoekonomski razvoj! 

Jože Kert: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Odbor 
za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela je na seji 23. junija 1975 
obravnaval energetsko bilanco SR Slovenije za leto 1975, informacijo o izvaja- 
nju gradnje objektov elektroenergetike in premogovništva ter ostalih energet- 
skih objektov in informacijo o stanju premogovništva v SR Sloveniji, ki jih je 
skupaj s svojimi ugotovitvami in stališči predložil Skupščini SR Slovenije Izvrš- 
ni svet. 

Potem ko so se člani Odbora za družbenoekonomski razvoj podrobneje se- 
znanili s predloženim gradivom, so v daljši in zelo kritični razpravi, v kateri je 
bila močno izražena skrb za prihodnji razvoj, v načelu dali polno podporo pred- 
loženim ugotovitvam in stališčem, ki jih je v zvezi z obravnavano problematiko 
predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

V razpravi, ki se je osredotočila predvsem na racionalizacijo potrošnje elek- 
trične energije v zvezi z energetsko bilanco, na problematiko gradnje objektov 
ter ukrepe, ki jih je potrebno glede na sedanje stanje nujno sprejeti, da bi se 
preprečila še večja družbena škoda, je bilo posebej poudarjeno, da kasnitev pri 
gradnji nekaterih objektov že povzroča gospodarsko škodo, ki je ne bo mogoče 
več nadomestiti. Pri tem je bil naveden primer kasnitve pri gradnji plinskih 
elektrarn Brestanica in Trbovlje, kot tudi rok montaže VIII. agregata v hidro- 

6* 
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elektrarni Fala, kjer bo gradnja nekoliko krajša samo od gradnje hidroelek- 
trarne Dravograd pred 33 leti. 

Člani Odbora so v razpravi posebej opozorili, da informacijo o izvajanju 
gradnje elektroenergetskih objektov oziroma vzroke za kasnitev gradnje, ki so 
jih navedli investitorji, ni mogoče v celoti sprejeti, saj v nekaterih primerih 
izražajo celo malomaren odnos do družbe in koristnikov oziroma potrošnikov 
elektroenergije. Posebej je bilo opozorjeno na stanje del in kasnitev pri gradnji 
plinske elektrarne Brestanica, za katero je navedeno, da je funkcionalno uspo- 
sobljena za proizvajanje energije, nima pa še dovoljenja za poskusno obrato- 
vanje, ker ne izpolnjuje zahtev Republiške cestne skupnosti za rekonstrukcijo 
ceste od elektrarne do Stare vasi pri Krškem ter dodatnih zahtev Republiškega 
sekretariata za notranje zadeve za požarno zaščito. Takšnih in podobnih vzrokov 
za kasnitev obratovanja ni mogoče sprejeti. 

V zvezi s tem člani Odbora soglašajo z ugotovitvijo, da je večina vzrokov 
za zamude pri gradnji elektroenergetskih objektov predvsem posledica ne- 
ustrezne kadrovske zasedbe ter še neizpeljane organiziranosti v elektrogospo- 
darstvu. Vzrok zakasnitvam je tudi neustrezen investicijski nadzor nad gradnjo 
ter pomanjkljivo sestavljene investicijske skupine, ki pogosto ne ustrezajo niti 
po številu, še manj pa po strokovni izobrazbi in usposobljenosti. 

Potem ko je bilo v razpravi poudarjeno, da je najdražja tista energija, ki 
je ni, ter da zakasnitev rokov pri gradnji objektov pomeni poleg gospodarske 
tudi družbeno škodo, ki je ni mogoče oceniti, kakor tudi nepotrebne podražitve 
investicij in možnost omejitve gospodarske rasti oziroma možnost neuresniče- 
vanja sprejetih programov in načrtov razvoja, je bilo izraženo mnenje, da je za 
opravičljive vzroke zamud lahko šteti le tehnične zadržke, nikakor pa ne 
organizacijskih vprašanj, vključno s finančnimi razlogi. Poudarjeno je bilo, 
da je bilo združeno delo doslej, in da bo tudi v bodoče, pripravljeno prispevati 
potrebna sredstva, zato tudi pomanjkanje obratnih sredstev ne more biti razlog 
za kasnitev gradnje posameznih objektov. 

Člani Odbora kritično ocenjujejo tudi stopnjo organiziranosti v Samo- 
upravni interesni skupnosti elektrogospodarstva Slovenije kakor tudi organi- 
zacijo združenega dela v elektrogospodarstvu, kar vsekakor vpliva na neizpol- 
njevanje rokov gradnje objektov po sprejetem programu izgradnje. 

V zvezi s tem člani Odbora menijo, da je vzroke za neizpolnjevanje nalog 
po zakonu o elektrogospodarstvu oziroma nalog, ki izvirajo iz samoupravnega 
sporazuma o združevanju temeljnih organizacij združenega dela v sestavljeno 
organizacijo elektrogospodarstva, potrebno iskati tudi v pomanjkanju družbene 
in osebne odgovornosti nosilcev nalog na tem področju. 

Izpolnjevanje rokov gradnje objektov po sprejetem programu zahteva po 
mnenju Odbora dosledno in odgovorno izvrševanje sprejetih sklepov in obvez- 
nosti iz družbenega dogovora in samoupravnih sporazumov, pri čemer nereal- 
nost postavljenih rokov ne more spraviti z dnevnega reda osebne odgovornosti 
posameznikov za tisti del izvajanja nalog, ki odpade na njihova delovna pod- 
ročja. 

Problematiki ostalih dejavnosti energetike, razen elektroenergije in premo- 
govništva, kot so plinifikacija, predelava nafte ter skladiščenje derivatov, je 
prav tako potrebno posvetiti vso pozornost, saj že sedaj predstavljajo tekoča 
goriva nad 50% v porabi energije, v prihodnje pa se bo ta delež še večal. Po- 
trebno je čimprej doseči dokončne dogovore tako na slovenski kot tudi na jugo- 
slovanski ravni. Tam, kjer so sredstva zagotovljena, je potrebno čimprej pričeti 
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gradnjo. Ob tem je bilo opozorjeno na plinovod, glede katerega so vprašanja 
nakupa in transporta iz Sovjetske zveze že rešena, odprta pa so vprašanja kon- 
strukcije financiranja mreže pa tudi lokacijski postopek, saj bo plinovod potekal 
prek območij 29 občin. Pri tem člani Odbora posebej opozarjajo na nerazum- 
ljivo politiko nekaterih občin, ki je večkrat lokalno obarvana, kar je zlasti raz- 
vidno iz problematike gradnje rezervoarskih zmogljivosti. Konkretno je bil na- 
veden problem v Celju. Potrebno je, da se vsi zavedamo splošnega družbenega 
pomena in primarnosti energetike in predvsem s teh vidikov pristopamo k 
sporazumnemu reševanju. 

Energetska bilanca Slovenije za leto 1975 je še vedno podvržena gibanjem 
porabe pred nastopom energetske krize, kar pomeni, da se bo proces prestruk- 
turiranja virov energije šele začel, spremenjeni cilji energetske politike pa se 
šele zastavljajo. Zaradi izredne napetosti elektroenergetske bilance, ko se de- 
jansko obratuje brez rezerv (kar je bilo poudarjeno tudi v ponedeljek v Skup- 
ščini Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva in tudi v televizij- 
ski oddaji), ko bi izpad vsakega večjega agregata povzročil omejitev porabe elek- 
trične energije, člani Odbora posebej opozarjajo na nujnost varčevanja in racio- 
nalnost izkoriščanja energetskih virov, kar naj bi postalo tudi predmet naj- 
širše družbene akcije. Podčrtano je bilo, da smo po porabi tekočih goriv in 
nafte na prebivalca na isti ravni kot razvite zahodnoevropske države, čeprav 
po narodnem dohodku na prebivalca močno zaostajamo za njimi, kar pomeni, da 
tudi na tem področju trošimo več, kot smo ustvarili. 

Člani Odbora za družbenoekonomski razvoj in skupina delegatov 21. oko- 
liša, katere član sem, predlagajo Zboru združenega dela, da v zvezi z obrav- 
navanimi gradivi sprejme naslednji zaključek: 

— Zbor združenega dela sprejema na znanje energetsko bilanco SR Slo- 
venije za leto 1975, informacijo o izvajanju gradnje objektov elektroenergetike 
in premogovništva ter ostalih energetskih objektov in informacijo o stanju 
premogovništva v SR Sloveniji; 

— Zbor združenega dela sprejema ugotovitve in stališča Izvršnega sveta 
k obravnavanemu gradivu, skupaj s stališči, mnenji in predlogi Odbora za druž- 
benoekonomski razvoj, ki naj jih predlagatelj upošteva pri uresničevanju svojih 
sklepov in akcijskih predlogov na tem področju; 

— Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oziroma Republiški komite za ener- 
getiko naj do konca leta 1975 predloži poročilo o stanju in problematiki na 
področju energetike in uresničevanja predloženih sklepov in akcijskih pred- 
logov oziroma o vzrokih neizvršitve, če do uresničevanja ne bi prišlo. 

Zaradi izredno kritične energetske situacije, v kateri smo, naj se pristopi 
k skrajno racionalni porabi vseh vrst energije, predvsem pa elektroenergije. 
V ta namen je nujno potrebno skleniti dogovor na ravni republike, ki naj bi 
zavzel stališča o racionalni potrošnji električne energije v reklamne namene, 
pri uličnih razsvetljavah, ogrevanju prostorov, o potrošnji jalove energije, 
zmanjšanju mrtvih hodov itd. 

V zvezi z informacijo, ki smo jo prejeli danes od Samoupravne interesne 
skupnosti elektrogospodarstva, pa predlagam, da še dodatno sprejmemo sklep, 
da se je Zbor združenega dela seznanil tudi s sklepi 3. seje Skupščine Samo- 
upravne interesne skupnosti elektrogospodarstva SR Slovenije z dne 30. 6. 
1975. Sklepe podpiramo in zahtevamo, da Samoupravna interesna skupnost 
spremlja vsa investicijska dela na področju gradnje elektroenergetskih objektov 
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in da o tem poroča tudi Izvršnemu svetu in Zboru združenega dela Skupščine 
SR Slovenije. 

Odbor predlaga Zboru združenega dela, da priporoči vsem delovnim ljudem, 
da naj se zavzamejo za to, da bodo njihovi delegati v Samoupravni interesni 
skupnosti elektrogospodarstva Slovenije dosledno in čimprej uresničili izvr- 
šitev predloženih rešitev in ukrepov. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima Mi- 
lan Starman, delegat 32. okoliša, gospodarsko področje! 

Milan Starman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Samo nekaj besed in misli h gradnji elektroenergetskih objektov v Sloveniji. 
Na podlagi informacije, ugotovitev in stališč, ki smo jih kot delegati obravna- 
vali na seji delegacije, ugotavljam naslednje: 

V celotni gradnji planiranih energetskih objektov kasnimo glede na postav- 
ljene roke. Vprašujemo se, ali so bili ti roki pravilno postavljeni ah v večini 
primerov kasnimo zaradi neodgovornosti investitorjev. Mislimo, da lahko na- 
stane kritična situacija, predvsem za organizacije združenega dela, ki bi se mo- 
rala zaradi pomanjkanja energije odločiti za zmanjšanje proizvodnje, kar bi 
vplivalo tudi na dohodek in na celotno planirano ter prodano proizvodnjo. 

Mislimo, da tega ne bi smeh dovoliti. Združeno delo mora zastaviti svoj 
vpliv, da do tega ne bi prihajalo v prihodnje, saj za te objekte daje določena 
namenska sredstva, ki se morajo uporabljati po predvidenih rokih za potrebe 
gradnje teh prepotrebnih energetskih objektov. Če se ne držimo rokov pri grad- 
nji, velika stopnja inflacije vpliva na ceno objekta. Zato nam pri vsakem ob- 
jektu zmanjka finančnih sredstev. Menimo, da je treba vse ukrepe za zagoto- 
vitev električne energije v gospodarstvu brezkompromisno spoštovati, za kar 
odgovarjajo podjetja elektrogospodarstva, Interesna skupnost elektrogospodar- 
stva in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Delegati v Zboru združenega dela bomo podpirali samo take ukrepe, ki 
bodo zagotovili nemoteno preskrbo z električno energijo v gospodarstvu. 

Menimo, da nastaja v proizvodnji električne energije vrzel med hidroelek- 
trarnami in termoelektrarnami. Trenutno gradimo ali so v programu gradnje 
v glavnem toplotni viri električne energije.,. Znano je, da so to objekti velikih 
dimenzij. Ce tak objekt izpade iz proizvodnje zaradi okvare, ga je skoraj ne- 
mogoče zamenjati. Zaradi tega nastopijo redukcije. Zato podpiramo stališča 
Odbora Zbora združenega dela za družbenoekonomski razvoj, navedena v poro- 
čilu, ki ga verjetno niso prejeli vsi delegati. To poročilo smo delegati obrav- 
navali na skupni seji delegatov Zbora občin in Zbora združenega dela v 32. oko- 
lišu. Menimo, da od teh stališč, navedenih v omenjenem poročilu, ne bi smeli 
odstopati. 

Nujno je vzporedno s termoelektrarnami, plinskimi elektrarnami in nu- 
klearno elektrarno graditi tudi hidroelektrarne. Zato je potrebno izdelati štu- 
dije za nove objekte oziroma analize za že nekoč projektirane objekte za pro- 
izvodnjo hidrolektrične energije. To poudarjam tudi z drugega vidika, ki nam 
narekuje gradnjo teh objektov: vodna energija je surovina, ki je ni treba uva- 
žati. Celotno gradnjo imamo zagotovljeno z domačimi izvajalci in dobavitelji 
opreme. Vsa finančna sredstva so v glavnem dinarska sredstva in verjetno 
niso vezana na tuje kredite. Mnogo od teh elektrarn se lahko z manjšimi sred- 
stvi poveže direktno v že obstoječe prenosne daljnovodne naprave različnih na- 
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petosti. Po podatkih jugoslovanskega elektrogospodarstva je hidroenergija dva- 
krat cenejša od toplotne električne energije in se giblje pod višino stroškov 
goriva v termoelektrarnah in plinskih elektrarnah. Pri gradnji hidroelektrarn 
se poleg proizvodnje električne energije rešuje še nešteto drugih vprašanj: re- 
ševanje zemljišč pred poplavami, urejevanje hudournikov, razvoj turizma, ribi- 
štva itd. Poleg tega, to je izredno pomembno za splošni ljudski odpor, te elek- 
trarne so manj ranljive kot objekti, ki so velikih dimenzij, kot je nuklearna 
elektrarna ali plinske elektrarne, ki so vezane v glavnem na uvoz, ker domačih 
goriv Je zelo malo. Zato mislim, da je pravilno stališče Odbora za družbeno- 
ekonomski razvoj, da bi sprejeli program in načrt gradnje teh objektov hidro- 
energije. 

Dalje menimo, da kljub izkušnjam med energetsko krizo še nismo uspeli 
racionalneje uporabljati električno energijo. Po podatkih, ki so na razpolago, 
je letna stopnja naraščanja odjema električne energije v Sloveniji okrog 6 do 
7 %. Ta podatek nam narekuje, da je nujno pripraviti široko akcijo za racio- 
nalno porabo električne energije pri uporabnikih. Vsi vemo, da je bila elek- 
trična energija v prejšnjih letih tako za gospodinjstvo kot za industrijo verjetno 
zelo poceni in da jo moramo zaradi tega danes dražje plačevati. Zaradi tega je 
bil tudi tako velik porast porabe električne energije pri naših odjemalcih. 

Organizacije združenega dela naj v svojih proizvodnih procesih in v no- 
vih programih upoštevajo energetsko krizo in naj se vključijo v splošno var- 
čevalno akcijo in racionalno porabo vseh energetskih virov. V celoti podpiramo 
vse ugotovitve Izvršnega sveta, odborov Zbora združenega dela in Komiteja 
za energetiko, ki se v svojih poročilih zavzemajo za take ukrepe in zaključke, 
ki bodo gospodarstvu in širši družbeni skupnosti zagotovili, da ne bo prišlo do 
pomanjkanja električne energije, tako da celotno slovensko gospodarstvo ne bo 
trpelo nepotrebne škode. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! K razpravi se prijavljam 
kot delegat gospodarskega področja iz 9. okoliša — Jesenice. 

Tovarišice in tovariši delegati! Energetska bilanca kaže na dosežene re- 
zultate v energetiki Slovenije. Menimo, da je prav, da se danes resno pomenimo 
o stanju, ki vlada v energetiki, in sicer iz dveh razlogov: 

1. zato, ker je energetika v družbenem planu obravnavana kot prioritetna 
naloga, 

2. zato, ker so v središču pozornosti gospodarska gibanja, ki bistveno od- 
stopajo od ciljev, sprejetih z resolucijo. 

Prav gotovo se zavedamo, da moramo negativna gospodarska gibanja za- 
ustaviti prav v združenem delu s povečanjem produktivnosti dela, z usklaje- 
vanjem vseh oblik porabe, s povečanjem izvoza in z zmanjšanjem uvoza, z na- 
sprotovanjem neupravičenim povečanjem cen itd. Večkrat je že v važnih doku- 
mentih zapisano, da moramo na podlagi predvidenega razvoja gospodarstva in 
življenjskega standarda oziroma na podlagi predvidenega povečanja storilnosti 
v letu 1975 računati tudi z ustrezno večjo porabo energije. Zato so potrebne 
takojšnje večje kapacitete'proizvodnje energije. 

Organizirana je bila samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva 
kot skupnost splošnega družbenega pomena, ki ima nalogo, da v okviru nje 
porabniki in delavci, ki delajo v proizvodnji, skupaj na samoupravni način 
urejajo tekoča in perspektivna vprašanja. Tudi v Skupščini smo sprejeli več 
zakonov s tega področja. Zato je prav, da z vso kritičnostjo ocenimo tudi izva- 
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janje teh sklepov in zakonov ter realizacijo zadanih nalog. To je v precejšnji 
meri nakazano tudi v gradivu, ki smo ga dobili od Izvršnega sveta. Gre za 
stopnjo organiziranosti elektroenergetskih dejavnosti, medsebojne povezanosti 
in vlogo v narodnem gospodarstvu ter s tem tudi za odgovornost posamez- 
nikov. 

Pridružujemo se kritiki, ki jo je dal Izvršni svet, ko poudarja, da je pravo- 
časnost zgraditve odobrenih elektroenergetskih objektov in njih usposobitev 
v postavljenih rokih zelo pomembna za celotno gospodarstvo, saj srednjeročni 
plan gospodarskega in družbenega razvoja Slovenije temelji na sprejetih teme- 
ljih razvoja elektrogospodarstva. Zato je nedopustno in družbeno škodljivo 
kakršnokoli neupravičeno odstopanje od uresničevanja dogovorjenih programov 
na področju energetike. Zaskrbljujoče je predvsem to, ker se je ugotovilo, 
da je precej vzrokov za zamude pri gradnji elektroenergetskih objektov zaradi 
neustrezne kadrovske zasedbe in zaradi drugih subjektivnih vzrokov ter v še 
neizvedeni organiziranosti elektrogospodarstva. Pri tem elektrogospodarstvo 
razpolaga z velikimi sredstvi, ki jih namensko zbira združeno delo. 

Ptav tako ugotavljamo, da je trenutno najvažnejša naloga racionalnost 
porabe vseh energetskih virov, ne da bi varčevanje negativno vplivalo na gospo- 
darsko rast in na povečanje deficita plačilne bilance. Delež porabe tekočih 
goriv se povečuje, kar gotovo močno vpliva na deficit plačilne bilance. Ugotavlja 
se, da se ta še naprej povečuje oziroma da se prav letos pričakuje najvišji skok 
v porabi tekočih goriv, poleg možnih težav pri nabavi. 

Ni še dobro organizirana povezava med Interesno skupnostjo elektro- 
gospodarstva in Samoupravno interesno skupnostjo za nafto in plin. Res je, da 
sta ti skupnosti šele ustanovljeni oziroma da prva dela eno leto, druga pa je 
komaj ustanovljena. Res je tudi, da je potreben daljši proces za učinkovitejše 
samoupravno delovanje. Vendar mislimo, da ni dovolj časa, da bi se na ta 
proces dolgo izgovarjali, ampak je potrebno, da ukrepamo dovolj efektivno 
in takoj. Torej gre za boljšo organiziranost v Samoupravni interesni skupnosti 
in v Sestavljeni organizaciji združenega dela elektrogospodarstva Slovenije. 

Najbrž tudi delegati premalo pri tem naredimo, saj so naše razprave le 
v skupinah. Te razprave temeljijo bolj na splošnem poznavanju situacije v te- 
meljnih organizacijah združenega dela. S tega vidika ocenjujemo gradiva ter 
se slabo pripravljamo na seje. Za seje bi se morali bolje pripraviti in imeti 
pripravljene ustrezne podatke ter razpravljati v okviru organov samouprav- 
ljanja. S takimi stališči bi morali nastopati v interesni skupnosti, v občinski 
skupnosti itd. Verjetno bi bili nastopi delegatov in sprejeti sklepi na skup- 
ščinah samoupravnih interesnih skupnosti boljši kot dosedanji in efektivnejši. 
Predvsem gre tudi za neposredne naloge odgovornih ljudi. Saj so nekatere 
trditve v tem gradivu skoraj nesprejemljive. 

V mislih imam zakasnitev pri pogodbah, pri izdelavi projektov, pri prido- 
bivanju lokacij itd. Menimo, da je trditev, da vprašanje gradbenega nadzora ni 
rešeno zaradi nizkih osebnih dohodkov v elektrogospodarstvu, nesprejemljiva 
in nemogoča. To velja tudi za trditev, da je potrebno na lokacijo čakati dve leti, 
da občine zahtevajo nesprejemljivo visoke finančne zneske in za sum, da se ob 
energetiki, ki je splošnega družbenega pomena, pojavlja težnja po izkoriščanju 
lokalnih interesov itd. 

To kaže, da združeno delo ni prisotno pri takih odločitvah. Neurejeno je 
statusno vprašanje rudnika urana na Zirovskem vrhu itd. Kaj nekateri podatki 
politično pomenijo v tej situaciji, ko se borimo za stabilizacijo, in kakšna je 
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v tej zvezi odgovornost samoupravnih, poslovnih in oblastvenih organov, ki 
ne izpolnjujejo svojih dolžnosti in povzročajo resne zamude? Takšni in podobni 
podatki prispevajo k temu, da se porajajo dvomi, ali bomo tudi objekte, kjer 
še ni zakasnitve, kjer so roki še odmaknjeni, uspeli zgraditi do roka, če bistveno 
ne spremenimo načina dela in če se boljše ne organiziramo. Menimo, da mo- 
ramo zaradi tega povečati našo neposredno družbeno in individualno odgo- 
vornost. Kjer le-ta ni zagotovljena, je potrebno izvesti tudi kadrovske zame- 
njave, o čemer naj odločijo samoupravni organi; za to se moramo kot delegati 
močno angažirati. 

Tudi glede sredstev, ki jih moramo zagotoviti, je potrebno bolj efektivno 
dogovarjanje. Mislimo, da ni tolikšne potrebe, da se sredstva zagotavljajo na 
podlagi zakonov, ampak je mogoče sredstva združevati na podlagi samoupravnih 
sporazumov oziroma družbenih dogovorov v okviru združenega dela in Samo- 
upravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije. 

Verjetno ni pravih akcij in predlogov v okviru Interesne skupnosti. Po- 
glejmo samo pri treh velikih potrošnikih, kot so na primer TGA Kidričevo, To- 
varna dušika Ruše in Železarna Štore. Bilanca njihovih potreb za leto 1975 je 
1151 GWh, ti veliki potrošniki pa imajo dovoljenih 1213 GWh, kar je za 330 GWh 
več, kot pa je njihova bilančna potreba. To je toliko energije, kot je proizvaja 
elektrarna s 40 MW. Ali ni to dokaz, da mora biti interes za medsebojno dogo- 
varjanje in da je prav, da je tak interes za dogovarjanje o energetskih potrebah 
vseh potrošnikov? 

Glede izgube v elektrogospodarstvu: Nemogoče je, da se sicer obvešča o 
izgubah, da pa se za to čaka na konec leta, tako da te izgube rešujemo na hitro 
in na nesamoupraven način. Dogovori o predlogih in rešitvah o kritju izgub 
bi morali teči že sedaj v okviru Samoupravne interesne skupnosti. 

Morali bi biti bolj aktivni, da bi združeno delo prevzelo gospodarjenje 
v svoje roke. Pri tem podpiram temeljne zaključke in akcijske predloge, ki naj 
z današnjo sejo postanejo sklepi. 

Večjo pozornost je potrebno posvetiti racionalnejši porabi energije, saj 
mora to vplivati na zmanjšanje uvoza oziroma deficita plačilne bilance. Pri tem, 
mislim, naj se močneje vključijo tudi upravni organi, npr. inšpekcija parnih 
kotlov, ki ugotavlja številne naprave s slabim izkoristkom in s tem precej ne- 
racionalno porabo, zaradi česar ima možnost direktnega ukrepanja, kot je opo- 
zarjanje na čiščenje itd. 

Zavzemamo se za čimprejšnjo izdelavo srednjeročnih in dolgoročnih pro- 
gramov optimalnega izkoriščanja vseh vrst energije, morda tudi z izdelavo 
tehničnih normativov, kje se ne sme trošiti žlahtno gorivo — tam, kjer so vse 
možnosti za trošenje enostavnejših goriv, tako da ne bi bila samo cena regu- 
lator porabe. Mislim, da je treba posvetiti večjo pozornost izkoriščanju odpadne 
energije, ki jo pri nas še zelo slabo izkoriščamo'. Čeprav je to v rokah združe- 
nega dela, se morajo pri tem vključiti bolj kot doslej inštituti in drugi, ki lahko 
pri tem pomagajo. Te možnosti so. Veliko še neizkoriščene energije zametujemo, 
kot je to primer pri raznih hladilnih sistemih za proizvodnjo tople vode v meta- 
lurgiji in tako naprej. Zato analizirajmo to in konkretizirajmo v temeljnih 
organizacijah združenega dela! Sploh bi bilo prav, da bi energetska bilanca 
pokazala tudi ta, del izkoriščenosti energije, že zaradi pomena in opozarjanja 
na to vrsto enegije. Tu mislim na visoke temperaturne dimne pline, nizko kalo- 
rične pline vse do lesnih odpadkov. Morda je potrebno dodati predloženim skle- 
pom še to, da takoj pristopimo k sklepanju dogovorov in sporazumov za reše- 
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vanje finančnih vprašanj z združenim delom ob zagotavljanju inozemskih 
finančnih sredstev, kot je to navedeno v gradivu. 

Podpiramo mnenje Izvršnega sveta, da se energetska bilanca za leto 1976 
izdela že konca julija 1975. Sprašujem pa, ali je že toliko pripravljena, da bo to 
sploh mogoče. Če ni, določimo v teh dokumentih realni rok. 

V ta priporočila naj se vključijo tudi zaključki, navedeni v informaciji o 
stanju v premogovništvu SR Slovenije. Izvrševanje teh zaključkov in priporočil 
naj delegati Skupščine dobijo najkasneje v septembru ali oktobru 1975 za 
obravnavo v temeljnih organizacijah, ki naj potem odločijo, ali je potrebno, 
da to ponovno obravnava Skupščina SR Slovenije oziroma Zbor združenega 
dela. 

Na žalost so to stališča, o katerih smo se dogovorili na sestanku skupine 
delegatov iz gospodarstva, kamor smo delegirani iz organizacij združenega 
dela občine Jesenice, so pa tudi del razprav v temeljnih organizacijah. Se bolj 
prav pa bi biloj, da bi to problematiko obravnavah neposredno v temeljnih 
organizacijah združenega dela ob prisotnosti delegatov, ki so v Interesni skup- 
nosti za energetiko, da bi se bolj ostro postavila zahteva za reševanje navedenih 
vprašanj v teh skupnostih. Današnje dogovore in zaključke moramo posredovati 
temeljnim organizacijam združenega dela, ki porabljajo in proizvajajo energijo, 
tako da bomo ob ugotavljanju, kaj je storjeno, lahko ocenili odgovornost de- 
lavcev v združenem delu elektrogospodarstva, porabnikov samoupravne inte- 
resne skupnosti, Izvršnega sveta, Komiteja za energetiko itd., torej vseh, ki so 
jim ti zaključki in priporočila namenjeni. Hvala. 

Predsednik Štefan N e m e c : Kdo še želi razpravljati? Prosim! Besedo 
ima Rok Pavšič, delegat z gospodarskega področja, 33. okoliš — Ljubljana-Vič. 

Rok Pavšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Dele- 
gatska skupina 33. okoliša je proučila poročilo o energetski bilanci in infor- 
macijo o izvajanju gradnje objektov elektroenergetike in premogovništva ter 
ostalih energetskih objektov ter stališča in priporočila Izvršnega sveta SR Slo- 
venije. Delegacija je mnenja, da bi bilo potrebno za jasnejšo sliko današnjega 
stanja v energetiki upoštevati tudi malo obširnejši prikaz dejanskih vzrokov 
za nastalo energetsko situacijo. To je potrebno zato, da bi te zaviralne vzroke, 
zaradi katerih smo trenutno v zelo težkem položaju, čim htireje odpravili. 

Če upoštevamo rezultate zadnjih desetih let na področju investicijskega 
vlaganja in gradnje energetskih objektov, potem današnje stanje ni zadovoljivo. 

Vzroki za kasnitev pri rokih gradnje energetskih objektov nikakor niso 
rezultat trenutne preslabe organiziranosti in osveščenosti, temveč rezultat ne- 
organiziranosti pri gradnji energetskih objektov v zadnjem obdobju. Strokov^ 
njaki so opozarjali na kritično stanje energetike po letu 1970. Vendar ta 
opozorila niso bila resno upoštevana, dokler ni ugasnila luč po deželi slovenski 
in so se ustavila kolesja naše industrije. Za ilustracijo teme pa moramo malo 
bolj razčleniti tiste bistvene razloge, ki so vplivali na popolno stagnacijo elektro- 
energetike. 

Kot pri vsaki drugi investiciji je tudi pri energetiki osnova investicijskih 
vlaganj denar, ne pa kadri, kot je to navedeno v poročilih. Za ilustracijo naj 
navedemo nekaj bistvenih podatkov, ki so povzeti iz statističnega letopisa SR 
Slovenije za obdobje od leta 1961 do 1973. V tem času se je procent udeležbe 
vseh investicij oziroma investicij v družbenem proizvodu gibal od 1,30 % v letu 
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1961 do 1,94®/» v letu 1966, v letu 1972 pa je padel na 0,61;%. Če to obdobje 
pogledamo še z druge plati, vidimo, da je elektrogospodarstvo zastopano v vseh 
investicijah v poprečju 4,8^/a, v gospodarskih investicijah samo s 7%, v inve- 
sticijah za industrijo pa s 14,6 %. Se mnogo bolj zaskrbljujoča pa je slika glede 
vlaganj (v nominalnih zneskih) od leta 1966 do 1973, ko je bil skupni indeks 
vseh investicij, če vzamemo za osnovo leto 1966, 383, za gospodarske investicije 
365, v industriji 321, v elektrogospodarstvu pa samo 75. Kot edini razlog za 
tako stanje lahko navedemo, da je v tem obdobju industrija prednjačila pred- 
vsem s svojim programskim delom pri zagotavljanju svojih investicij, ener- 
getika pa je ostala brez svoje organizirane programske priprave, brez finanč- 
nih sredstev, kakor tudi brez vseh kadrov in potreb, ki jih je rabila in jih vedno 
bolj rabi industrija. Zato se ob sedanjem krčevitem oprijemanju vsakega pri- 
dobljenega kilovata niti ne spomnimo, da smo pozabili na tako važen člen 
v našem razvoju, kot je energija. 

Danes bi lahko brez večjih težav obvladali situacijo in imeli na razpolago 
več časa za graditev, če bi imeli izdelan program potreb v energetiki z vseh 
potrebnih plati, kot so energetska baza, energetska vključitev, geološki, hidro- 
loški in ekološki pogoji ter njihova urbanistična vključitev v slovenski prostor 
in za to zagotovljena tudi finančna sredstva ter utečene investitorske skupine, 
ki so se zaradi neurejenih razmer v elektrogospodarstvu pred časom razšle. 

Zato je izhod iz takega stanja prek noči nemogoč. Nihče v svetu niti pri 
nas nima moči, da bi v zelo kratkem času postavil tehnično tako zahtevne in 
obsežne objekte. Montažna in gradbena dela so dolga in zato ni mogoče takih 
objektov postaviti v enem letu. Ce pri tem upoštevamo še čas, potreben za 
izdelavo tehnične dokumentacije in uskladitev zahtev projektov pri postavitvi 
v okolje ter za pridobitev ustreznih upravnih dokumentov za pričetek gradnje, 
so bili določeni roki gradnje povsem nerealni. To je razvidno tudi iz predvide- 
nega finančnega načrta sredstev, po katerem bodo investicijska vlaganja od 
1,4% družbenega proizvoda v letih 1961—1973 predvidoma porasla v letu 1975 
na 8!°/o. Vse to nam še bolj potrjuje, da so roki in finančna sredstva zelo napeto 
postavljeni. 

Ob veliki potrebi po finančnih sredstvih se nam nehote vsiljuje vprašanje 
velikih podražitev pri gradnji energetskih objektov. Kje so vzroki za te po- 
dražitve? Inflacijska gibanja prispevajo svoj delež, drugi, dosti bolj pomemben 
vzrok pa je v pomanjkljivi ocenitvi stroškov zaradi nezadostnih geoloških in 
urbanističnih raziskav, ki jih ni mogoče opraviti v skopo odmerjenih rokih, ki 
so za take objekte predvideni. 

Iz istega razloga tudi ni mogoče pripraviti in sestaviti ustreznih pogodb, 
ki bi zagotavljale uspešen in hiter zaključek gradnje. Velikokrat so vzroki tudi 
v zavestnem skromnejšem prikazovanju investicij že pri izbiri investicij, kar je 
v prid lokalističnih teženj razdrobljenih investitorjev elektrogospodarstva, da 
bi se tako dobila za vsako ceno odobritev za investicijo. 

Glede na sedanje stanje moramo biti zadovoljni, da se na majhnem slo- 
venskem prostoru naenkrat gradi toliko energetskih objektov republiškega 
in lokalnega industrijskega značaja. Vse to pa predstavlja veliko obremenitev 
gospodarstva v zelo kratkem obdobju. V planu srednjeročnega in dolgoročnega 
razvoja SR Slovenije in SFRJ se nam na podlagi današnjega stanja obeta bolj 
neprekinjena gradnja energetskih naprav in objektov. Kljub temu pa smo, 
zaradi predvidevanja 2,5-kratnega povečanja porabe in proizvodnje energije 
v desetih letih, lahko v dvomih, ali so taka predvidevanja realna. Sedanja 
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obsežna energetska gradnja je aktivirala in likvidirala skoraj vsa razpoložljiva 
sredstva akumulacije slovenskega gospodarstva. Zato je težko pričakovati, da 
se bo izpolnilo predvidevanje o še večji obremenitvi gospodarstva brez škode 
na drugih področjih našega družbenega in gospodarskega razvoja. 

Pil vsem tem se strinjamo s prvo točko temeljnih zaključkov in akcijskih 
predlogov o čim racionalnejšem izkoriščanju energije. Pri tem mislim še po- 
sebno na uporabo odpadkov v mestih in na povezanost z ogrevanjem v naseljih 
in na druge objekte, pri katerih po nepotrebnem prihaja do neracionalnega tro- 
šenja energije in energetskih surovin. 

Na podlagi vsega navedenega menimo, da je vsa moralna in materialna 
obveznost odgovornih organov, ki vodijo gradnjo energetskih naprav in objek- 
tov, da bodo v skladu s partijsko disciplino in odgovornostjo izpolnili vse ob- 
veznosti, navedene v temeljnih zaključkih in akcijskih predlogih, ter da se 
bodo dokončno izvedle naloge v tako pomembni veji naše infrastrukture', kot 
sta energetika in elektrogospodarstvo, predvsem z učinkovitejšim planiranjem. 
Največja pozornost mora biti usmerjena v tako organiziranost elektrogospo- 
darstva, da se bodo lahko takoj izpolnile naslednje naloge: vlaganje materialnih 
sredstev in zagotovitev ustreznih kadrov pri pripravi bodočih objektov, organi- 
zacija investitorskih skupin, ki bi obvladale celotno področje energetike, zago- 
tovitev pravic za oblikovanje cen za vse energetske vire, kot so elektrika, naftni 
derivati, zemeljski plin. in premog, ker se lahko edino na ta način nadomesti 
primanjkljaj v elektrogospodarstvu in zagotovijo regresi pogodbenim pro- 
izvajalcem. 

Rezultati uspešnega planskega in razvojnega dela bodo kvalitetno sestav- 
ljene in pravočasno sklenjene pogodbe, na podlagi katerih se bodo lahko uspešno 
in hitro gradili objekti in naprave. Del krivde za omenjene stalne spremembe 
predpisov in postopkov investitorjev je na samih investitorjih, kar bi odpadlo 
pri enotni organizaciji planiranja in vključevanja v okolje ter z organizacijo 
ene investitorske skupine, ki bi obvladovala celotno področje gradnje elektro- 
energetskih objektov. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
tovarišica Milka Gjofi, delegatka z gospodarskega področja, 15. okoliš — Len- 
dava! 

Milka Gjofi: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov 15. okoliša iz Lendave je na zadnji seji razpravljala o energetski 
bilanci in postavila naslednje vprašanje: 

Ob pregledu energetske bilance SR Slovenije za leto 1975 in informacije 
o izvajanju gradnje objektov elektroenergetike se v Pomurju zaskrbljujoče vpra- 
šujemo, ah bomo dobili dovolj kvalitetne električne energije. Ugotavljamo 
namreč, da še do danes niso zagotovljena sredstva za gradnjo 110 kV omrežja, 
ki bi moralo biti po planu zgrajeno v letu 1975. Brez tega prenosnega omrežja 
si ne moremo zamišljati razvoja manj razvitih obmejnih območij severovzhodne 
Slovenije, kot je to zapisano v resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije za leto 1975. 

Drugo pereče vprašanje so napovedane izgube v elektrogospodarstvu SR 
Slovenije, ki naj bi znašale za leto 1975 54 milijard starih dinarjev. Sprašu- 
jemo se, ali je to točno in kako se misli rešiti ta problem! Skrajni čas je že, 
da sistemsko in pravočasno rešujemo vprašanje cen elektroenergije ter tako 
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pravočasno zagotovimo sredstva za enostavno in razširjeno reprodukcijo. Hvala 
lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Prosim! Besedo ima Janko 
Meh, delegat gospodarskega področja iz 5. okoliša. 

Janko Meh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije v 5. volilnem 
okolišu s sedežem v Velenju in skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije v Velenju sta obravnavah energetsko bilanco Slovenije za leto 1975 
in informacijo o stanju premogovništva v Sloveniji. Delegati v obeh navedenih 
skupinah smo ugotovili, da so nekateri problemi na področju energetike silno 
pereči in terjajo hitrejše in učinkovitejše reševanje, za kar je potrebna večja 
aktivnost vseh dejavnikov, ki sodelujejo1 in so odgovorni za nemoten in koordi- 
niran razvoj energetike. 

Delegati ugotavljamo, da je rešitev nekaterih problemov, ki so prisotni 
v velenjskem bazenu in s katerimi smo seznanili predstavnike slovenske skup- 
ščine in republiškega Komiteja za energetiko ob njihovem obisku v Velenju, 
že nakazana oziroma povzeta v zaključkih informacije o stanju premogovništva 
v SR Sloveniji. Z nakazanimi zaključki se v celoti strinjamo in pričakujemo, 
da bo tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel ustrezne ukrepe za 
hitrejše in uspešnejše reševanje nakopičnih problemov na tem področju. 

Zaradi velikega družbenega pomena, ki ga imajo energetski viri velenj- 
skega bazena v energetski bilanci Slovenije — velenjski lignitni bazen daje 
nad 40 "/o električne energije Slovenije — in zaradi specifičnega položaja, 
ki ga ima eksploatacija premoga v tem bazenu, moramo ponovno opozoriti na 
nekatere probleme, ki jih ni mogoče uspešno reševati le na ravni Rudarskega 
elektroenergetskega kombinata Velenje in na ravni ožje, to je občinske druž- 
bene skupnosti, temveč z večjo aktivnostjo in koordiniranim sodelovanjem vseh 
odgovornih dejavnikov na ravni republike. 

Poleg problemov, ki so že nakazani v obravnavani informaciji, bi želeli 
poudariti predvsem naslednje: 

Problematika rudarskih škod. Danes so nekaj že govorili o tem vprašanju. 
Mogoče bi podal kratko obrazložitev o tem, kaj je to rudarska škoda. 

Velenjski premogovnik odkopava premog po metodi zaruševanja. To po- 
meni, da na mestu, kjer je bil pod zemljo premog, nastane po izkopu premoga 
odprtina, ki se z ničemer ne napolni, ampak se zemlja na površini ugrezne. 
Zaradi tega so seveda uničeni vsi objekti, ki so na tem področju. Tudi zemljišče 
ni več uporabno brez dodatne obdelave niti za kmetijstvo niti za druge namene. 

Razvoj odkopnih področij šaleškega energetskega bazena je prišel v tako 
fazo, da se vse bolj resno postavlja vprašanje plačevanja oziroma kalkulacije 
rudarskih škod. Pri tem se postavljata dve zahtevi: realno obremenjevanje 
odkopnih količin premoga z upravičenimi stroški rudarskih škod, ki naj bi 
bile z družbenega stališča čim nižje in po možnosti enakomerne, ter po drugi 
strani varovanje interesov prizadetih občanov, ki se izražajo v zahtevi, da se 
čim bolje nadomesti stanje, ki je porušeno zaradi rudarskih škod. 

Pri proučevanju rudarskih škod kot kalkulativnega elementa stroškov za- 
sledimo silna nihanja v različnih obdobjih, razen tega pa stalno naraščanje tega 
elementa, tako relativno kot tudi absolutno. Porast rudarskih škod je posledica 
dveh faktorjev, in sicer po eni strani dejstva, da prihajamo z odkopavanjem 
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vedno bolj pod področja močnejše poselitve in intenzivnejšega izkoriščanja 
površin, po drugi strani pa stalnega naraščanja cen. Depresirane cene premoga 
niso omogočale sistematičnega odkupovanja površin in objektov, ampak se 
odkupi vršijo praktično v zadnjem hipu, ko rušenje že ogroža varnost ljudi. 
Takšen način ima za posledico zelo neenakomerne obremenitve premoga s 
stroški rudarskih škod. 

Kakšno je to gibanje, nas opozarjajo naslednji podatki: leta 1966 je bila 
obremenitev rudarskih škod skupno 5,22 milijona din ah 1,76 din na tono, kar 
je predstavljalo 3,83% stroškov za tono premoga. Leta 1975 je bila obremenitev 
rudarskih škod skupno že 55 milijonov din ali 13,64 din na tono proizvedenega 
premoga oziroma 7,02% stroškov v ceni premoga. Iz tega vidimo močno na- 
raščanje deleža rudarskih škod v ceni tone premoga. 

Da bi dosegli enakomernejšo obremenitev premoga s stroški rudarskih škod, 
kar je tudi z družbenega stališča interesantno, bi bilo potrebno spremeniti 
sistem financiranja rudarskih škod. Sprememba bi bila možna na ta način, da 
bi imel Rudarsko energetski kombinat Velenje možnost za najetje dolgoroč- 
nega kredita z nizko obrestno mero za poravnavanje rudarskih škod, premog 
pa bi bremenile le enakomerne anuitete za te najete kredite, ne pa tako kot 
sedaj, ko moramo vsako leto v ceno premoga vkalkuhrati tohko sredstev za 
rudarske škode, kolikor jih je glede na razpored odkopavanja v določenem 
letu potrebnih. 

Nakazana možnost bi imela pred sedanjim stanjem več prednosti, in sicer: 
1— kot je že omenjeno — enakomerno obremenjevanje cene, 
— možnost pravočasnega sistematičnega odkupovanja površin in objektov 

pred odkopavanjem, 
— pri pravočasnem, sistematičnem odkupovanju odpade element časovne 

stiske, ki močno vpliva na znesek odškodnine. 
Pri ocenjevanju problematike rudarskih škod pa je treba poleg čistih eko- 

nomskih vidikov upoštevati tudi sociološki moment, ki pa je včasih še po- 
membnejši od ekonomskega: 

1. Odkupujemo imetje, ki se je prenašalo in plemenitilo iz roda v rod. Še 
pomembnejši pa je moment, da se z napredovanjem rudarskih del in razvojem 
energetskih virov spreminja in uničuje okolje, spreminja mikroklima in da so 
posledice tega vpliva že močno vidne. Zato moramo pravočasno in neprekinjeno 
skrbeti za ponovno kultiviranje ter sanacijo škod, kar pa je ob sedanjem na- 
činu financiranja nemogoče. 

2. Problem, ki ni manjši, morda celo bistven, je fluktuacija delovne sile, 
ki je danes že bila omenjena, v rudarstvu. V razdobju zadnjih treh let se je npr. 
izmenjalo v rudarskem kolektivu prek tisoč delavcev, to pomeni, da se za- 
menja vsako leto približno ena tretjina kolektiva. Delna rešitev te problematike 
je po našem mnenju v šolanju kadrov v rudarskem šolskem centru. 

3. Ce upoštevamo, da bo po zgraditvi IV. faze termoelektrarne Šoštanj 
prišla okoli polovica energije iz Šaleške doline oziroma da bo potrebno nakopati 
letno okoli 4,7 milijona ton lignita, se ob tem pojavlja še tretji večji problem '— 
kvalificirana delovna sila. 

Dosedanje izkušnje potrjujejo, da so edini zanesljivi kadrovski vir rudarske 
šole. Dejstvo je, da so absolventi poklicne ali tehniške rudarske šole edino 
usposobljeni obvladati sodobno tehnologijo eksploatacije premoga; med njimi 
pa je tudi najmanj fluktuantov. 
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V zvezi z navedenim bo potrebno razširiti izobraževanje vseh kadrov, ki 
jih potrebuje šaleški energetski bazen. 

Pri šolanju rudarskih kadrov v šaleški dolini se kažejo nekateri problemi, 
kot npr. premajhna vabljivost tega poklica za mladino, predvsem slovensko. 
Tako je npr. za šolsko leto 1975—1976 od 226 prijavljenih za rudarsko šolo 
samo še 6 Slovencev. 

To mogoče lahko konkretizira tudi vprašanja, o katerih je govoril tovariš 
Babič, oziroma se s tem njegovo izvajanje potrjuje. 

Predlagamo, vda se realizirajo naslednji ukrepi: 
1. priznanje praktičnega dela v jami v času šolanja v delovno dobo, 
2. perspektive za stanovanja po končanem šolanju, predvsem pa boljši sta- 

tus učenca v času šolanja. 
To pomeni, da moramo omogočiti mladini, da se bo usposabljala za ta 

težak poklic v bolj ugodnih pogojih (bivanje in prehranjevanje v času šolanja) 
ob možnosti za različne aktivnosti in ob materialni stimulaciji. Da bi to do- 
segli, je nujno zgraditi v Velenju dom za te učence s kapaciteto 460 ležišč, s 
čimer bi omogočili mladini, da bi se za rudarski poklic izobraževala v nor- 
malnih pogojih. 

Za tak dom je projekt pripravljen, prav tako zemljišče, sredstva za gradnjo 
pa bi morali zagotoviti hkrati z investicijo v elektrarno in rudnik. Osnovnih 
problemov za izobraževanje kvalificirane delovne sile za rudnik Šaleška dolina 
sama ne more rešiti. Rešeni bi bili lahko ob hkratnih naporih vseh, ki si pri- 
zadevajo rešiti energetski problem Slovenije, to je celotne slovenske skupnosti. 

Predlagani zaključki in informacija o stanju premogovništva v Sloveniji 
obsegajo vso problematiko. Menimo, da bo realizacija le-teh bistveno pripo- 
mogla k reševanju problematike energetike v Sloveniji. 

Posebej pa poudarjamo, da vsa prizadevanja ne bodo rodila sadov, če ne 
bo uspešno rešen osnovni problem, ki je po našem mnenju nelikvidnost elektro- 
gospodarstva. Neurejeni odnosi med cenami in stroški električne energije se 
vse prepočasi rešujejo. Posledice takega reševanja se čutijo že danes, obstaja 
pa nevarnost, da bodo nastale resne ovire pri preskrbi Slovenije z energijo, 
če ta problem ne bo hitro in ustrezno rešen. Obenem podpiram tudi stališča, 
ki jih je danes navedel tovariš Petrovič. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Kdo še želi razpravljati? Besedo 
ima Drago Petrovič, predsednik Komiteja za energetiko in član Izvršnega sveta! 

Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da poskusim dati odgovor na nekatera vprašanja, ki so jih postavili 
v svojih izvajanjih delegati. V začetku se opravičujem, če odgovori ne bodo 
popolni, ker nekateri odgovori terjajo še določen premislek. 

Eno od postavljenih vprašanj je vprašanje odnosov med hidro in termo- 
energijo in vprašanje optimizacij skega postopka. 

Informirati vas moram, da je optimizacijski postopek do leta 1980 izvršen, 
da je približno razmerje med hidro in termoenergijo, v katero vključujem tudi 
nuklearno energijo, 80 : 20. V Sloveniji razpolagamo s približno 3 in pol mili- 
jarde kWh rezerv na področju hidroenergije, ki so še neizkoriščene, to je na 
rekah Mura, Sava in Soča. Pripravljenih je več projektov, ki so v optimiza- 
cijskem postopku. Računam, da bo to razmerje v obdobju 1980 do 1985 nekoliko 
ugodnejše. 
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Moram poudariti, da se pri optimizacij skem postopku elektrogospodarstva 
postavlja vrsta vprašanj. Termoenergetske in nuklearne kapacitete imajo dolo- 
čene prednosti pred hidroenergetskimi. Opozoril bi, da je v Sloveniji v ob- 
dobju šestih mesecev letošnjega leta nihala proizvodnja naših hidroelektrarn 
od 2 in pol milijona kW dnevno do 10 milijonov kW, kot je trenutna proiz- 
vodnja hidroelektrarn. 

Ob normalnem vodostaju računamo, da hidroenergetski potenciali lahko 
pokrivajo le del potreb po električni energiji. Kvaliteta teh energetskih ob- 
jektov je točno ocenjena, kljub temu pa mislim, da se vsako leto z vse večjo 
porabo električne energije postavlja v prvi plan vprašanje zanesljivosti oskrbe 
z električno energijo, ki narekuje vedno določeno razmerje med termo in hidro- 
energetskimi kapacitetami. 

Ne glede na to, da je cena električne energije iz hidroelektrarn precej nižja 
kot iz termoelektrarn, pa je zanesljivost obratovanja hidroelektrarn precej 
nižja od termoelektrarn. Optimizacijski postopek je optimalna varianta med- 
sebojnega odnosa, ki zagotavlja v prvi vrsti visoko obratovalno pripravljenost 
in absolutno zanesljivost oskrbe. Potem šele pridejo vsi ostali relevantni fak- 
torji, kot so ekonomika, stroški, način eksploatacije itd. 

Vprašanje, ki ga je postavil predsednik zbora, se nanaša na odnos med in- 
vestitorji in občinskimi skupščinami zaradi lokacij, soglasij, kakor tudi na 
vprašanje pogodb z domačimi in tujimi izvajalci. S predsednikom se v celoti 
strinjam. Njegove ugotovitve se v bistvu pokrivajo z ugotovitvami Izvršnega 
sveta, Republiškega komiteja za energetiko in Interesne skupnosti elektrogo- 
spodarstva. 

Mislim, da je nujno povečati interes za medsebojno dogovarjanje v okviru 
Interesne skupnosti elektrogospodarstva, ki je temeljna skupnost, v kateri se 
rešujejo vsa odprta vprašanja in v kateri se usklajujejo interesi proizvajalcev 
in porabnikov električne energije. To je tudi temeljna skupnost, kjer naj se 
rešujejo tudi vsi ostali problemi, kot so problemi povezovanja medsebojnih 
interesov zaradi zagotovitve gospodarske rasti in zagotovitve potrebnih sred- 
stev za razširjeno reprodukcijo. 

Dogovori o pokrivanju izgube za letošnje leto v Interesni skupnosti elektro- 
gospodarstva že tečejo. Pripravlja se ustrezen predlog, ki bo predložen Skup- 
ščini Interesne skupnosti elektrogospodarstva v septembru 1975, ko bodo raz- 
čiščena še nekatera vprašanja glede programiranih stroškov elektrogospodarstva 
in dokončno definirana izguba na podlagi ocene razmer proizvodnje elektro- 
gospodarstva do konca leta. O tem je zadnja Skupščina SIS elektrogospodar- 
stva 30. junija 1975 že razpravljala. Sprejela je tudi sklep, da naj se pripravijo 
ustrezna gradiva v zvezi s pokrivanjem izgube in ukrepi za pokrivanje izgube 
ter pošljejo Skupščini Interesne skupnosti v septembru 1975. 

Mislim, da je potrebno podpreti vsa prizadevanja zveznih in republiških 
organov za čimprejšnji sprejem zakonskih ukrepov in ustreznih odlokov ozi- 
roma tehničnih predpisov v zvezi s porabo posameznih virov energije. Mislim, 
da je glede na krizo, v kateri se nahajamo na področju energije, nujno potrebno 
programirati nekatere vrste porabe primarnih virov energije tudi s ustreznimi 
tehničnimi predpisi. Mislim, da moramo povsod onemogočiti očitno neracio- 
nalno porabo energije pri posameznih tehnoloških postopkih, v gospodinjstvih 
in v prometu, torej povsod, kjer bomo ugotovili, da očitno zaostajamo za tehno- 
loškim napredkom povzroča neracionalno porabo energije. Popolnoma je jasno, 
da mora biti izvajanje takih predpisov kontinuirano in da se mora vedno spre- 
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minjati razvoj tehnologije. Na podlagi tega se morajo ugotavljati tudi obdobja, 
v katerih bodo ukrepi za prepoved nastali in veljali. Mislim, da je to obsežno 
delo, vendar je bil eden osnovnih zaključkov današnje razprave, da je treba 
zagotoviti racionalnost uporabe vseh oblik energije, tako primarne kot se- 
kundarne. 

Postavljeno je bilo vprašanje izdelave energetske bilance za leto 1976. Ob- 
vestim vas lahko, da je elektroenergetska bilanca v osnutku že pripravljena. 
V zvezi s tem je pripravljena tudi bilanca premogovništva. Odprta je še bilanca 
naftnih derivatov in plina, vendar upamo, da je osnutek energetske bilance 
še vedno lahko pripravljen v juliju 1975. Zaenkrat ne vidimo nobenega razloga, 
da bi odstopili od sklepa Komiteja za energetiko, ki je bil sprejet pred dvema 
mesecema. 

Mislim, da je pravilna ugotovitev, da je potrebno oceniti odgovornost vseh 
dejavnikov, ki so vključeni v izvajanje energetske politike, vključno z vsemi 
upravnimi organi. Mislim, da je potrebno pretehtati vse obveznosti, ki so jih 
ti organi dobili v zadnjem obdobju. Na tej osnovi je treba ugotoviti, kje se je 
izvajanje zataknilo oziroma začelo zaostajati in na teh področjih tudi ustrezno 
ukrepati. V tem smislu se izvaja tudi sklep Skupščine Interesne skupnosti elek- 
trogospodarstva, ki je naročila svoji delavski kontroli, naj z dokumentacijo 
ugotovi povzročitelje zakasnitev, ki so sodelovali od predlaganja objektov in 
predlaganja rokov do izvršitve. 

V zvezi z ugotovitvijo, ki jo je navedel delegat iz 33. okoliša, Ljubljana-Vič, 
da so roki za gradnjo objektov nerealni in da finančna sredstva ovirajo izredno 
napete zahteve elektrogospodarstva, bi vas želel informirati, da je odbor za 
vprašanja posebnega družbenega pomena z zapisnikom določil odgovorne osebe 
za izvajanje investicij. Vse te odgovorne osebe so garantirale, da se bodo te 
investicije, ki so bile sprejete za področje elektrogospodarstva, tudi v rokih 
izvajale. 

Verjetno se bomo morali vprašati, kdo je takrat sprejel to oceno in koliko 
je bila ta ocena realna, ob ustrezni ugotovitvi odgovornosti tistih, ki so te 
naloge sprejeli. 

Mislim, da se ne moremo strinjati z ugotovitvijo, da je v elektrogospodar- 
stvu vzrok zaostajanja predvsem v pomanjkanju sredstev in ne kadrov. Strinjam 
se s tem, da je razporejenost kadrov v elektrogospodarstvu neustrezna in da 
so marsikje ustrezni kadri tam, kjer niso nujno potrebni. To je vprašanje emi- 
gracijske sposobnosti ustreznih strokovnjakov znotraj enotnega elektrogospo- 
darskega sistema. Mislim, da bi bila izredna škoda, če ne bi mogli ob organi- 
zaciji, ki jo predlagamo v okviru elektrogospodarstva, zbrati določenih strokov- 
njakov v določenih centrih, za katere se bomo dogovorili, in v teh centrih orga- 
nizirati tako strokovno delo investicijskih grup, ki bi v celoti ustrezalo za- 
htevam, ki jih postavljamo glede izvajanja investicij v elektrogospodarstvu. 

Pomanjkanje sredstev ni bilo razlog za zaostajanje, pač pa so bili vzrok 
nerešeni koncepti o razvoju elektrogospodarstva in pa postopek optimizacije, 
za katerega vemo, da je v zadnjih letih zaostal. Obdelana je bila vrsta variant, 
na katere so učinkovali tako veliki vplivi, da so povzročili pomanjkanje elek- 
trične energije. Ta problem smo začeli proučevati v letu 1973. Ob tem mislim, 
da so odločitve o gradnji plinskih elektrarn, za katere vemo, da dajejo naj- 
dražjo energijo, posledica takega stanja. Vseeno pa je bolje imeti drago ener- 
gijo kot pa biti brez nje. 

7 
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Dogodki v septembru leta 1973 so to našo ugotovitev v celoti potrdili. 
Zato je potrebna ob jasni zadolžitvi izredna prizadevnost in odgovornost za 
izvajanje projektov, sprejetih s programi razvoja elektrogospodarstva. Samo 
to je zagotovilo, da bomo prebrodili krizo, v kateri smo in v kateri bomo še 
v letih 1976 in 1977. Dobili smo poduk, da se v bodoče podobne stvari ne bodo 
več dogajale. 

S tem je povezano tudi vprašanje obremenitve gospodarstva s sredstvi 
za razvoj energetike. Ta je v celoti odvisna od sprejetih konceptov. V resolu- 
ciji smo zelo jasno začrtali nove odnose in tudi zelo jasno nakazali, da je po- 
trebno za področje infrastrukture v letošnjem letu zagotoviti v vsej investicijski 
porabi prek 40 ®/o sredstev. Ta skok, ki je potreben, je seveda posledica do- 
sedanjega zaostajanja gradnje elektroenergetskih objektov. Zaradi tega zaosta- 
janja moramo še bolj vztrajati pri rokih in priznati samo objektivne vzroke za 
sedanjo kasnitev pri gradnji objektov. Za vse druge vzroke moramo zahtevati 
ustrezno odgovornost in ukrepe. 

Podpiramo delegate, ki se zavzemajo za notranjo organizacijo elektrogo- 
spodarstva. Menimo, da je to pravzaprav ključni pogoj za kvalitetno izvajanje 
sprejetih nalog in sprejetega programa gradnje elektroenergetskih objektov. 
Organizacijo bo mogoče izboljšati v relativno kratkem času, saj smo samo- 
upravni sporazum o sestavljeni organizaciji združenega dela elektrogospodarstva 
podpisali že julija lani. Zato ni nobenega zadržka, da v enem letu ne bi mogli 
ustanoviti enotne skupne službe elektrogospodarstva, ki bi suvereno in kvali- 
tetno opravljala programske naloge. 

Odgovoril bi še na vprašanje, ki ga je postavila tovarišica iz Lendave. 
Pravočasna zgraditev 110 kV daljnovoda bo omogočila Pomurju oskrbo s kva- 
litetno električno energijo. Obvestil bi vas, da je program distribucijske mreže 
Slovenije pripravljen. O njem so razpravljale področne skupnosti, vendar mi- 
slimo1, da so še nekatera odprta vprašanja. Skupščina Interesne skupnosti elek- 
trogospodarstva je sklenila, da se iz distribucijskega programa izločijo najbolj 
pereči problemi, ki morajo dobiti pri reševanju prednost. Sklepanje o drugih 
nalogah distribucijske mreže je Skupščina Interesne skupnosti elektrogospo- 
darstva odložila na prihodnjo sejo. 

Mislim, da se vsi strinjamo, da je potrebno pristojnost za določanje cen 
električne energije čimprej in v celoti prenesti v Interesno skupnost elektro- 
gospodarstva. Vendar opozarjam, da bomo ob tem še vedno morali upoštevati, 
da je električna energija element gospodarjenja in da je pri določitvi njene cene 
treba upoštevati tudi enoten sistem in politiko cen v jugoslovanskem prostoru, 
v katerem ima mesto tudi cena električne energije. Ne glede na izključno pri- 
stojnost republike za določanje cen električne energije je potrebno pri vsaki 
taki odločitvi upoštevati tudi narodnogospodarske vidike in enotnost jugoslo- 
vanskega gospodarskega prostora. 

Kakšen vpliv imajo cene na gospodarjenje, vidimo že letos; zato dvomim, 
da bomo lahko prenesli določanje cen v celoti na Interesno skupnost, ne da bi 
pri tem upoštevali vse posledice takih odločitev za porabnike ne samo v Slo- 
veniji, marveč v vsej Jugoslaviji. Zato bo treba tudi v Interesni skupnosti 
upoštevati enotnost jugoslovanskega tržišča in tudi novi, izpopolnjeni sistem 
politike cen na tem področju. Predvsem se zavzemamo, da se na tem področju 
upoštevajo posebnosti posameznih republik, posebnosti v proizvodnji termo- 
energije in hidroenergije in posebnosti porabnikov, da bi se lahko uporabili 
enotni kriteriji za določanje cen energije. To velja seveda tudi za premogov- 
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ništvo, ki je v celoti vezano na proizvodnjo termoelektrarn. Računamo, da bodo' 
naše termoelektrarne in toplarne leta 1980 porabile skupaj ves razpoložljiv 
premog. V tej zvezi je logična ista rešitev tudi za cene premoga. 

Predloge delegata iz Šaleškega bazena v celoti podpiramo. Poskušali smo 
jih upoštevati v zaključkih, ki so bili predloženi vašemu zboru. Menimo, da jih 
je potrebno uresničiti, ker so v interesu vsega slovenskega gospodarstva. Po- 
udaril bi, da pri investicijah v premogovništvo ne smemo zanemariti nujnih 
naložb v družbeni standard in politike ustreznih osebnih dohodkov. To je eden 
temeljnih pogojev, da preprečimo fluktuacijo in da pridobivamo nove kadre za 
premogovništvo, ki je edini primarni vir za oskrbo naših termoelektrarn. Za- 
ostajanje modernizacije premogovništva in družbenega standarda na področju 
premogovništva bi resno zavrlo naše napore za saniranje energetskega stanja. 

Prosil bi vas še enkrat, da se za uresničitev predlaganih sklepov zavzamete 
v svojih delegacijah in tako prispevate k razrešitvi problemov energetike. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela sprejema na znanje energetsko bilanoo Sociali- 
stične republike Slovenije za leto 1975, informacijo o izvajanju in gradnji ob- 
jektov elektroenergetike in premogovništva ter ostalih elektroenergetskih ob- 
jektov in informacijo o stanju premogovništva v Socialistični republiki Slo- 
veniji. 

2. Zbor združenega dela sprejema ugotovitve in stališča Izvršnega sveta 
k obravnavanemu gradivu, skupaj s stališči, mnenji in predlogi Odbora za druž- 
benoekonomski razvoj, ki naj jih predlagatelj upošteva pri uresničevanju svojih 
sklepov in akcijskih predlogov na tem področju. (Pri tem so mišljena tudi sta- 
lišča in predlogi, ki so navedeni v informaciji o stanju premogovništva.) 

3. Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije oziroma Repu- 
bliški komite za energetiko naj do konca 1975 predloži poročilo o stanju in pro- 
blematiki na področju energetike in o uresničevanju predloženih sklepov ter 
akcijski program. 

4. Zbor združenega dela priporoča vsem delovnim ljudem, da se zavzamejo 
za to, da bodo njihovi delegati v samoupravni Interesni skupnosti elektrogo- 
spodarstva Slovenije dosledno in čimprej uresničili predložene rešitve in ukrepe. 

Želi kdo razpravljati o tem sklepu? (Nihče.) 
Dajem tako oblikovan sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! 

(127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 
Predloženi sklep ter stališča in pripombe, dane v poročilu Odbora ter na 

današnji razpravi bomo posredovali Izvršnemu svetu in Samoupravni interesni 
skupnosti elektrogospodarstva Slovenije. Priporočam prisotnim delegatom, da 
sami ali prek delegatov v skupinah in konferencah vplivajo na to, da bodo 
temeljne organizacije združenega dela obravnavale problematiko, ki izhaja iz 
vseh teh gradiv, in si prizadevale za čimprejšnjo uresničitev predloženih skle- 
pov, rešitev in ukrepov. 

S tem zaključujem 5. točko dnevnega reda in odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.15 in se je nadaljevala ob 13.50.) 
7« 
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Predsednik Štefan Nemec: Prehajam na 6. točko dnevnega 
reda, to je na poročilo o učinkovitosti samoupravnih sporazumov in o me- 
rilih za delitev dohodka in osebnih dohodkov za leto 1974 in o poteku samo- 
upravnega sporazumevanja, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Kot prilogo ste prejeli tudi povzetek nekaterih ugotovitev in pomembnejših 
vprašanj iz poročila ter zaključke in predloge za dograjevanje sistema samo- 
upravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja o merilih za pridobi- 
vanje ter razporejanje dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke. 

Za svoja predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Pavla Gantarja, člana 
Izvršnega sveta ter republiškega sekretarja za delo ter Maro Podrekar, pomoč- 
nico republiškega sekretarja za delo. 

Pri tej točki sodelujejo tudi predstavniki Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije, Kulturne skupnosti Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, 
Izobraževalne skupnosti Slovenije, Raziskovalne skupnosti Slovenije in Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije. Gradivo sta obravnavala Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose Zbora združenega dela in Odbor za družbenoekonomske odnose 
in razvoj Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo. Ah želi predstavnik pred- 
lagatelja še kaj ustno dodati k poročilom? Besedo ima tovariš Pavle Gantar! 

Pavle Gantar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Po- 
ročilo o učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov o merilih za delitev 
dohodka in osebnih dohodkov za leto 1974 in o poteku samoupravnega spora- 
zumevanja z zaključki in predlogi so poslali Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
Zdravstvena, Kulturna, Izobraževalna in Raziskovalna skupnost Slovenije, ki so 
v smislu 18. člena zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem do- 
govarjanju o merilih za razporejanje dohodka in delitvi sredstev za osebne do- 
hodke udeleženci družbenega dogovarjanja in tudi udeleženci skupne strokovne 
komisije. Ti so v smislu 41. člena navedenega zakona dolžni vsako leto predložiti 
Skupščini SR Slovenije ustrezno poročilo. 

Tovarišice in tovariši delegati! To poročilo je sedaj pred vami in obsega 
naslednja poglavja oziroma ima naslednjo vsebino: 

1. Pregled učinkovanja samoupravnih sporazumov v letu 1974. 
2. Dograjevanje samoupravnih sporazumov v letu 1974. 
3. Aktivnost udeležencev samoupravnega sporazumevanja in družbenega do- 

govarjanja na področju razporejanja dohodka in delitve sredstev za osebne 
dohodke. 

4. Zaključke in predloge za dograjevanje sistema samoupravnega spora- 
zumevanja in družbenega dogovarjanja s področja razporejanja dohodka in de- 
litve sredstev za osebne dohodke. 

Gre za urejanje zelo občutljivega družbenoekonomskega področja, to je 
razporejanje dohodka ter delitev sredstev za osebne dohodke. Urejanje tega 
področja v naši samoupravni socialistični družbi je še posebej aktualno in 
občutljivo, tako z ekonomskega, družbenopolitičnega kot tudi socialističnega 
vidika, saj se v dohodkovnih odnosih najbolj neposredno kaže razvitost dejan- 
skih samoupravnih odnosov. Dohodkovni odnosi so pogoj za neposredno zain- 
teresiranost delovnih ljudi za dobro gospodarjenje in so temelj položaja de- 
lovnega človeka. 
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Na podlagi analize samoupravnega sporazumevanja v letu 1974 ugotavlja- 
mo zlasti naslednje: 

Večja je bila zavzetost za sprejemanje novih samoupravnih sporazumov 
o razporejanju dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke, vendar z njo še 
nismo bili zadovoljni, čeprav gre za zelo zahtevno nalogo. Ta aktivnost se je 
v letu 1975 povečala, ker je po sedanjih podatkih že sprejetih 26 novih samo- 
upravnih sporazumov na področjih gospodarstva in družbenih dejavnosti. Pred- 
loženih je 35 predlogov, 4 sporazumi pa imajo tše obliko osnutka. Tako le ne- 
katere skupine še niso začele postopka. Obenem je treba opozoriti, da so bile 
v letu 1974 sprejete številne spremembe veljavnih samoupravnih sporazumov, 
zlasti v zvezi s sindikalno listo ter valorizacijo kalkulativnih osebnih dohodkov. 

Na kratko, kakšni so bili učinki delovanja samoupravnega sporazumevanja 
v letu 1974. Ekonomska politika, določena z vsakoletno resolucijo, je obveznost 
vseh podpisnikov samoupravnih sporazumov. Po podatkih zaključnih računov je 
vse gospodarstvo namenilo za osebne dohodke sedem indeksnih točk manj sred- 
stev, kot bi jih lahko na podlagi resolucije. Iz tega sledi, da je bilo formiranje 
osebnih dohodkov v letu 1974 skrbno pretehtano, pri čemer se je na eni strani 
pazilo na "osebne potrebe delavcev, na drugi strani pa na krepitev materialne- 
osnove dela. 

Leta 1974 je 358 organizacij ali 11!% preseglo sredstva za osebne dohodke, 
dogovorjene s samoupravnimi sporazumi. Te pojave bodo obravnavale skupne 
komisije udeležencev ter ugotovile razloge za prekoračitev. O primerih neupra- 
vičenih prekoračitev bodo obvestile SDK, da bi izvedla ustrezne zakonske ukre- 
pe, to je da bi se izplačana sredstva uskladila z dovoljeno višino po sporazumih, 
kršilci pa plačali ustrezni prispevek v sklad skupnih rezerv. Poudarjam, da je 
to zelo zahtevna in odgovorna naloga skupnih komisij, ki jo morajo opraviti 
z vso, tudi politično odgovornostjo in s tem prispevati k učinkovitosti samo- 
upravnih sporazumov. 

V letu 1974 je 280 organizacij ali 15;% pri izplačevanju največjega osebnega 
dohodka prekoračilo po samoupravnih sporazumih dogovorjeni največji osebni 
dohodek. SDK izvaja postopek, da bi se realizirale določbe samoupravnega 
sporazuma. 

V letu 1974 je bilo na področju gospodarstva doseženih le 941% razpore- 
jenih sredstev za osebne dohodke; enak odstotek je bil dosežen tudi v druž- 
benih dejavnostih. 

Kakšna je bila aktivnost udeležencev? Za aktivnost udeležencev v letu 1974 
je bila posebno pomembna in v nekaterih pogledih celo odločilna aktivnost 
sindikatov, ki so že po ustavi eden izmed odločilnih dejavnikov na tem pod- 
ročju samoupravnega sporazumevanja. Podlago za to aktivnost so sindikati dali 
zlasti z oblikovanjem ustreznih stališč in izhodišč za dograjevanje samoupravnih 
sporazumov v skladu z ustavnimi načeli. Znatno aktivnejše so bile tudi skupne 
komisije udeležencev sporazumevanja; veliko vlogo pa je odigrala Komisija za 
presojo skladnosti samoupravnih sporazumov, ki je začela delovati kot dele- 
gatsko telo združenega dela in njenih organov. Aktivna je bila tudi Komisija 
za družbeno dogovarjanje za razporejanje dohodka in delitev sredstev za osebne 
dohodke, ki je tekoče obravnavala številna sistemska vprašanja, ki so se po- 
javila pri sprejemanju novih samoupravnih sporazumov. 

Skratka, lahko ugotovimo, da je bilo v letu 1974 delovanje na področju 
samoupravnega sporazumevanja razmeroma razgibano.. Prav zaradi tolikšne ak- 
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tivnosti pa je nastala vrsta novih vprašanj, ki terjajo ustrezne odgovore in 
rešitve, ki jih bo treba najti v nadaljnjem dograjevanju tega sistema. 

V nadaljnji graditvi sistema samoupravnega sporazumevanja in družbenega 
dogovarjanja na področju pridobivanja in razporejanja dohodka ter delitve sred- 
stev za osebne dohodke bi bilo treba posvetiti pozornost zlasti naslednjim na- 
čelom : 

1. Zagotoviti je treba ustavno načelo, da gre vsakemu delavcu iz dohodka 
temeljne organizacije združenega dela v skladu z načelom delitve po delu in 
v skladu z rastjo produktivnosti njegovega in celotnega družbenega dela ter po 
načelu solidarnosti delavcev v združenem delu osebni dohodek za zadovolje- 
vanje njegovih osebnih, skupnih in splošnih družbenih potreb, ki je ustrezen 
rezultatom njegovega dela in osebnemu prispevku, ki ga je dal s svojim živim 
in minulim delom k povečanju dohodka temeljne organizacije združenega dela. 

2. Zagotoviti je treba gibanje sredstev za osebno in skupno porabo ter 
akumulacijo v skladu z razvojno politiko in vsakoletno resolucijo o družbeno- 
ekonomskem razvoju. 

3. V sporazume bo treba vgraditi stališča, ki so jih sprejeli sindikati, kar 
naj zagotovi novo kvaliteto sporazumov. 

4. Dosledno je treba upoštevati ustavno načelo, da so delavci v temeljni 
organizaciji združenega dela edini nosilci samoupravnega sporazumevanja. 
Večkrat se pojavljajo bolj ali manj strokovni krogi, ki prek delavcev ali mimo 
njihove volje uveljavljajo svoje zamisli in interese. Njihova navzočnost je sicer 
potrebna, vendar ne v tem smislu. 

Prav tako je treba doseči, da bodo sporazumi čimbolj razumljivi, in discipli- 
no za njihovo izvajanje. Tukaj imajo še posebno odgovornost skupne komisije, 
ki presojajo upravičenost ali neupravičenost prekoračitve dovoljenega obsega 
sredstev za osebne dohodke. 

5. V smislu medrepubliškega družbenega dogovora o skupnih osnovah 
samoupravnega urejanja odnosov v pridobivanju in razporejanju dohodka bo 
treba čimprej najti izhodišča in kriterije za uresničevanje pravic delavcev iz 
naslova minulega dela, pa tudi izhodišča za ugotavljanje monopolnega do- 
hodka. Potrebni so tudi skupni kazalci in enotna metodologija za spremljanje 
gibanja dohodka in osebnih dohodkov v vsej državi. 

6. V samoupravne sporazume je treba vgraditi določbe o minimalni aku- 
mulaciji uporabljenih družbenih sredstev. 

7. V organizacijah združenega dela je treba najti ustrezne osnove in me- 
rila, da bo osebni dohodek posameznega delavca res odvisen od njegovega vlo- 
ženega dela. Tukaj imajo veliko odgovornost sami delavci v organizacijah zdru- 
ženega dela. 

8. Uvedba ustreznega informacijskega sistema v organizacijah združenega 
dela je nujna, če hočemo, da bo res delavec odločal o pridobivanju in razpo- 
rejanju celotnega dohodka in o delitvi sredstev za osebne dohodke. To bo tudi 
pogoj za stalno dopolnjevanje osnov in meril za nagrajevanje po delu. 

9. Z ustreznim združevanjem organizacij združenega dela v reprodukcijske 
komplekse in z njihovim vertikalnim povezovanjem bi morali delovni ljudje 
od proizvodnje surovin in reprodukcijskega materiala prek predelovalne pro- 
izvodnje do trgovine v medsebojni dohodkovni odvisnosti urejati probleme 
ustvarjanja in delitve dohodka in osebnih dohodkov. 

10. Treba je dosledno uresničevati republiški družbeni dogovor o razpore- 
janju dohodka in osebnih dohodkov ter drugih osebnih prejemkov ter o gibanju 
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obsega in strukture skupne porabe, ki konkretizira celotno področje delitvenih 
odnosov, določenih z resolucijo o družbenoekonomski politiki v naši republiki 
za leto 1975. 

11. Potrebni so enotni območni družbeni dogovori, ki naj uredijo pridobi- 
vanje in razporejanje dohodka in osebnih dohodkov, skupno in splošno porabo 
s posebnim poudarkom na življenjskem in družbenem standardu ter socialni 
varnosti delavcev in delovnih ljudi določenega območja. 

Vse delovanje na področju dopolnjevanja sistema pridobivanja in razpore- 
janja dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke bo seveda moralo biti 
usmerjeno v uresničevanje ustavnih določil, ki bodo sicer opredeljena v zakonu 
o združenem delu, ki ga pripravlja zvezna skupščina. 

Na podlagi tega zakona bo seveda potrebno dopolniti republiški zakon o 
samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za raz- 
porejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke. 

Pri Republiškem svetu za vprašanja družbene ureditve je ustanovljena 
tudi posebna delovna skupina, ki bo začela sistematično proučevati vsa tista 
vprašanja, ki so bistvena za sistemsko urejanje tega področja. 

Že v dosedanjih razpravah o urejanju dohodkovnih odnosov so bila podana 
nova spoznanja. Nova je ideja o bruto dohodku pogojnega delavca. Ta bo lahko 
ustrezna kategorija za planiranje, zlasti če upoštevamo nov pristop k samo- 
upravnemu družbenemu planiranju v proizvodnih kompleksih. Prav tako bi ta 
kategorija dajala delavcu popolnejšo sliko vseh dohodkovnih razmerij. Nudila 
bo možnost ugotavljanja ekstra dohodkov oziroma rente in omogočila jasnejšo 
opredelitev dohodka, način njegovega pridobivanja in njegovo nadaljnjo1 delitev. 
Razumljivo je, da bodo pri dograjevanju sistema prisotna še nova spoznanja, 
ki jih bosta nudili znanost in praksa. Kljub nerešenim vprašanjem in pomanj- 
kljivostim je dosedanje sporazumevanje že prispevalo k odkritju novih spoznanj 
in vplivalo, da so se osebni dohodki gibali v glavnem po začrtani poti v smeri 
obvladovanja osebne porabe. Razumljivo je, da s tem še ne moremo biti za- 
dovoljni, ker je še cela vrsta pomanjkljivosti. Nismo še uresničili načela na- 
grajevanja po delu (za približno enako delo enako plačilo) in vgradili minulega 
dela v sistem nagrajevanja. Se posebej bi poudaril, da imajo organizacije zdru- 
ženega dela še posebno odgovornost pri iskanju takih meril pri razporejanju 
dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke, ki bodo spodbujali delavca k 
večanju produktivnosti, zniževanju proizvodnih stroškov, k racionalizaciji ce- 
lotnega dela ter k večjim ustvarjalnim prizadevanjem. 

Osebni dohodek vsakega delavca mora biti odvisen od količine in kvalitete 
njegovega osebnega prispevka na osnovi živega in minulega dela. Standard 
delavcev z nizkimi osebnimi dohodki je treba zaščititi prek osebnih dohodkov 
v okviru delitve dohodka in osebnih dohodkov v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela in po načelu solidarnosti v okviru ustreznih oblik družbenega 
standarda. 

Naloge, ki so pred nami, niso lahke. Pomembno pa je, da imamo pred 
seboj jasne programe in metode za razreševanje vprašanj, ki se bodo pri na- 
daljnjem urejevanju tega sistema še pojavljala. Z ustreznim razreševanjem 
teh vprašanj bomo uresničevali položaj delovnega človeka, kot ga je začrtala 
ustava in kot smo ga opredelili v dokumentih, sprejetih na kongresih Zveze ko- 
munistov in kongresih sindikatov. Hvala lepa. 
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Prosim. Besedo ima delegat Stanko Kos iz Maribora, gospodarsko 
področje! 

Stanko Kos: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov 13. okoliša za gospodarstvo v Mariboru je med drugim obravna- 
vala tudi poročilo o učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov. 

Poročilo vsebinsko dovolj poglobljeno obravnava problematiko o delitvi 
osebnih dohodkov. Čeprav je namenjeno predvsem problematiki delitve oseb- 
nih dohodkov po samoupravnih sporazumih, nakazuje tudi vrsto problemov 
delitve bruto dohodka in dohodka. Ti problemi so že bili obravnavani v druž- 
benopolitičnih organizacijah Zveze komunistov, Socialistične zveze, Sindikatov 
in v skupščinah, pri čemer so bila oblikovana temeljna stališča in smernice 
za politično odgovornost vseh subjektov družbenega dogovarjanja in samo- 
upravnega sporazumevanja. Čeprav je v tem pogledu dosežen napredek, vendar 
delegacija ugotavlja na podlagi poročila in analitičnih podatkov, ki jih poročilo > 
vsebuje, da so- odstopanja od družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov 
in predvsem od družbenoekonomske politike vendar le tako pomembna, da je 
o njih treba razpravljati in sprejeti ustrezne ukrepe. 

Taka nujnost izhaja tudi iz ugotovitve poročila, da so skupne komisije sicer 
že pričele obravnavati podpisnike samoupravnih sporazumov, ki so presegli 
dogovorjena merila, vendar je to delo šele na začetku. Do konca aprila je obrav- 
navalo in sprejelo sklepe o podpisnikih, ki so presegli dogovorjena merila, šele 
sedem skupnih komisij. Pri tem je treba poudariti, da je le sedem skupnih 
komisij sprejelo sklepe o podpisnikih, ki so presegli dogovorjena merila. Po ne- 
popolni informaciji, ki sicer ni navedena v poročilu, pa so skupne komisije 
v večini primerov ugotovile, da je bilo tako ravnanje podpisnikov upravičeno. 
Delegacija je bila mnenja, da je tak zaključek nepopoln in zato posebej podpira 
določila tretje alinee 4. točke zaključkov in predlogov za delovanje pri dograje- 
vanju sistema samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja o 
merilih za pridobivanje ter razporejanje dohodka in za delitev sredstev za 
osebne dohodke, ki postavlja načelo, da ima kršitev določb samoupravnih spo- 
razumov za posledico politično, materialno, moralno in kazensko odgovornost. 
Delegacija je bila mnenja, da je treba tako določilo vnesti v vse družbene do- 
govore in samoupravne sporazume, predvsem pa določiti tudi organe, ki naj 
spremljajo in obravnavajo kršitve sporazumov in dogovorov. 

Vsekakor bi bilo potrebno, da se poleg organov, ki jih družbeni dogovori 
in samoupravni sporazumi predvidevajo, v večji meri vključijo novi samo- 
upravni organi pravosodja. To so sodišča združenega dela in družbeni pravobra- 
nilec samoupravljanja, ki pa doslej v svoji funkciji še niso zaživeli. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? Ne 
želi nihče več? Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in predlagam 
žboru, da zaključimo to točko dnevnega reda s tem, da sprejmemo na znanje 
poročilo in zaključke ter predloge za delovanje pri dograjevanju sistema samo- 
upravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja o merilih za razpore- 
janje ter pridobivanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke. 

S tem zaključujem 6. točko in prehajamo na 7. točko dnevnega re- 
da, to je predlog zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem 
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kmetijstvu, ki ga je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil Izvršni 
svet. 

Za svoja predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Milovana Zidarja, 
člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, in Iva Marenka, pomočnika republiškega sekretarja za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

Ali želi predstavnik Izvršnega sveta k predlogu dati še ustno obrazlo- 
žitev? (Ne želi.) 

Predlog zakona so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora 
občin, Odbor za agrarno politiko in Odbor za družbenoekonomski razvoj Zbora 
združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Poročila odborov in Zakono- 
dajno-pravne komisije ste prejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 

Stane Boštjančič: Zakonodajno-pravna komisija umika svoj amand- 
ma k 6. členu, ker črtanje tega drugega odstavka ne bi bistveno prispevalo k 
izboljšanju zakona. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Ne 
želi nihče več razpravljati? Če ne, zaključujem razpravo in prehajam na glaso^ 
vanje. O amandmaju ni treba glasovati, ker ga je Zakonodajno-pravna komisija 
umaknila. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o nadomestilu dela obresti za inve- 
sticije v zasebnem kmetijstvu v celoti! 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(1 delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o nadomestilu 
dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Ta predlog so predložili: Adolf Jurše, član skupine delegatov, ki delegira 
delegate v Zbor združenega dela na področju gospodarstva, 13. okoliš, Andrej 
Vidovič, član skupine delegatov, ki delegira delegate v Zbor združenega dela 
za področje gospodarstva, 28. okoliš in Stane Kukec, član skupine delegatov, 
ki delegira delegate v Zbor občin iz občine Vrhnika. 

Predlagatelji so bili na sejo povabljeni. Izvršni svet je določil za svojega 
predstavnika tovariša Borisa Mikoša, člana Izvršnega sveta in republiškega 
sekretarja za urbanizem. Ali žele predlagatelji dati k predlogu zakona še ustno 
obrazložitev? Prosim. Besedo ima tovariš Andrej Vidovič! 

Andrej Vidovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V svoji diskusiji bi želel še nekoliko dopolniti naše, že v gradivu navedene 
utemeljitve in vas seznaniti z našim stališčem do mnenj odborov in komisij, ki 
so ta predlog obravnavah. Ob razpravi, ki smo jo ob sprejemu obvezne razlage 
67. člena organizirali v večjih delovnih organizacijah naše občine, smo se do- 
govorili, da bomo sicer glasovali za obvezno razlago, obenem pa predlagali spre- 
membo tega določila. Naš predlog temelji predvsem na oceni dejanskega stanja 
na področju stanovanjske problematike. V mislih imam veliko pomanjkanje 
stanovanj in možnost, da si posameznik pridobi družbeno najemno stanovanje 
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ter kadrovsko politiko v delovnih organizacijah, v katerih je nuđenje stano- 
vanja še sredstvo za pridobivanje strokovnjakov. Zaradi tega mislimo, da to 
zakonsko določilo prizadene predvsem občine v okolici industrijskih centrov, 
v katerih je čedalje večji pritisk za naseljevanje. Narašča tudi odliv delovne 
sile v centre, tako da imajo okoliške občine zelo pereče tudi druge probleme. 

V razpravah o predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskih razmerjih je bilo izraženo mnenje, da pomeni naš 
predlog korak nazaj in da ustvarja neko vrsto tlačanskega odnosa, ker silimo 
delavca, da zaradi stanovanja dela v neki delovni organizaciji, čeprav tega 
ne želi. Opozoriti vas želim na to, da predstavljajo sredstva, ki jih delovne orga- 
nizacije namenijo za nakup družbenih najemnih stanovanj, samo en del sred- 
stev za reševanje stanovanjskeih problemov, in to navadno manjši del, večji del 
pa predstavljajo sredstva, ki se delijo v obliki kreditov za individualno gradnjo. 
Ni pa nikakršnega predpisa, ki bi dobitnike takega kredita vezal za določeno 
delovno dobo. 

Če bi imeli pred seboj še pregled, kateri delavci dobijo v delovnih organi- 
zacijah družbena najemna stanovanja, kateri pa kredite za individualno grad- 
njo, bi lahko ugotovili, da bi naš predlog prizadel manjši del zaposlenih, ki pa 
so v pretežni meri bolje situirani. Iz navedenih razlogov sledi tudi naša pred- 
postavka, da bodo delovne organizacije zmanjšale interes za gradnjo družbenih 
najemnih stanovanj in da bo poraslo kreditiranje individualne gradnje. Opo- 
zoriti moram še na to, da zakonsko določilo v smislu našega predloga ne bi bilo 
obvezujoče, ampak bi samo dopuščalo možnost, da delovne organizacije vežejo 
imetnike stanovanjske pravice do družbenega najemnega stanovanja na dolo- 
čeno delovno dobo, lahko pa v svojih samoupravnih aktih določijo tudi drugače. 

Ce boste, tovarišice in tovariši delegati, odločili, da naš predlog v današnjem 
času ni primeren, potem prosim, da v smislu sedanjega zakonskega določila 
razmislimo in sprejmemo ustrezne ukrepe tudi na področju kreditiranja indi- 
vidualne gradnje, za katero trenutno delovne organizacije delijo večja sredstva, 
in to številnejšim prosilcem, da ne bomo imeli za eno vrsto sredstev dveh raz- 
ličnih meril. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Predlog za izdajo zakona so obravnavali: 
Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združe- 
nega dela in Odbora za urbanizem, stanovanjska in komunalna vprašanja ter 
varstvo okolja Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna 
komisija, ki je prav tako dala poročilo. 

Vsa ta poročila ste prejeli. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim. 
Besedo ima tovariš Vuga, poročevalec Odbora za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela! 

Zmagomir Vuga: Tovariš predsednik, tovarišice. in tovariši delegati! 
Poročilo našega odbora ste prejeli, vendar dovolite, da podčrtam nekatera izho- 
dišča in sklepe, ki so Odbor pripeljali do stališča, da predlaga Zboru združe- 
nega dela, da predlog o spremembah zakona zavrne. 

Prvo, kar nas je k temu pripeljalo, so intencije nove ustave. Sprememba 
zakona bi namreč zavrla osvobajanje delavca na delovnem mestu. Drugič, mi- 
slimo, da bi sprememba zakona razdelila delavce na dve neenakopravni sku- 
pini. Delavci, ki so dobili stanovanja iz solidarnostnega sklada, ostanejo svo- 
bodni pri izbiri delovnega mesta, drugi delavci pa so prek stanovanja vezani 
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na delovno mesto ne glede na druge pogoje. Pri tem bi se pridružil prejšnjemu 
govorniku, ki je omenil še tretjo kategorijo delavcev, to je tiste, ki so dobili 
kredite. Verjetno bo treba ta način financiranja gradnje stanovanj dopolniti. 

Na koncu bi še poudaril, da se je Odbor sicer strinjal z ugotovitvami, da 
lahko pomenijo posamezni primeri izigravanje določil zakona, vendar meni, 
da bi se temu lahko izognili s čimprejšnjo sklenitvijo samoupravnega spora- 
zuma o merilih za oblikovanje splošnih aktov za oddajanje stanovanj. Bili smo 
obveščeni, da je ta akt v pripravi in bi se lahko podpisal že v septembru. 
Družbeni dogovor o kadrovski politiki, sklenjen v občinah in med sorodnimi 
gospodarskimi dejavnostmi, pa bi odpravil nelojalno prevzemanje kadrov 
uspešnejših podjetij manj uspešnim. 

Zato ponovno predlagam, da naj zbor predlaganega predloga za izdajo 
zakona ne sprejme. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim! Besedo 
ima Stane Boštjančič, poročevalec Zakonodajno-pravne komisije. 

Stane Boštjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ker ste poročilo Zakonodajno-pravne komisije pozno prejeli, bom prebral 
stališča, ki jih je zavzela Zakonodajno-pravna komisija k predlogu za izdajo 
zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Zakonodaj no-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na seji dne 24. 
junija 1975 obravnavala predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskih razmerjih, ki so jih predložili člani skupine delegatov 
13. gospodarskega okoliša — Maribor, 28. okoliša — Ljubljana-Siška in delegat 
iz občine Vrhnika. 

Komisija je obravnavala predlog za izdajo zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih, v katerem so predlagane spre- 
membe in dopolnitve tretjega odstavka 67. člena. Komisija je ponovila že znano 
stališče, ki ga je sprejela skupaj s svojim predlogom za obvezno razlago te 
zakonske določbe v marcu letošnjega leta. Stanovanjska pravica je ustavna 
pravica, ki jamči občanu, da pridobi stanovanjsko pravico do stanovanja, ki 
je družbena lastnina, in ki mu zagotavlja trajno uporabo stanovanja za zadovo- 
ljevanje osebnih in družinskih stanovanjskih potreb. Vezati stanovanjsko pra- 
vico delavca na določeno delovno dobo pomeni hkrati tudi odvisnost delavca 
od organizacije. To ga sili, da dela pri organizaciji tudi takrat, ko delo, ki ga 
opravlja, ne ustreza njegovim interesom in sposobnostim. V takem položaju 
postane delavec odvisen od organizacije združenega dela, kar mu onemogoča, 
da bi uresničil svojo ustavno pravico svobodne izbire zaposlitve in da bi svoje 
delo zasnoval na svobodno združenem delu, ki ga zagotavljata pravica do dela 
in svoboda dela, v skladu z vsemi drugimi pravicami in dolžnostmi. 

Zakon o stanovanjskih razmerjih, skupaj z obvezno razlago, je napravil 
korak naprej pri uresničevanju ustavnih načel o osvobajanju dela kot kategoriji 
preraščanja zgodovinsko pogojenih družbenoekonomskih neenakosti in odvisno- 
sti ljudi pri delu, ki se zagotavlja z odpravljanjem nasprotja med delom in 
sredstvi, s katerimi organizacija upravlja, ter pravicami, ki iz takega dela 
z družbenimi sredstvi izhajajo. Te pravice pa so za vse delavce enake, ne glede 
na to, pri kateri organizaciji združuje delavec svoje delo z drugimi delavci. 

Stanovanjska pravica, ki jo pridobi delavec po 67. členu zakona o stano- 
vanjskih razmerjih po 10 letih dela v katerikoli organizaciji združenega dela, 
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je oprta na prispevek, ki ga je dal delavec na podlagi svojega minulega dela, 
ne glede na to, v kateri organizaciji je združeval svoje delo. 

Tako pridobljena stanovanjska pravica torej temelji na načelu vzajemnosti 
in solidarnosti, ki je temeljno načelo združevanja sredstev in dela. Načela 
vzajemnosti in solidarnosti ne uresničujemo samo znotraj delovnih in temeljnih 
organizacij, pač pa med njimi v širši družbeni skupnosti, torej na nivoju občine 
in republike. Iz tega načela pa izhaja ves zakon o stanovanjskih razmerjih, 
kakor tudi vsa politika solidarnega zbiranja sredstev za stanovanjske potrebe 
delavcev z nižjimi osebnimi dohodki, za katere prav tako združujejo sredstva 
vsi delavci, ne glede na to, v kateri organizaciji združenega dela delajo. 

Pojmovanje stanovanjskega sklada, vezanega na temeljno organizacijo zdru- 
ženega dela oziroma delovno organizacijo v takem obsegu, ni v skladu s pojmom 
družbene lastnine kot skupne lastnine delovnih ljudi in občanov in kot skupne 
neodtujljive osnove družbenega dela in družbene reprodukcije, namenjene za 
zadovoljevanje materialne osnove socialistične družbe in socialističnih samo- 
upravnih odnosov. Opredeljevanje družbene lastnine v smislu izključne razpola- 
galne pravice organizacije združenega dela nudi podlago za ustvarjanje neke 
vrste podjetniške lastnine kot oblike prilaščanja rezultatov tujega dela, ki, je 
tuja samoupravnim socialističnim odnosom. 

Nova stanovanjska zakonodaja izvaja ustavno opredeljeno pojmovanje vloge 
družbene lastnine, presega ozka podjetniška pojmovanja reševanja stanovanjskih 
vprašanj delavcev in z uvajanjem solidarnostnih oblik združevanja sredstev 
dejansko omogoča gradnjo in dodeljevanje stanovanj najpotrebnejšim, vključno 
tudi mladim strokovnim kadrom. Ob upoštevanju teh smotrov ni bojazni, da 
bi se zmanjšala gradnja družbenih stanovanj. 

Upoštevajoč navedeno, po mnenju Komisije, predlog predlagateljev za spre- 
membo in dopolnitev tretjega odstavka 67. člena zakona o stanovanjskih skup- 
nostih razmerjih ni sprejemljiv. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim. Besedo 
ima dr. Miro Saje, predstavnik Izvršnega sveta! 

Dr. Miro Saje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na svoji 24. seji dne 1. 7. 1975 obrav- 
naval predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stano- 
vanjskih razmerah, ocenil razloge, s katerimi se utemeljuje potreba po spre- 
membi tega zakona, ter stališča, ki sta jih sprejela pristojna odbora za stano- 
vanj sko^komunalno gospodarstvo Zbora združenega dela in Zbora občin ter 
stališča Zakonodajno-pravne komisije te skupščine. Izvršni svet je v celoti 
podprl stališča omenjenih odborov in Zakonodajno-pravne komisije, ker meni, 
da niso utemeljeni razlogi za izdajo zakona in da tudi niso sprejemljiva pred- 
lagana načela, po katerih naj se zakon o stanovanjskih razmerjih spremeni 
in dopolni. 

Izvršni svet tako ne podpira predloga za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. Poleg načelnih stališč omenjenih 
odborov in Zakonodajno-pravne komisije, po mnenju Izvršnega sveta, ni uteme- 
ljena trditev v predlogu za izdajo zakona, da bo zaradi izvajanja 67. člena 
zakona o stanovanjskih razmerjih zmanjšana gradnja družbenih najemnih 
stanovanj, saj v predlogu nakazano vprašanje nima širšega obsega. Ce bi zares 
prišlo do zmanjšanja stanovanjske gradnje, bo treba iskati vzroke v posledicah 
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inflacijskih gibanj, ne pa v tem, da organizacije združenega dela zaradi 67. 
člena zakona ne bi skrbele za gradnjo novih stanovanj. Tudi navedbe, da orga- 
nizacije združenega dela, ki vlagajo svoja sredstva v najemni stanovanjski sklad, 
niso v enakopravnem položaju v primerjavi z organizacijami združenega dela, 
ki rešujejo stanovanjska vprašanja svojih delavcev s stanovanjskimi posojili, 
so zelo posplošene in zato nesprejemljive. Organizacije združenega dela snujejo 
svojo stanovanjsko politiko glede na stopnjo svoje akumulacijske sposobnosti, 
kar pomeni, da so praviloma majhne in slabo akumulativne delovne organi- 
zacije v znatno slabšem položaju kot velike organizacije. Normalno je, da 
take organizacije izvajajo svojo stanovanjsko politiko predvsem s posojili 
svojim delavcem in tako za silo in ob mobilizaciji zasebnih sredstev rešujejo 
perečo stanovanjsko problematiko. 

Kadrovska politika pri organizacijah združenega dela ne more temeljiti 
samo na kadrovskih stanovanjih, temveč tudi na pravilni valorizaciji oseb- 
nega dela, na izvajanju načel policentričnega urbanističnega razvoja, na pravo- 
časnem pridobivanju in komunalnem urejanju stavbnega zemljišča itd. Torej 
gre za širši kompleks problemov, na katere sedanje rešitve zakona o stanovanj- 
skih razmerjih ne morejo vplivati. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Lahko zaključim razpravo? Besedo ima delegat Adolf Jurše, gospodarsko pod- 
ročje, 13. okoliš — Maribor! 

Adolf Jurše: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Do- 
volite, da kot eden od predlagateljev predloga za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih in predstavnik skupine dele- 
gatov iz 13. okoliša — Maribor, ki je dala pobudo za spremembo 67. člena 
zakona o stanovanjskih razmerjih, podam vsebino obravnave na seji skupine 
dne 27. 6. 1975 in njena stališča. Skupina je obravnavala tudi poročila skup- 
ščinskih odborov in Komisije, v katerih so dali mnenja k predlogu za izdajo 
zakona. Skupina je v razpravi ponovila že znana. stališča, ki jih je sprejela pri 
dajanju pobude za spremembo zakona o stanovanjskih razmerjih in jih pod- 
krepila z nadaljnjimi argumenti. 

Delegati so se zavzeli za jasno načelo, da naj se tudi v zakonu o stano- 
vanjskih razmerjih uveljavljajo intencije nove ustave o svobodni izbiri dela. 
Vendar je potrebno pri uveljavljanju pravic iz tega naslova upoštevati poseb- 
nosti, ki so predmet neenake obravnave in neenakih stališč skupščinskih orga- 
nov na eni strani in prizadetih delovnih organizacij na drugi strani. Razlogi, ki 
utemeljujejo spremembe, so prej ko slej prisotni in aktualni. Na novo ustanov- 
ljenim temeljnim organizacijam združenega dela, posebno tistim z manjšim 
številom zaposlenih, akutno primanjkujejo strokovni delavci, in tudi sredstva 
za osebno in skupno porabo. Zato ni fraza, če ponovno omenjam kadrovska 
stanovanja, ki so v takšnih temeljnih organizacijah sestavni del kadrovske po- 
litike, strokovni kader pa pogoj za njihov obstoj in razvoj. 

Skupina se ne strinja z ugotovitvijo Odbora za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja, da bi z vezavo delavca na pet let na temeljno orga- 
nizacijo, kot se glasi predlagana sprememba, omogočili takemu delavcu pri- 
svajanje rezultatov tujega dela. Nasprotno ugotavljamo, da damo delavcu, ki 
ni vezan na delovno organizacijo po sedanjem določilu 67. člena, možnost pri- 
svajanja rezultatov tujega dela in pridobivanja materialne koristi na račun 
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tiste organizacije in tistih delovnih ljudi, ki so namensko izločali sredstva za 
zadovoljevanje svojih kadrovskih potreb. Menimo, da je delavec, ki je dobil 
kadrovsko stanovanje, privilegiran v primerjavi z drugimi delavci, ki so dobili 
stanovanja na podlagi prednostne liste prosilcev stanovanj. Takšnih delavcev 
je relativno malo, še manj pa je takšnih, ki bi si hoteli spekulativno prisvojiti 
takšno kadrovsko stanovanje, Zato naj velja zanje obveznost vezave za dobo 
5 let, kot to predlagamo v spremembi zakona. Če izgubi majhna temeljna orga- 
nizacija eno samo stanovanje, lahko to paralizira njeno normalno delo za dobo 
2 do 3 let, to je za čas, ki je potreben, da ponovno zbere sredstva za nakup 
novega stanovanja. 

Nadalje menimo, da je Komisija napačno interpretirala naš argument. 
Citiram: »Vezava stanovanjske pravice delavca na določeno dobo pri stano- 
dajalcu pomeni hkrati tudi odvisnost delavca od te organizacije, kar ga sili, da 
dela pri organizaciji tudi takrat, ko delo, ki ga opravlja, ne ustreza njegovim 
interesom in sposobnostim.« Tovarišice in tovariši delegati! To je značilen 
primer delavca-špekulanta, ki sklene delovno razmerje le z namenom pridobiti 
si stanovanje. Kasneje pa se opravičuje, da delo ne ustreza njegovim interesom 
in sposobnostim. 

Skupina misli, da predlog ni v nasprotju z intencijami nove ustave. Njegova 
načela in izhodišča nimajo namena uzakoniti stanovanjsko pravico kot absolutno 
in brezpogojno pravico. Ob upoštevanju realnih možnosti naše družbe pa se je 
treba ozirati tudi na temeljno organizacijo združenega dela kot na gospodar- 
skega dejavnika družbe, ki je temelj ekonomskega položaja delovnega človeka 
in socialistične samoupravne družbe. Upoštevajoč navedeno predlagam Zboru 
združenega dela, da glasuje za predlog! Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Slišali ste stališče Komisije, Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja ter 
Izvršnega sveta, ki ne podpirajo predloga za izdajo tega zakona. 

Prosim delegate, ki so za predlog za izdajo zakona, da glasujejo! (76 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (25 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (13 de- 
legatov.) 

Ugotavljam, da je Zbor združenega dela ugotovil, da je predlagani zakon 
potreben. Glede na to predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Ptedlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stano- 
vanjskih razmerjih se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja 
in varstvo okolja Zbora združenega dela, pri čemer naj upošteva predloge, 
dane v razpravi na seji zbora. 

Zbor občin ni sprejel predloga za izdajo zakona. Zato je potrebno uskla- 
jevanje. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 9. točko dnev- 
nega reda, to je samoupravni sporazum o združitvi v Univerzo v Mariboru, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložilo v potrditev Združenje visokošolskih 
zavodov Maribor. 

Za svojega predstavnika je Združenje visokošolskih zavodov Maribor dolo- 
čilo dr. Vladimira Bračiča, predstojnika Združenja. 
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Samoupravni sporazum so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske od- 
nose Zbora združenega dela in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, 
ki je prav tako dala poročilo. Prejeli ste poročila in tudi predlog odloka o po- 
trditvi samoupravnega sporazuma. Izvršni svet je dal mnenje, ki ste ga prejeli 
danes na klop. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 

Besedo ima tovarišica Francka Čuk, delegatka gospodarskega področja, 
okoliš 13! 

Francka Cuk: Od mnogih sporazumov, ki jih danes obravnavamo, ne 
bi smel iti mimo nas sporazum o ustanovitvi Univerze v Mariboru, v katero 
se združujejo mariborski visokošolski zavodi in Visoka šola za organizacijo 
dela v Kranju. Ustanovitev Univerze v Mariboru pomeni uspešen zaključek 
pomembne etape v razvoju mariborskih šol, ki so bile ustanovljene pred pet- 
najstimi leti. Uspeh teh šol lahko merimo s kvantitativnimi in kvalitativnimi 
kazalci. Šole, ki se sedaj združujejo v Univerzo, so dale v svojem petnajstlet- 
nem delovanju nad 11 000 diplomantov, kar je 28'% vseh povojnih visokošol- 
skih diplomantov v Sloveniji ali nad 40 % diplomantov, ki so jih dale vse slo- 
venske visokošolske delovne organizacije po letu 1961, ko so tudi mariborske 
višje šole dale prve diplomante. Število diplomantov teh šol pa v zadnjih letih 
celo hitreje narašča, kot se povečuje število študentov, kar pomeni, da se osip 
zmanjšuje. 

Večina diplomantov prve stopnje se zaposli, delovne organizacije pa jih 
zaradi njihove usposobljenosti rade sprejemajo. Iz družin delavcev v gospodar- 
stvu izhaja 42% študentov, 53% jih je končalo srednje strokovne šole in 53'% 
študentov je iz krajev zunaj Koroške, Štajerske in Pomurja. Kadrovsko so se 
šole krepile tako, da je večina sedanjih učiteljev prišla na šole iz gospodarskih 
in drugih delovnih organizacij. Kasneje so se izpopolnjevali s študijem na III. 
stopnji, nekateri pa so pridobili doktorat, tako da je danes med 168 redno 
zaposlenimi učitelji 44 doktorjev znanosti, 37 magistrov, 43 pa jih pripravlja 
doktorat, medtem ko jih 34 študira na III. stopnji in bodo študij zaključili do 
konca leta 1976. 

Takemu razvoju pa ni dovolj hitro sledilo izpopolnjevanje materialne bazč 
šol. V naslednjih letih bo treba več sredstev vlagati v predavalnice, laborato- 
rije, delavnice, študijsko knjižnico, študentske domove in druge prepotrebne 
objekte, da bo pedagoško in raziskovalno delo še uspešnejše. 

Med kvalitativnimi elementi razvoja šol, ki se sedaj združujejo v Univerzo 
v Mariboru, je prav na prvem mestu omeniti njihovo tesno povezanost z organi- 
zacijami združenega dela v gospodarstvu in njihovo skrb za organiziran študij 
ob delu oziroma za izredni študij. 

Sole so bile ustanovljene zaradi potreb gospodarstva in so se razvijale ob 
konstruktivnem sodelovanju gospodarstva, ki je odstopilo učni kader, sodelo- 
valo pri modernizaciji učnih programov, pri financiranju in programiranju raz- 
iskovalnega dela, štipendiranju in pri podobnih dejavnostih. 

Studij ob delu, ki ga novi zakon o visokem šolstvu določa za vse visoko- 
šolske zavode, je bila posebna skrb mariborskih šol od njihovega nastanka. Sole 
imajo v Sloveniji nad 30 centrov in sekcij za izredni študij in je ob delu diplo- 
miralo že nad 2500 študentov, kar je 68 °/o vseh takih diplomantov v Sloveniji, 
čeprav predstavlja 6 šol bodoče mariborske univerze le 22% vseh visokošolskih 
zavodov v Sloveniji. 
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Med kvalitativne elemente razvoja združuj očih se šol smemo šteti tudi 
tesno sodelovanje študentov pri upravljanju šol, ki sega še v čas pred novo 
ustavo, in pa močno, čeprav nikdar popolnoma zadovoljivo angažiranost učite- 
ljev v družbenem razvoju mesta, regije pa tudi v slovenskem in jugoslovan- 
skem merilu. 

Posamezne šole in združenja kot predhodnice Univerze so bile vedno odprte 
za sodelovanje z mnogimi visokošolskimi institucijami, predvsem seveda v Slo- 
veniji. V svojem 15-letnem delu pa so navezale plodne delovne stike tudi s fa- 
kultetami in visokimi šolami, inštituti ter univerzami v inozemstvu, tako na 
vzhodu kot na zahodu. Zato si je mlada univerza zapisala v samoupravni spo- 
razum, da bo razvijala tudi v bodoče sodelovanje z drugimi visokošolskimi in 
raziskovalnimi organizacijami in skupnostmi ter univerzami, posebej z Univerzo 
v Ljubljani, kot to piše v 22. točki 3. člena sporazuma. Seveda pa se podpisnice 
sporazuma združujejo v Univerzo z namenom, da bi z združevanjem dela in 
sredstev bolje in racionalneje, hitreje in gospodarneje opravljale delo, ki je 
pred njimi. Prav je, da vsa slovenska družba ta pozitivna hotenja, ki že dajejo 
rezultate, ponovno podpre, kot jih je podprla pred 15 leti, ko se je začel njihov 
razvoj. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? 
Prosim. Besedo ima tovarišica Ela Ulrih, članica Izvršnega sveta in predsednica 
Komiteja za vzgojo in izobraževanje! 

Ela Ulrih: Spoštovani predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Da- 
našnja skupščinska obravnava samoupravnega sporazuma o združitvi nekaterih 
visokih in višjih šol v Univerzo v Mariboru mi daje priložnost opozoriti vas, 
da imamo pred seboj samoupravni akt, ki v več pogledih pomeni določeno' pre- 
lomnico v razvoju našega visokega šolstva. 

Najprej velja podčrtati, da se združujejo visokošolske organizacije na pod- 
lagi zakona o> visokem šolstvu, ki ga je 29. aprila letos sprejela ta skupščina. 
To potrjuje, da so odnosi, ki jih ta zakon nakazuje, vendarle v mnogočem že 
zaživeli tudi v delu mnogih visokih šol, njihovih delavcev in študentov. Kratek 
čas je minil od sprejema zakona do danes, zato bi lahko samoupravni sporazum 
razlagali tudi kot iskreno željo visokošolskih delavcev in študentov, da uresni- 
čijo določila in duh novega zakona s tem, da čimprej in čimbolj temeljito po- 
vežejo svoje delo v celovit proces združenega dela. 

To je lahko tudi zagotovilo, da bo samoupravno organiziranje visokega 
šolstva premagalo začetne dvome in nejasnosti in napredovalo v smeri vse več- 
jega usklajevanja interesov uporabnikov in izvajalcev visokošolskega študija. 
Najbrž ni slučajno, da se prvo organizira na nov način mariborsko visoko- 
šolsko središče, saj je že od vsega začetka nastajalo kot odraz neposrednih 
izobraževalnih potreb proizvodnje in družbenih dejavnosti tega območja. Tesni 
stiki z uporabniki in odziv na njihove potrebe so bili njihova značilnost že ves 
■čas; zato smo lahko prepričani, da bodo to svojo pozitivno tradicijo v prihodnje 
še bolj negovali in razvijali, saj so za svoje dosedanje delo dobili potrditev ne 
le v zakonu o visokem šolstvu, marveč tudi v ustavi. 

Posebej velja opozoriti, da dobiva s tem aktom formalno potrditev že dolgo 
prisotno in priznano dejstvo — to je nova druga univerza v Sloveniji. Tisto, 
kar daje temu dogodku še poseben pečat v novih družbenoekonomskih odnosih, 
v katerih združeno delo že prevzema odgovornost za družbeno reprodukcijo, 
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celo na tistih področjih, ki so bila med najbolj odtujenimi, je na primer skrb 
za dolgoročno zadovoljevanje kadrovskih potreb v proizvodnji in v vseh drugih 
družbenih dejavnostih. 

Nova univerza v Mariboru se tudi formalno ustanavlja z odločitvijo de- 
lavcev in študentov visokošolskih zavodov in uporabnikov kadrov in ne na pod- 
lagi zakona. Afirmacija visokega šolstva v Mariboru temelji na uspešnem delu, 
kar je edina zdrava podlaga za njen nadaljnji razvoj ter za njeno ustrezno 
mesto v slovenskem visokošolskem sistemu ter jugoslovanskem in širšem pro- 
storu. 

11 tisoč diplomantov, ki so jih v preteklih 15 letih dale mariborske višje 
in visoke šole, predstavlja dostojen delovni prispevek, s katerim prihaja k 13 
jugoslovanskim univerzam nova slovenska univerza v Mariboru. 

Mislim, da izražam željo nas vseh, če ob tej priložnosti izrazim svojo iskreno 
zahvalo in priznanja za dolgoletne napore, znanje in prizadevnost vsem, ki so 
prispevali k razvoju mariborskega visokošolskega središča od prvih skromnih 
in težavnih začetkov do današnjih uspehov. 

Nastajanje mariborske univerze predstavlja logičen zaključek obdobja uve- 
ljavljanja novih poti v visokošolskem izobraževanju v Sloveniji, z,a katere je 
značilna tesna povezanost z gospodarstvom, prožnost študijskih programov, ob- 
sežna in vsestranska razvejanost dobro organiziranega in delavcu približanega 
študija ob delu, pa hkratnega izboljševanja socialne in regionalne strukture 
študirajočih. Vse to so kvalitete, ki jih novi zakon o visokem šolstvu še posebej 
poudarja in nalaga kot obveznost sleherni visokošolski organizaciji. 

Uveljavljanje načel novega zakona bo od vseh, ne nazadnje tudi od nove 
univerze, terjalo še vse večje uspehe na področju raziskovalnega dela in v so- 
dobno zasnovanem pedagoškem delu, pa tudi pri organizaciji in uveljavljanju 
novih družbenoekonomskih odnosov v vsem združenem delu. Tako se uresni- 
čuje davni sen vsakega pravega znanstvenika in univerzitetnega učitelja, namen 
nenehno preverjati svoja spoznanja, rezultate svojega dela in najbolj nepo- 
sredno prispevati k napredku, k humanizaciji odnosov v socialistični samo- 
upravni družbi in k bogatitvi zakladnice človekovega znanja. 

Ce smo ugotovili, da ima komaj nastajajoča univerza kljub mladosti že 
svojo pozitivno tradicijo, potem ta tradicija tudi zavezuje. Naša nova ustava, 
resolucija 10. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije in 7. kongresa Zveze ko- 
munistov Slovenije o vzgoji in izobraževanju, zakon o samoupravnih interesnih 
skupnostih in zakon o visokem šolstvu določajo zelo zahtevne cilje, ki bodo 
terjali od nas vseh, posebej pa še od visokošolskih organizacij, zelo visoko stop- 
njo samoupravne zrelosti, angažiranosti in ustvarjalnosti. 

Te zahtevne cilje bomo morali uresničevati kljub nerazumevanjem in od- 
porom, na katere bomo naleteli, kljub omejenim materialnim možnostim in 
morda tu in tam tudi premajhni zavzetosti in osveščenosti samoupravljalcev. 
Uresničevanje resničnih in dolgoročnih interesov delavskega razreda bo od nas 
terjalo tudi na tem področju prizadeto in organizirano samoupravno in politično 
akcijo, pa tudi ustvarjalnosti pri poglabljanju in razvoju samoupravnih odnosov. 
Zato tudi samoupravni akt mariborske univerze ne vsebuje trajnih oziroma do- 
končnih rešitev. 

V praksi bo treba preverjati dosežene rezultate in v skladu z načeli ustave 
in z zakonom o visokem šolstvu dograjevati medsebojna razmerja znotraj uni- 
verze, pa tudi sodelovanje in delitev dela med visokošolskimi organizacijami 
v Sloveniji in Jugoslaviji. Zlasti bo treba krepiti vlogo združenega dela pri 
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usmerjanju znanstvenega in pedagoškega dela vsake posamezne visokošolske 
organizacije. 

Univerza lahko pomembno spodbuja kakovost dela in urejanje medseboj- 
nih odnosov med visoskošolskimi organizacijami, ki jo sestavljajo. 

Po ustavi in zakonu o visokem šolstvu se spremenjena vloga univerze 
izraža predvsem v afirmaciji visokošolskih temeljnih organizacij združenega 
dela, ki postajajo temeljne samoupravne in delovne enote visokega šolstva, 
s tem pa tudi temeljni subjekti samoupravnega povezovanja z združenim de- 
lom. To povezovanje bodo med seboj uresničevale v različnih oblikah neposred- 
nih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih, zlasti še v posebnih izobra- 
ževalnih skupnostih. Pomembno vlogo v nadaljnjem samoupravnem razvoju 
vzgoje in izobraževanja imajo tudi skupnosti visokošolskih organizacij, ki se 
bodo oblikovale v skladu s posebnimi interesi združenega dela in prek katerih 
bodo visokošolske organizacije prestopale meje klasično pojmovanega visokega 
šqlstva in vse bolj postajale integralni del celovito zasnovanega usmerjenega 
izobraževanja. 

Zakon o visokem šolstvu, ki predpisuje obvezno združevanje visokošolskih 
organizacij v univerze kot specifična združenja z določenimi nalogami, odpira 
široke možnosti za poglabljanje njihovega medsebojnega sodelovanja, v skladu 
z interesi uporabnikov in proizvajalcev visokošolskega študija. Univerze bodo 
uspešno opravile svojo nalogo, če bodo v prvi vrsti spodbujale visokošolske te- 
meljne organizacije k čimhitrejši in čimgloblji preobrazbi, v skladu z njihovo 
družbeno vlogo. Kadrovska reprodukcija je kot del družbene reprodukcije ena 
od neodtuljivih samoupravnih pravic in dolžnosti delavcev v združenem delu. 
Temu cilju mora biti podrejena vsa naša strokovna in politična aktivnost v 
visokem šolstvu, pa tudi koncepcija in dejavnost univerze. 

Zakon o visokem šolstvu v številnih določbah opredeljuje samoupravni 
položaj študentov kot položaj sodelavcev v učno-vzgojnem procesu. Formalna 
ureditev njihovega položaja v visokošolskih organizacijah in na univerzi ne bo 
povzročala težav. Brez dvoma pa bo težja naloga uresničiti dejanski samo- 
upravni odnos, da bo samoupravljanje hkrati pedagoško načelo in družbena 
praksa pri upravljanju visokih šol in temeljni odnos med študentom in učite- 
ljem. Tudi na tem področju bo spodbujevalna vloga univerze velikega pomena, 
posebej še pri prenašanju pozitivnih izkušenj, usklajevanju meril in postopkov 
za izvolitev visokošolskih učiteljev in pri organiziranju marksističnega izobra- 
ževanja. 

Tovarišice in tovariši delegati! Nastajajoča univerza v Mariboru bo v skladu 
z zakonskimi določili in samoupravnim sporazumom sprejela tudi svoj del od- 
govornosti za sodelovanje med univerzami v Sloveniji in Jugoslaviji. Dolgo- 
letno znanstveno in pedagoško poslanstvo Univerze v Ljubljani, ki je ustvarila 
pogoje za mnoge sestavine gospodarskega, kulturnega in političnega vzpona Slo- 
venije, pa tudi pomembno prispevala k razvoju visokega šolstva v Mariboru, 
dobiva z začetkom delovanja druge slovenske univerze svojo specifično potr- 
ditev. Prepričani smo, da bo plodno sodelovanje med obema dalo novega po- 
leta ustvarjalnosti in socialistični angažiranosti slovenskega visokega šolstva. 

Obstoj dveh univerz v Sloveniji naj ne pomeni razdruževanja. Objektivno 
lahko prispeva k združevanju in povezovanju ne le interesov visokega šolstva, 
marveč vseh družbenih prizadevanj za skladnejši in še hitrejši razvoj vseh 
območij Slovenije. Hvala lepa. 
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Predsednik Štefan Nemec: Tovarišici predsednici Republiškega komi- 
teja za vzgojo in izobraževanje Eli Ulrih se zahvaljujem za njena izvajanja. 

Kdo še želi razpravljati? Besedo ima delegat Aleksander Ilič, gospodarsko 
področje, 23. okoliš! 

Aleksander Ilič: Tovariš predsednik, dajem predlog za spremembo 
načina dela. Predlagam, kadar dobimo obrazložen material in delegati ne dajo 
pripomb, da ne bi bilo potrebno še dodatno obrazlagati gradivo. Dodatne ob- 
razložitve bi bile potrebne le, če smo delegati proti ali pa če zahtevajo dodatna 
pojasnila. 

Predsednik Štefan Nemec: Postopek moramo voditi tako, da lahko 
predlagatelj obrazloži svoj predlog in da da čim boljšo informacijo. Seveda pa 
moramo ob vsem tem paziti na racionalnost dela. Danes imamo na dnevnem 
redu samo take točke, ki so zelo pomembne. Zato ne bi bilo prav, da bi jih 
obravnavali samo formalno. Prosim vas, da to upoštevate. 

Predlagam, da preidemo na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka 
o potrditvi samoupravnega sporazuma o združitvi v Univerzo v Mariboru. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (119 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet odlok o potrditvi samoupravnega 
sporazuma o združitvi v Univerzo v Mariboru. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 10. točko dnev- 
nega reda, to je na samoupravni sporazum o ustanovitvi Izobraževalne 
skupnosti za agroživilstvo, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila v potr- 
ditev Izobraževalna skupnost za agroživilstvo Ljubljana. 

Za svojega predstavnika je Izobraževalna skupnost za agroživilstvo Ljub- 
ljana določila tovariša Franca Forstneriča, predsednika Izvršnega odbora Izobra- 
ževalne skupnosti za agroživilstvo. Samoupravni sporazum so obravnavali: 
odbora za družbenoekonomske odnose našega zbora in Zbora občin ter Zakono- 
dajno-pravna komisija. Vsa poročila ste prejeli. V poročilih je vrsta pripomb, 
ki naj jih predlagatelj upošteva. Prejeli ste tudi predlog odloka o potrditvi 
samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Izobraževalne skupnosti za agroživil- 
stvo. Na klop pa ste prejeli tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce nihče ne želi besede, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog 
odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Izobraževalne skup- 
nosti za agroživilstvo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (118 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma 
o ustanovitvi Izobraževalne skupnosti za agroživilstvo soglasno sprejet. 

P'rehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog druž- 
benega dogovora o osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih 
osebnih prejemkov voljenim in imenovanim funkcionarjem v pravosodju, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložila Komisija podpisnikov družbenega do- 
govora o osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih 
prejemkov ali imenovanim funkcionarjem v pravosodju. 

8» 
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Komisija je za svojega predstavnika določila tovariša Lojzeta Udeta, sod- 
nika Vrhovnega sodišča SR Slovenije. Predlog sta obravnavali Komisija za 
pravosodje in Zakonođajno-pravna komisija. Poročili ste dobili. Izvršni svet je 
dal k predlogu pozitivno mnenje, ki ste ga prejeli danes na klop. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ne želi nihče razpravljati? Če ne, zaključujem razpravo in dajem na gla- 

sovanje predlog družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje osebnih 
dohodkov in drugih osebnih prejemkov voljenim in imenovanim funkcionarjem 
v pravosodju. Kdor je za predlog družbenega dogovora, naj prosim glasuje! 
(113 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog družbenega do- 
govora o osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih 
prejemkov voljenim in imenovanim funkcionarjem v pravosodju. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da da v imenu Skup- 
ščine SR Slovenije soglasje k številu strokovnih in administrativno-tehničnih 
delavcev in delovnih mest Sodišča združenega dela SR Slovenije. 

P'redlog sta predložili Skupščini SR Slovenije Zakonodajno-pravna komi- 
sija in Komisija za pravosodje Skupščine SR Slovenije. Za svojega predstavnika 
sta določili tovariša Vladimira Gošnika, predsednika Komisije za pravosodje. 
K tej točki dnevnega reda ste prejeli tudi pravilnik o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest pri Sodišču združenega dela in oris sistemizacije. 
Izvršni svet je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče ne želi razprav- 
ljati, dajem na glasovanje predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k številu 
strokovnih in administrativno-tehničnih delavcev in delovnih mest Sodišča zdru- 
ženega dela SR Slovenije. Kdor je za, naj prosim glasuje! (115 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 13. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčenju proizvodov in storitev v 
prometu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Milico Ozbič, čla- 
nico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance. Osnutek so obrav- 
navali: odbora za finance našega zbora in Zbora občin, ki sta dala poročilo in 
dodatno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala po- 
ročilo. Dobili smo tudi mnenje Izvršnega sveta ter mnenja in pripombe Repu- 
bliškega sekretariata za finance. Prejeli smo tudi pripombe skupine delegatov 
za gospodarsko področje 32. okoliša. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Pavel Jeras, delegat z 
gospodarskega področja, 32. okoliš! 

Pavel Jeras: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ne 
bom ponavljal obrazložitve skupine delegatov 32. okoliša, ker je bilo gradivo 
razdeljeno. Poudaril bi predvsem, da me je kot delegata začudilo mnenje od- 
borov za finance Zbora združenega dela in Zbora občin, ki sta zavzela nega- 
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tivno stališče do našega predloga. Vprašal bi člane odborov, če so pri obrav- 
navi našega predloga imeli pred seboj težak ekonomski položaj železnice in 
če so upoštevali vse resolucije, ki so bile v tej skupščini obravnavane in spre- 
jete in ki so opredelile železnico kot prioritetno panogo s poudarkom na pospe- 
šenem razvoju. 

Nerazumljivo je, da odbora predlog odklanjata in s tem zagovarjata ne- 
enakopraven položaj železnice v primerjavi z drugimi transportnimi organiza- 
cijami. 

Dalje bi pripomnil, da naša delegacija ni zadovoljna z utemeljitvijo obeh 
odborov, ker se sklicujeta predvsem na to, da bi se pojavile nove zahteve po 
oprostitvi, na primer pri kmetijski mehanizaciji, ki je bila že do sedaj oproščena 
plačila tega prometnega davka. Ta osnutek namreč razširja oprostitev v 14. 
točki 18. člena še na ostalo kmetijsko orodje in specifično kmetijsko orodje. 

Glede predloga Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije zveznim organom, 
da naj se promet z naftnimi derivati davčno obremeni enako, kot so v načelu 
obremenjeni drugi proizvodi, pa prosim, če bi dobila naša delegacija še po- 
drobnejša pojasnila. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Be- 
sedo ima tovarišica Milica Ozbič, članica Izvršnega sveta in republiška sekre- 
tarka za finance! 

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Moj 
odgovor oziroma pojasnilo velja delegatu, ki je pravkar govoril o zavrnitvi pred- 
loga, da naj se železniško gospodarstvo oprosti dajatve, ki se plačuje v višini 
0,4 dinarja po enoti dizel goriva. 

Oba skupščinska odbora kot tudi Odbor za gospodarstvo in finance pri Iz- 
vršnem svetu so iz naslednjih razlogov nasprotovali tej zahtevi: 

Uvedba posebnih davščin v višini 0,4 dinarja po enoti za dizel goriva, ki 
je bila uvedena letos, pomeni prvi korak k sistemskemu urejanju napajanja 
potrebnih virov sredstev za ureditev cestnega omrežja, torej za cestno gospo- 
darstvo. Po tej logiki ne bi kazalo nasprotovati željam in zahtevam, ker navi- 
dezno izgleda, da to dvoje res ni povezano. Po drugi strani pa je treba ugotoviti, 
da so viri za napajanje potreb v železniškem gospodarstvu v celoti razširjeni 
na vse gospodarstvo in ga plačujejo v obliki raznih prispevkov tudi tisti, ki z 
železniškim gospodarstvom nimajo nič skupnega. To je ena plat! 

Druga plat zadeve pa je, da zneski, ki bi jih s to posebno davčno oprostit- 
vijo pridobilo železniško gospodarstvo v primerjavi z zneski, ki so potrebni 
za ureditev problemov železniškega gospodarstva, praktično ne predstavljajo 
več kot drobtinico, pomenijo pa že v prvi fazi rušenje komaj začete graditve 
sistemskega napajanja virov sredstev za cestno gospodarstvo. 

Tovariša iz železniškega gospodarstva prosim, da s tovrstnimi predlogi 
potrpijo do naslednjega zasedanja Skupščine, ko bo v obravnavi analiza pet- 
mesečnega gospodarjenja v letošnjem letu skupaj s predlogi ukrepov, med dru- 
gim tudi za železniško gospodarstvo kot celoto. Takrat bo čas za to, da se o 
kompletni problematiki pogovorimo, ker se po našem mnenju ne bi kazalo 
pogovarjati o tako velikih problemih, kot so sredstva pri železniškem gospodar- 
stvu, parcialno in jih reševati po drobtinicah od zasedanja do zasedanja skup- 
ščine. Zato prosim še enkrat, da s problemom železniškega gospodarstva potr- 
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pimo do naslednjega zasedanja Skupščine, ko bo Izvršni svet dal predloge za 
kompleksno urejanje tega problema. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? Ker 
ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela daje soglasje k osnutku zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o obdavčenju proizvodov in storitev v prometu. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, predloge in stališča, navedena 
v poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih, pripombe, ki jih je pripravil 
Republiški sekretariat za finance, ter pripombe, ki so bile dane v razpravi na 
današnji seji in ki naj jih predlagatelj upošteva pri izdelavi predloga zakona. 

3. Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ se pooblašča, da da v skladu s pripombami Skupščine SR Slovenije 
in v njenem imenu soglasje k predlogu tega zakona. 

Dajem na glasovanje predlagani sklep. Kdor je za, naj prosim glasuje! (116 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o formiranju in uporabi rezervnih družbenih sredstev, ki ga je Skupščini pred- 
ložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet je določil za svojega predstavnika tovarišico Milico Ozbič. K 
osnutku zakona ste prejeli poročilo Zakonodajno-pravne komisije Zbora repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Osnutek zakona in poročilo Zakonodajno-pravne komisije Zbora republik 
in pokrajin so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora občin ter 
Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali svoja poročila. Opozarjam, da so zbori, 
odbori in Izvršni svet predlagali našemu zboru, da naj osnutek zakona o obliko- 
vanju porabe rezervnih družbenih sredstev zavrne oziroma da naj k zakonu ne 
da soglasja. Prejeli ste tudi pripombe skupine delegatov za gospodarsko pod- 
ročje Zbora združenega dela iz 32. okoliša. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Zdenka Ju- 
rančič, delegatka Zbora republik in pokrajin! 

Zdenka Jurančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da v kratki razpravi seznanim zbor z ugotovitvami razprave, ki je o 
tem vprašanju potekala prejšnji teden v Odboru za finance Zbora republik in 
pokrajin. 

Najprej smo na seji Odbora ugotovili, da nam je Zakonodajno-pravna ko- 
misija v svojem obširnem poročilu dala pravzaprav negativno mnenje k takemu 
načinu oblikovanja zveznih blagovnih rezerv, kot ga je predlagal predlagatelj 
z osnutkom zakona. Ker ste dobili poročilo Zakonodajno-pravne komisije Zbora 
republik in pokrajin, ne bom v svoji nadaljnji razpravi podrobneje razlagala 
tega stališča. 

Nadalje smo člani Odbora v razpravi ugotovili, da pri tem zakonu verjetno 
ne bo prišlo do enotnega stališča republik. Ugotovili smo, da so republiške 
skupščine Hrvatske, Makedonije in Srbije k predlogu zakona o oblikovanju in 
uporabi družbenih rezervnih sredstev dale soglasje brez bistvenih pripomb in 
da so pooblastile svoje delegacije, da glasujejo za tak zakon, kot je napisan. 
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Predstavnika delegacije iz Crne gore ter Bosne in Hercegovine pa sta poročala, 
da so pri njih odbori šele zasedali in da bodo verjetno dali pozitivno mnenje. 

Za razliko od teh šestih delegatov pa smo delegati iz Vojvodine in iz Slo- 
venije poročali o drugačnih stališčih. Delegat iz Skupščine Socialistične avto- 
nomne pokrajine Vojvodine je povedal, da je bila pri njih izražena izredno kri- 
tična opredelitev do takega načina oblikovanja družbenih sredstev. Odbori so 
zavzeli približno enako stališče kot Zakonodajno-pravna komisija, ki meni, da 
za tak način reševanja oblikovanja družbenih rezervnih sredstev ni ustavne 
podlage, in navedli še vrsto kritičnih pripomb z napotkom, da naj predlagatelj 
išče druge rešitve za financiranje zveznih blagovnih rezerv. 

Enako smo v imenu delegacije Skupščine Socialistične republike Slovenije 
tudi mi razpravljali in opozorili na to, da niti v sedanjem zakonu o financiranju 
federacije niti v zakonu o zveznih blagovnih rezervah ni predviden takšen način 
reševanja in hkrati tudi prenesli mnenje Odbora za finance Zbora združenega 
dela, ki je bilotakrat že izoblikovano. 

Odbor za finance je, tako kot je v poročilu navedeno, ocenil kritično stanje 
glede višine prostih likvidnih sredstev rezervnih sredstev gospodarstva in ugo- 
tovil, da se ta sredstva v veliki meri že sedaj uporabljajo' za izplačilo osebnih 
dohodkov, pa tudi za druge namene in da tak način reševanja ni primeren. 

Na osnovi diskusije delegatov iz Vojvodine, Slovenije in Bosne, tej se je 
pozneje priključil tudi delegat iz Črne gore, je Odbor za finance Zbora repu- 
blik in pokrajin priporočil predlagatelju, da naj prouči druge rešitve, delegacija 
pa je na svojem sestanku prejšnji teden ponovno zavzela isto stališče, kot ga je 
imela že prej. Delegacija priporoča zborom, da v celoti podpro mnenje Odbora 
za finance Zbora združenega dela. 

Edino na ta način bomo uspeli zadržati v tem trenutku, ko se gospodarstvo 
bori z velikim problemom nelikvidnosti, ta najkvalitetnejša likvidna sredstva 
v gospodarskih organizacijah. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odborov za fi- 
nance našega zbora in Zbora občin, da naj naš zbor in Zbor občin sprejmeta 
naslednji sklep: 

K osnuktu zakona o oblikovanju in porabi rezervnih družbenih sredstev se 
soglasje ne daje. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi sredstev za financiranje investicijskih del v dolini reke Beli Drim. 

Skupščini je zakon predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 
Izvršni svet je določil za svojega predstavnika tovarišico Milico Ozbič. Osnutek 
zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija. Po- 
ročila smo prejeli, prejeli pa smo tudi mnenje Izvršnega sveta, ki se strinja 
s tem, da Skupščina SR Slovenije sprejme akt o soglasju. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče besede, za- 
ključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela daje soglasje k osnutku zakona o zagotovitvi sred- 
stev za financiranje investicijskih del v dolini reke Beli Drim. 
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2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, ki so navedene v poročilu od- 
borov, ki naj jih predlagatelj upošteva pri izdelavi predloga zakona. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s predlogi, pripombami in stališči Skup- 
ščine SR Slovenije in v njenem imenu soglasje k predlogu tega zakona. 

Dajem predlagani sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(112 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 de- 
legat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembi kratkoročnih kreditov Narodne banke Jugoslavije za financiranje 
zveznih blagovnih rezerv v dolgoročni kredit, ki ga bo odplačevala federacija, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovarišico Milico Ozbič. 
Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija sta dala poročili. Izvršni 
svet je dal k osnutku zakona pozitivno mnenje, ki ste ga prejeli danes na klop. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
predlagam naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela daje soglasje k osnutku zakona o spremembi krat- 
koročnih kreditov Narodne banke Jugoslavije za financiranje zveznih blagovnih 
rezerv v dolgoročni kredit, ki ga bo odplačevala federacija. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k pred- 
logu tega zakona. 

Dajem na glasovanje predlagani sklep. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(111 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 de- 
legat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dopolnitvi zakona o deviznem poslovanju, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki v smislu 
člena 98. poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije predlaga, naj se pri izdaji zakona skrajšajo roki. 

Zakon sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija. 
Poročili smo dobili danes na klop. Izvršni svet je dal k osnutku zakona mnenje, 
ki ste ga prejeli danes na klop. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
predlagam naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o dopolnitvi zakona o deviznem poslovanju. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, predloge in stališča, navedene v 
poročilih skupščinskih teles in mnenju Izvršnega sveta, ki naj jih predlagatelj 
upošteva pri izdelavi predloga zakona. 

3. Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ se pooblašča, da da v skladu s pripombami Skupščine SFRJ in v 
njenem imenu soglasje k predlogu tega zakona. 
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Dajem ta sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim, glasuje! (110 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 de- 
legat.) 

Ugotavljam, da je sklep z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dopolnitvi zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslo- 
vanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin, ki ga je 
Skupščini predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

V smislu 98. člena poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
je zbor predlagal, naj bi pri izdaji zakona skrajšali roke. Predstavnik Izvršnega 
sveta je tovarišica Milica Ozbič. O zakonu sta razpravljala Odbor za finance in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročila. Dgnes smo dobili na klop 
poročilo Izvršnega sveta. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o dopolnitvi zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetar- 
nem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, predloge in stališča, navedene 
v poročilih skupščinskih teles in mnenju Izvršnega sveta, ki naj jih predlagatelj 
upošteva pri izdelavi predloga zakona. 

3. Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin pri 
Skupščini SFRJ se pooblašča, da da v skladu s pripombami Skupščine SRS in 
v njenem imenu soglasja k predlogu tega zakona. 

Dajem na glasovanje predlagani sklep. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(107 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (2 de- 
legata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dopolnitvi zakona o kreditnih poslih s tujino, ki ga je Skupščini predložil v 
soglasje Zbor republik in pokrajin, ki v smislu 98. člena predlaga skrajšanje 
rokov. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovarišica Milica Ozbič. Zakon sta obravna- 
vala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija. Poročili smo danes pre- 
jeli na klop, prav tako tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 

zakona o dopolnitvi zakona o kreditnih poslih s tujino. 
2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, predloge in stališča, navedena v 

poročilih skupščinskih teles in mnenju Izvršnega sveta, ki naj jih predlagatelj 
upošteva pri pripravi tega zakona. 

3. Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije se pooblašča, da da v skladu s pripombami Skupščine 
SR Slovenije in v njenem imenu soglasje k predlogu tega zakona. 

Dajem tako formuliran sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(105 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal glaso- 
vanja? (3 delegati.) 
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Ugotavljam, da je sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk 
in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela v letu 1975, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet s pred- 
logom, da se obravnava po hitrem postopku. 

Prosim predstavnico Izvršnega sveta tovarišico Milico Ozbič, članico Izvrš- 
nega sveta in republiško sekretarko za finance, da obrazloži ta predlog in 
obenem tudi predlog zakona! 

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Obrazložitev k predlogu je zelo kratka, ker gre za tehnično-izvršilni predpis. 
Vsebina vam je znana. O tem ste razpravljali, ko ste decembra sprejemali 
zakon, na katerega se sedanji predlog nanaša, 2e takrat, ko ste sprejemali zakon, 
ste pričakovali današnji predlog. Današnji predlog po vsebini zajema tiste 
odbitne postavke iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, ki so 
grupirane v tako imenovani skupni porabi kot prispevne stopnje. 2. člen zajema 
tiste odbitne postavke, ki jih pod skupnim imenovalcem imenujemo sindikalna 
lista, ki je v veljavi po dogovoru za letošnje leto. Da bi računovodske službe 
pri izdelavi polletnih bilanc v juliju lahko uporabljale letošnje prispevne 
stopnje in letošnjo sindikalno listo kot odbitne postavke, prosim, da predlog 
sprejmete. 

Predsednik Štefan Nemec: Pričenjam razpravo o predlogu za hitri 
postopek. Kdo želi besedo? Prosim. Besedo ima tovariš Vlado Šanca, predsednik 
Odbora za finance! 

s 

Vlado Sanca: Komisija, ki jo je imenoval Zbor združenega dela v 
zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi 
stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v letu 1975, predlaga delegatom tega zbora na- 
slednje: 

Predlog zakona je potrebno sprejeti po hitrem postopku, ker bo s tem 
omogočeno, da se bo lahko uporabil v polletnem periodičnem obračunu temeljnih 
organizacij združenega dela za določanje republiškega davka iz dohodka. 

Predlog zakona dopolnjuje tehnično izvedbo obračuna tega davka, kar ne 
spreminja vsebine zakona. 

Predlog zakona je povsem v skladu s hotenji, da se stopnje odbitnih postavk 
uskladijo z dejanskimi, z zneski, ki veljajo v letu 1975, kot je bilo že obrazlo- 
ženo. Spremembe višine odbitnih postavk v letu 1975, ki jih predvideva predlog 
zakona, so bile predvidene že s sprejemom zakona v letu 1974. Razen tega 
lahko povem tudi to, da je predlog zakona tudi v skladu z razpravami o tem 
vprašanju v Odboru za finance. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Kaže, 
da nihče. Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za to, 
da obravnavamo predlog zakona po hitrem postopku, naj prosim glasuje! (103 
delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 
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Ugotavljam, da je z večino glasov sprejeto, da obravnavamo predlog za- 
kona po hitrem postopku. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za repu- 
bliški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1975! 
Kdor je za predlog zakona, naj prosim-glasuje! (102 delegata glasujeta za.) 
Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog zakona z večino glasov. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na volitve in imeno- 
vanja. 

Predlog odloka o imenovanju delegata Skupščine SR Slovenije v Komisijo 
podpisnikov družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje osebnih 
dohodkov in drugih osebnih prejemkov voljenim ali imenovanim funkcionarjem 
v pravosodju je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Komisija določila tovariša Igorja Ponikvarja, 
člana te komisije. Izvršni svet je dal pozitivno mnenje, ki ste ga prejeli danes 
na klop. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju 
delegata Skupščine SR Slovenije v Komisijo podpisnikov družbenega dogo- 
vora o osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih 
prejemkov voljenim ali imenovanim funkcionarjem. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (102 delegata glasujeta za.) Je kdo proti? (1 delegat je proti.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka z večino glasov sprejel. 
S tem je bil v Zboru združenega dela za delegata Skupščine SR Slovenije 

v Komisiji podpisnikov družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje 
osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov voljenim ali imenovanim 
funkcionarjem v pravosodju imenovan tovariš Igor Ponikvar, član komisije za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Predlog odloka o imenovanju treh članov in njihovih namestnikov v 
Arbitražnem senatu Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slo- 
venije je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet je dal pozitivno mnenje, ki smo ga danes prejeli na klop. Pri- 
čenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Če ne želi nihče razpravljati, lahko zaključim razpravo in dam na glaso- 
vanje predlog odloka. Kdor je za, naj prosim glasuje ! (100 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok sprejet. S tem so bili v Zboru združenega dela 
v Arbitražni senat imenovani za člane France Jeras, Veri Medvešček in Jože 
Pleterski ter za namestnike Franc Jereb, Alfonz Brzič in Srečko Kranjc. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na zadnjo točko 
dnevnega reda, to je na vprašanja delegatov. 
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Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 22. 
okoliša, ki ga je postavil delegat Milan Bole, bo odgovorila tovarišica Milica 
Ozbič, članica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za finance. 

Milica Ozbič: Na delegatsko vprašanje tovariša Milana Boleta je 
naš sekretariat pripravil naslednji odgovor: 

Tovariš Bole je kot član skupine delegatov v Zboru združenega dela postavil 
vprašanje, ki se nanaša na obračunavanje in plačevanje prispevkov za delavce, 
ki so na začasnem delu v tujini in ki imajo v času zaposlitve v tujini status 
delavca v združenem delu v naši organizaciji združenega dela. Konkretno gre 
za vprašanje o tem, ali so ti delavci dolžni iz svojih osebnih dohodkov plačevati 
prispevke samoupravnim interesnim skupnostim za izobraževanje, za kulturno 
in telesno kulturo, če od svojih prejemkov plačujejo davek v tujini po pred- 
pisih države, v katerih naša organizacija združenega dela izvaja dela. 

Odgovor je naslednji: V mednarodnih odnosih je zaradi preprečitve dvoj- 
nega obdavčenja uveljavljeno načelo, da se dohodek pravne ah fizične osebe, 
ki je dosežen izven države, v kateri ima taka oseba svoj sedež oziroma domicil, 
obdavči le enkrat. V skladu s tem načelom zakon o davkih občanov med 
drugim določa, da občan SR Slovenije, ki je zaposlen pri jugoslovanski orga- 
nizaciji v tujini, plačuje davek iz dohodka po naših predpisih, če se od tega 
dohodka ne plačuje davek v državi, v kateri je zaposlen. Glede na tako določbo 
se torej obveznost plačevanja davka iz osebnih dohodkov delavcev, ki imajo 
status delavca v združenem delu v jugoslovanski organizaciji združenega dela, 
ki posluje v tujini, presoja po tem, ali delavci od doseženih dohodkov v tujini 
plačujejo davek. Od v tujini obdavčenih dohodkov se torej ne plačuje ponovno 
davek v Jugoslaviji. Predpisi o plačevanju prispevkov samoupravnim interesnim 
skupnostim teh vprašanj izrecno ne urejajo, kar bo ob celovitejšem zakonodaj- 
nem urejanju te problematike potrebno upoštevati. Pri tem bo potrebno zago- 
toviti take rešitve, ki bodo tudi na tem področju zagotavljale izognitev dvojni 
obremenitvi. Vzporedno s tem pa naj te oblike zagotove, da se tudi ti delavci 
lahko vključijo v reševanje teh problemov v krajih, kjer bivajo njihove dru- 
žine. V sedanjih pogojih pa bi bilo potrebno po naši oceni ta problem reševati 
tako, da se tudi za prispevke smiselno uporabljajo načela, ki veljajo za davke. 
Taka rešitev je med drugim utemeljena tudi z okoliščino, da se v tujini iz 
davkov financirajo tudi dejavnosti, ki so pri nas organizirane v samoupravnih 
interesnih skupnosti. To naše stališče je usklađeno tudi s Službo družbenega 
kn jigovo dstva. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Ali je delegacija zadovoljna 
z odgovorom? (Prosi se pismeni odgovor!) Prehajamo na drugo delegatsko vpra- 
šanje, ki ga je postavila skupina delegatov za gospodarsko področje 4. okoliša. 
To vprašanje je postavil delegat Viljem Petek,, odgovoril pa bo Aleksander 
Skraban, namestnik predsednika Republiškega komiteja za tržišče in cene. 
Prosim! 

Aleksander Škraban: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov za Zbor združenega dela za gospodarsko področje 
4. okoliša — občine Žalec je na 17. seji Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije v zvezi z oblikovanjem cen izdelkov črne metalurgije postavila na- 
slednje delegatsko vprašanje: 
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Po odloku zveznega izvršnega sveta (Uradni list SFRJ, št. 30 z dne 3. julija 
1973) so proizvajalci črne metalurgije upravičeni in dolžni usklajevati cene 
svojih izdelkov s cenami na zahodnoevropskem trgu. Te cene so jugoslovanske 
železarne ves čas dvigale, kakor so se zviševale cene na tem tržišču. Sedaj pa na 
zahodnem trgu cene teh proizvodov že leto dni občutno padajo in so za nekatere 
tudi do 50 % nižje. Po navedenem odloku bi torej jugoslovanske železarne 
že pred meseci morale cene svojih izdelkov črne metalurgije znižati, vendar 
še do danes znižanje cen ni uresničeno, nasprotno, po informacijah, ki jih ima- 
mo, sploh ne predvidevajo izvršitve te zakonske obveznosti. Terjamo odgovor, 
zakaj se dopušča ta očitna kršitev zakonskega predpisa. 

Za organizacijo združenega dela SIP Šempeter je rešitev tega problema 
življenjskega pomena, kajti ob 20 do 30% višjih cenah materiala in četrtino 
nižjih cenah njihovih izdelkov, kot so na zahodu, je rentabilnost poslovanja 
skrajno ogrožena, in to z nezakonitim ravnanjem, poleg tega pa so kljub ve- 
likim izvoznim možnostim nekonkurenčni na tujih tržiščih. 

Odgovor : Delegacija se sklicuje na odlok zveznega izvršnega sveta, ki naj 
bi bil objavljen v Uradnem listu SFRJ, v številki 30 z dne 3. julija 1973. Ugoto- 
viti moramo, da je 30. številka uradnega lista, na katerega se delegacija sklicuje, 
izšla 1. julija in ne 3. julija in da je v odloku, ki je bil objavljen v 30. številki 
Uradnega lista, rečeno le, da se cene črne in barvaste metalurgije oblikujejo 
na temelju kriterijev, ki so navedeni v odloku o določitvi maksimalnih cen za 
izdelke črne in neželezne metalurgije. Ta odlok pa je izšel že leta 1970 in je bil 
objavljen dne 17. septembra v 40. številki zveznega uradnega lista. Po njem 
se prodajne cene za valjane in vlečene jeklene izdelke oblikujejo po ustreznih 
cenah za te izdelke na zunanjem trgu. 

Zvezni zavod za cene je pristojen, da določi, na podlagi katerih ustreznih 
cen na zunanjem trgu oblikujejo proizvajalne delovne organizacije svoje cene. 
Na tej podlagi oblikovane cene so proizvajalne organizacije dolžne vsakih šest 
mesecev uskladiti s spremembami cen na zunanjem trgu, če se cene v tem ob- 
dobju povečajo ali zmanjšajo za več kot 5 io/o. 

Na temelju odloka o določitvi maksimalnih cen za izdelke črne in neželezne 
metalurgije je zvezni zavod za cene sporazumno z zainteresiranimi organiza- 
cijami združenega dela določil, da se cene na zunanjem trgu štejejo domicilne 
cene v Zvezni republiki Nemčiji, ker tudi naši tehnični standardi, to so JUS 
standardi, temeljijo na standardih, ki veljajo v tej državi. Tam pa veljajo DIN 
standardi. Zahodnonemške domicilne cene se poleg tega še korigirajo z domi- 
cilnim! cenami ustreznih izdelkov črne metalurgije v Franciji in Italiji. 

Proizvajalčeva cena valjanih in vlečenih izdelkov iz jekla se torej pri 
nas oblikuje na temelju domicilnih cen navedenih treh držav in se lahko spre- 
meni, to je poviša ali zniža, le v primerih, če pride do več kot 51% povečanja 
ali padca domicilnih cen v navedenih treh državah, ne pa tudi, če pride do 
povečanja ali padca izvoznih cen teh držav ali do povečanja ali padca naših 
uvoznih cen. 

Domicilne cene so izbrane za osnovo oblikovanja cen naših proizvajalcev 
zato, ker se okrog 85!0/o celotne proizvodnje izdelkov črne metalurgije v svetu 
prodaja na domačem trgu po domicilnih cenah in le okrog 15'% gre v izvoz 
po cenah, ki se pač trenutno dosežejo v mednarodni menjavi. Zato so domicilne 
cene teh izdelkov veliko bolj stabilne kot izvozne oziroma uvozne cene, po 
katerih se prodajajo le presežki in kupujejo le manjkajoče količine in količine, 
ki so potrebne za izpopolnitev asortimenta . 
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Med izvoznimi, uvoznimi in domicilnimi cenami izdelkov črne metalurgije 
je jasno vedno razlika. Nedavno so bile izvozne cene teh izdelkov v zahodno- 
evropskih državah neprimerno višje od domicilnih, s padcem konjunkture pa so 
izvozne cene nek-aterih od teh izdelkov nižje od domicilnih. Toda, ker se naše 
domače cene izdelkov črne metalurgije ne oblikujejo po cenah navedenih treh 
držav, bi zahteva delegacije, da se domače cene izdelkov črne metalurgije 
znižajo, bila upravičena le, če bi uradna publikacija Roheisen und Stahler- 
zeugnisse, ki se uporablja za spremljanje domicilnih cen izdelkov črne metalur- 
gije, dejansko pokazala pad domicilnih cen v zadnjih šestih mesecih za več kot 
5 odstotkov. 

Za ugotavljanje, ali so uresničeni pogoji za povišanje ali znižanje cen iz- 
delkov črne metalurgije, je pristojen Zvezni sekretariat za tržišče in cene ozi- 
roma njegov strokovni organ, Zvezni zavod za cene. Dvomimo, da bi ta organ 
dopuščal očitno kršitev zakonskega predpisa, kot trdi delegacija. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Ali je delegat zadovoljen z 
odgovorom? (Prosi za pismeni odgovor.) 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 20. 
okoliša, ki ga je postavil delegat Zmagomir Vuga, bo odgovoril tovariš Livio 
Jakomin, predsednik Republiškega komiteja za promet in zveze. 

Livio Jakomin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegat Zmagomir Vuga je na 17. seji Zbora združenega dela Skupščine 

SR Slovenije postavil naslednje delegatsko vprašanje: »Kateri organ v Socia- 
listični federativni republiki Jugoslaviji je pooblaščen za izdajo certifikata o 
prevozu nevarnih snovi v mednarodnem cestnem prometu in kdo je kriv za to, 
da se problem izdaje certifikata po ADR predpisih tako počasi rešuje, saj 
je znano, da so Vozila Gorica že decembra 1973. leta sprožila postopek za izdajo 
omenjenih certifikatov pri bivšem republiškem sekretariatu za gospodarstvo, 
a še do danes ni točnega odgovora?« 

Odgovor: Bivši republiški sekretariat za gospodarstvo SR Slovenije, sektor 
za industrijo, se je v zvezi z zahtevkom »Vozila Gorica« z dne 26. 12. 1973 o 
vprašanju ADR predpisov oziroma izdajanju certifikatov dne 28. 3. 1974 obrnil 
na zvezni izvršni svet s prošnjo za čimprejšnjo rešitev teh vprašanj. 

Omenjenemu sekretariatu je poslal odgovor posredno Zvezni komite za 
energetiko in industrijo dne 24. 6. 1974, v katerem pravi, da je ob zahtevku 
podjetja »Vozila Gorica« oportuno, da pristojni organi v SR Sloveniji sprej- 
mejo začasno odločbo o postopku atestiranja vozil, namenjenih za mednarodni 
prevoz in določijo laboratorij za atestiranje. 

Pravna služba tega sekretariata pa je dne 5. 6. 1974 sporočila podjetju 
Vozila Gorica med drugim naslednje: Evropski sporazum o mednarodnem cest- 
nem prevozu nevarnega blaga iz leta 1975, ki ga je ratificirala naša država 
v letu 1965, uvedba o ratifikaciji aneksa A in B evropske konvencije o medna- 
rodnem prevozu nevarnega blaga v cestnem prometu ter zakon o prevozu ne- 
varnih snovi urejajo prevoz nevarnih snovi v mednarodnem cestnem prometu. 

Točka 1 obrobne številke 10 182 aneksa B določa, da morajo biti avto- 
cisterne pa tudi druga vozila tehnično pregledane v državi, kjer so registrirana, 
da bi se ugotovilo, ah ustrezajo pogojem, ki jih predpisuje ta aneks, vštevši 
tudi njegove dodatke, ter splošnim varnostnim predpisom. Sem spadajo zavore, 
razsvetljava in drugo, ki velja v državi, kjer so vozila registrirana. Ce so 
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vozila, priklopniki ali polpriklopniki, ki se priključujejo na vlečno vozilo, je 
treba tudi vlečno vozilo tehnično pregledati. 

Točka 2 te obrobne številke pa določa, da pristojna oblast v državi registra- 
cije vozila izda poseben certifikat o tehničnem pregledu za vsako vozilo. Certi- 
fikat se izda v jezikih ali v jeziku države, ki ga izda, pa tudi v angleščini, fran- 
coščini in nemščini, če pogodba med državami, med katerimi se prevoz opravlja, 
ne predvideva drugače. Iz tega sledi, da So potrebni za izdajo posebnega certi- 
fikata o tehničnem pregledu za vsako vozilo v mednarodnem cestnem prevozu 
naslednji dokumenti: 

a) potrdilo o tehnični neoporečnosti (sposobnosti) cisterne, ki ga izdaja Re- 
publiški inšpektorat parnih kotlov. Kontrolo premičnih zaprtih posod za kom- 
primiranje, utekočinjanje in pod tlakom raztopljene pline opravlja omenjeni 
inšpektorat; 

b) dokumenti o opravljenem tehničnem pregledu vozila (zavore, kretni 
mehanizem, luči in dodatna oprema), ki je predpisan za vozila, ki prevažajo 
nevarne snovi. Ta tehnični pregled opravlja organizacija združenega dela, po- 
oblaščena za tehnične preglede cestnih motornih vozil; 

c) preizkušnja o vozilu — atest o vozilu. Za izdajo atesta, ki ga mora 
imeti vsako vozilo, določa 74. člen zakona o varnosti cestnega prometa, Uradni 
list SRS, št. 17 iz 1971. leta, da preizkuša motorna in priklopna vozila, ki se 
serijsko ah posamično izdelujejo ali predelujejo, delovna ah druga organiza- 
cija, ki jo pooblasti Republiški sekretariat za gospodarstvo, ko poprej dobi so- 
glasje Republiškega sekretariata za notranje zadeve. 

V SR Sloveniji nima tega pooblastila do sedaj nobena organizacija združe- 
nega dela, niti katerikoli drugi organ. V kratkem bo sprejet zakon o varnosti 
cestnega prometa v SR Sloveniji, ki bo tudi določil način izvajanja tega dolo- 
čila in s tem izdajanja zgoraj predpisanega atesta o vozilu. Certifikate na pod- 
lagi zgoraj navedenih in potrebnih dokumentov bo nato izdajal Republiški ko- 
mite za promet in zveze SR Slovenije. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Naslednje delegatsko vprašanje je vpra- 
šanje skupine delegatov za gospodarsko področje 7. okoliša, ki ga je postavil 
delegat Dušan Jug. Odgovoril bo tovariš Marjan Lenarčič, predsednik Repu- 
bliškega komiteja za vprašanja borcev narodnoosvobodilne vojske in vojaških 
invalidov. 

Marjan Lenarčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije pri Skupščini 
občine Tolmin in skupina delegatov za Zbor združenega dela 7. okoliša je na 
svoji seji dne 6. junija 1975 pooblastila delegata Zbora občin in delegata Zbora 
združenega dela, da na seji zborov republiške skupščine 11. junija 1975 zasta- 
vita delegatsko vprašanje, ki se glasi: 

»Zakaj do danes še ni bil predložen v obravnavo Skupščini SRS zakon o 
borcih prekomorskih brigad, za katere je bil v programu zakonodajnega dela 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije določen rok za sestavo predloga 30. 
april 1975? Zakon bi moral stopiti v veljavo 1. julija 1975.« 

Komisija Skupščine SRS za vprašanja borcev NOV nas je pred zasedanjem 
tega zbora obvestila, da je danes prispelo v Skupščino SRS tudi enako dele- 
gatsko vprašanje skupine delegatov Zbora združenega dela s področja gospo- 
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darstva 20. okoliša in skupine Zbora občin Skupščine SRS pri Skupščini občine 
Postojna. Predlagam, da se ta odgovor nanaša tudi na to vprašanje, ker je po 
besedilu enako temu, na katero odgovarjam. 

Zaradi boljšega razumevanja vprašanja in poznejšega odgovora mi dovolite, 
da preberem še obrazložitev k temu delegatskemu vprašanju. 

»V tolminski občini živi od 600 do 700 prekomorskih borcev in približno 500 
sardincev. Borčevske razmere po teh 30 letih po vojni še niso urejene. Borci 
prekomorci in sardinci so bili pred in med vojno v italijanskih enotah v Sredo- 
zemlju, iz katerih so dezertirali in se javljali štabu NOV. Do danes status 
borcev prekomorcev ni bil izenačen s statusom borcev v domovini, in prav to 
naj bi osnutek novega zakona uredil. Osnutek tega zakona je Skupščina SRS 
obravnavala že decembra 1973, predlog tega zakona pa še ni bil predložen v 
obravnavo. Vsi smo prepričani, da se godi tem borcem velika krivica, ker se 
sprejem tega zakona pretirano zavlačuje. SR Hrvatska je to vprašanje v Istri 
že davno zadovoljivo rešila. Deset let se že rešuje to vprašanje. Predlog tega 
zakona je bil na zakonodajnem programu Skupščine SRS za prvo polovico 
leta 1975. Ta rok pa poteka in zakona ni na dnevnem redu Skupščine. To po- 
meni, da se bo prvo polletje izteklo brez sprejema tega zakona. Utemeljeno smo 
zaskrbljeni in iz družbenopolitičnih razlogov želimo, da se da prioriteta rešitvi 
tega vprašanja.« 

Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov daje 
v imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na to delegatsko vprašanje 
tale odgovor: 

Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov je 20. 
4. 1975 poslal Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije predlog zakona o ure- 
ditvi varstva določenih kategorij borcev, s predlogom, da o njem razpravlja 
in da ga po končanem postopku v Izvršnem svetu pošlje Skupščini SRS v nadalj- 
njo obravnavo. Republiški komite je hkrati poslal predlog zakona tudi Repu- 
bliškemu odboru ZZB NOV Slovenije, ki ga je predložil svojemu predsedstvu 
v obravnavo in v mnenje. 

Zakon o ureditvi varstva določenih kategorij borcev je bil 29. aprila 1974 
v Skupščini sprejet kot osnutek, in sicer v takšni obliki, da je obsegal skorajda 
vse nerešene kategorije borcev NOV (borce prekomorce, žene borke do sredine 
leta 1944, mladoletne borce, mobilizirance v nemško vojsko, ki so prešli v NOV). 
V fazah izdelovanja predloga je bil zakon večkrat spremenjen in je nazadnje 
obravnaval le borce prekomorce, vse druge kategorije borcev pa je izločil z na- 
menom, da bi te kategorije rešili takrat, ko se bodo razčistila nekatera odprta 
vprašanja, ki bi lahko povzročila nesoglasja med borci in v organizaciji Zveze 
borcev. Ob tem pa ne kaže podcenjevati trenutne materialne možnosti družbe 
zaradi težav v gospodarskem razvoju. 

Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije predloženi predlog zakona ureja 
le nekatera vprašanja glede varstva borcev prekomorcev, ki po sodbi Osred- 
njega odbora prekomorskih brigad še niso urejena s predpisi. Po predlogu za- 
kona se za borce štejejo borci, ki so aktivno sodelovali v oboroženih vojaških 
formacijah antifašističnega gibanja v drugih deželah ali v oboroženih forma- 
cijah narodnoosvobodilnega gibanja Albanije oziroma Grčije ali v Rdeči armadi 
Sovjetske zveze, če so do 15. maja 1945 vstopili v NOV ali če so do konca vojne 
aktivno sodelovali v oboroženih vojaških formacijah antifašističnega gibanja 
v drugih deželah ali v oboroženih formacijah narodnoosvobodilnega gibanja 
Albanije oz. Grčije ali v Rdeči armadi SZ, Borci po tem zakonu bi bili tudi 
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tisti tedanji italijanski državljani, ki so v zavezniških vojaških enotah aktivno 
in organizirano delali za narodnoosvobodilno gibanje, če SO' se do 15. maja 1945 
pridružili osvobodilni vojski Jugoslavije. 

Status borca bi dobili tudi tedanji italijanski državljani, ki so bili v poseb- 
nih vojaških kazenskih enotah v Italiji ter so v teh enotah aktivno in organi- 
zirano delali za narodnoosvobodilno gibanje, z enakim pogojem kot zgoraj, da 
so do 15. maja 1945 vstopili v narodnoosvobodilno vojsko Jugoslavije. 

Status borca NOV pomeni, da ima udeleženec NOV priznano dvojno dobo 
za čas svojega sodelovanja ali boja, poleg dvojne dobe pa nekatere pravice, ki 
so večje za borce pred 9. 9. 1943 oziroma 13. 10. 1943 kot pa za tiste, ki so 
začeli svoj boj po teh datumih. 

Predlog zakona prav tako obsega zelo močno skupino nekdanjih italijan- 
skih državljanov, ki so v posebnih vojaških kazenskih enotah na Sardiniji 
aktivno in organizirano delali za NOG, iz različnih vzrokov pa niso nikdar 
vstopih v NOV Jugoslavije, vendar so se borih na Korziki in v Južni Franciji 
v slovenskih četah, ki so bile v sestavu VII. ameriške armade. 

Poudariti je treba, da pristojni upravni organi že dolga leta rešujejo vpra- 
šanja statusa borcev prekomorcev, in sicer na podlagi veljavnih predpisov o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in kriterijev, ki so bili sprejeti za 
obravnavanje zadev prav te kategorije borcev. V nobenem pravnem predpisu 
doslej nismo reševali vprašanja borcev, ki jih obravnava 2. člen zakonskega 
predloga, se pravi borcev, ki so aktivno sodelovali v oboroženih vojaških forma- 
cijah antifašističnih gibanj v drugih deželah. Prav tako noben pravni predpis 
doslej ni uredil vprašanj, zadevajočih borce, tedanje italijanske državljane v 
posebnih vojaških kazenskih enotah na Sardiniji, ki so sicer aktivno in organi- 
zirano delali za priključitev k narodnoosvobodilnemu gibanju, vendar se iz raz- 
ličnih vzrokov niso nikdar pridružili NOV. Osrednji odbor prekomorskih brigad 
je sodil, da je treba prav te borce pridružiti kategorijam v,zakonu, ker brez 
predvidenega pravnega predpisa teh vprašanj sicer nikoli ne bo moč rešiti. 

Komisije, ki odločajo o statusu borca (pri ZZB NOV, SPIZ in IS Skupščine 
SRS), so doslej pozitivno rešile po nekaterih podatkih celo 10 000 primerov 
borcev prekomorcev, če so se borih v tujih vojaških formacijah ter aktivno in 
organizirano delali z namenom, da se pridružijo gibanju jugoslovanskih parti- 
zanov in če so to tudi storili vsaj do 15. 5. 1945. Zakon, o katerem govori de- 
legatsko vprašanje, je hotel rešiti preostale primere in tiste borce, ki so sode- 
lovali v gibanjih v tujih deželah ali ki so se bojevali v zavezniških vojaških 
enotah, tam ostali do konca vojne in se torej nikdar niso pridružili jugoslo- 
vanskim partizanskim borcem. 

O tako oblikovanem predlogu zakona je 14. maja 1975 na svoji 9. seji raz- 
pravljalo Predsedstvo RO ZZB NOV Slovenije in ugotovilo, da se Zveza zdru- 
ženj borcev NOV Slovenije že dalj časa zavzema za rešitev vseh odprtih prav- 
nih, materialnih in socialnih problemov borcev NOV z namenom, da se vsa 
vprašanja rešijo skupno z enim samim pravnim predpisom, ne pa da se parci- 
alno rešujejo po posameznih kategorijah. Predsedstvo RO ZZB NOV Slovenije 
je zavzelo do zakona odklonilno stališče. Poglavitni argument Predsedstva so 
stališča, ki so bila sprejeta na VII. kongresu ZZB NOV Jugoslavije v Zagrebu, 
in ugotovitev, da imamo v Jugoslaviji že dobro zgrajen sistem varstva borcev 
NOV, ki velja v vsej državi in ga ne kaže spreminjati. Ker po mnenju Pred- 
sedstva zakon ne upošteva dosedanjega stališča RO ZZB NOVS, in sicer da je 
treba vse probleme borcev reševati skupno, in ker predlog zakona ni usklađen 
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s sklepi VII. kongresa ZZB NOV Jugoslavije, kajti posega v urejanje temeljnih 
pravic udeležencev NOV, ki jih po ustavi SFRJ lahko ureja le federacija. Po 
mnenju Predsedstva RO ZZB NOV Slovenije predloženi zakon ruši enoten 
sistem borčevskega varstva v SFRJ in bi zato to vprašanje morali reševati 
na zvezni ravni s spremembami in dopolnitvami zveznih predpisov. 

Predlog zakona po mnenju Predsedstva RO ZZB NOV Slovenije tudi ni 
v skladu s temeljnim sklepom VII. kongresa ZZB NOV Jugoslavije, ki pravi, 
da udeležbe v zavezniških vojskah in v antifašističnih gibanjih drugih dežel 
ni mogoče izenačiti z udeležbo v narodnoosvobodilni vojni Jugoslavije. Predlog 
zakona hoče enačiti udeležbo v teh gibanjih in v zavezniških armadah z ude- 
ležbo v NOV jugoslovanskih narodov, kar po mnenju Odbora ni dopustno in 
politično ni sprejemljivo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri obravnavanju zadev borcev NOV 
nikakor ne more mimo mnenj in stališč RO ZZB NOV Slovenije in njegovega 
predsedstva, kajti neupoštevanje teh mnenj in stališč bi imelo neugodne po- 
litične posledice. Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških inva- 
lidov je zato po proučitvi stališč Predsedstva RO ZZB NOVS predlagal Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije, da predlog zakona umakne z dnevnega 
reda in da se vprašanje reševanja nerešenih zadev borcev prekomorcev in osta- 
lih kategorij borcev ponovno prouči na politični ravni, predvsem v organiza- 
cijah ZZB NOV in SZDL in na tej osnovi čimprej najde zadovoljiva rešitev. 

V vprašanju delegatov je tudi trditev, da je SR Hrvatska to vprašanje v 
Istri že zdavnaj zadovoljivo rešila. Povedati je treba, da SR Hrvatska tega vpra- 
šanja z zakonskim predpisom ali z drugačnim predpisom te vrste ni reševala. 
Republiški zavod za socialno zavarovanje SR Hrvatske v Zagrebu je 20. 6. 1970 
res izdal navodilo, na podlagi katerega so vsem upravičenim borcem v preko- 
morskih brigadah všteli v pokojninsko dobo tudi čas aktivnega in organizira- 
nega dela za NOV v bataljonu speciale, pri čemer se republiški zavod sklicuje 
na navodila ZIS o kriterijih za natančnejše določanje časa, ki se po členih 29 
do 32 zakona o pokojninskem zavarovanju šteje za pokojnino. To navodilo je 
bilo objavljeno v Uradnem listu SFRJ, št. 33/64. Navodilo Republiškega zavoda 
za socialno zavarovanje SR Hrvatske in zvezno navodilo le bolj natančno po- 
jasnjujeta, pri čemer ne dajeta možnosti pridobitve statusa borca NOV tistim vo- 
jakom zavezniških armad, ki kljub delovanju v enotah teh armad za priklju- 
čitev k NOV Jugoslavije niso nikdar stopili med borce NOV. 

Socialistična republika Slovenija oziroma njen bivši zavod za socialno za- 
varovanje oziroma sedanja skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
SRS nista izdala za ta namen posebnega predpisa. Po mnenju upravnih organov, 
ki so reševali statusna vprašanja borcev NOV, ni bilo potrebno izdajati poseb- 
nega predpisa, ker so bile določbe veljavnih zakonov jasne, še bolj natančno 
pa so bile te določbe obrazložene z zveznim navodilom o kriterijih za natanč- 
nejše določanje časa, ki se po 29. in 32. členu zakona o pokojninskem zavaro- 
vanju šteje za pokojnino, oziroma s kriteriji za priznanje statusa borca NOV 
na območju Slovenskega primorja in slovenske Istre, ki jih je pripravil Repu- 
bliški odbor ZZB NOV Slovenije in ki so se s privolitvijo Republiškega zavoda 
za socialno zavarovanje SR Slovenije uporabljali pri reševanju takšnih vlog. 
Dodatni kriteriji vsebujejo namreč tudi določbe, da zakonitih kriterijev ni moč 
uporabljati šablonsko, temveč jih je treba prilagoditi posebnim okoliščinam, 
v katerih so bili ti borci pred vstopom v NOB. Ob upoštevanju posebnih oko^ 
liščin prisilne mobilizacije in posebnega režima do mobilizirancev, katerim niso 
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dali orožja, temveč so jih imeli na neki vrsti prisilnega dela ali v internaciji, 
se za pripadnike bataljonov speciale smiselno uporabljajo določbe o internaciji. 
S priznanjem dvojnega štetja časa, prebitega v bataljonu speciale, se jim prizna 
tudi čas za pot v NOV, če je izkazano aktivno in organizirano delo v smislu 
40. člena bivšega TZPZ in cit. navodila zveznega izvršnega sveta z dne 10. 6. 
1964. Po navedenih kriterijih so pristojni upravni organi prosilcem priznavali 
torej celo pot do enote NOV, česar niso priznavali nobeni drugi kategoriji 
borcev, če so se na primer iz internacije, zapora ali iz bataljona speciale ne- 
posredno napotili v NOV. 

Iz zgornjega je razvidno, da SR Slovenija doslej ni nič slabše reševala 
zadev borcev prekomorcev kot SR Hrvatska, še več, sprejela je dodatne kri- 
terije, ki so olajšali marsikateremu borcu pridobitev statusa borca NOV, čeprav 
se je enotam NOV pridružil nekaj mesecev po kapitulaciji Italije. 

Naj na kratko ponovim: Predlog zakona o ureditvi varstva določenih kate- 
gorij borcev je zadel na nerazumevanje Predsedstva RO ZZB NOV Slovenije, 
pa tudi na nerazumevanje številnih občinskih odborov ZZB NOV in večine 
udeležencev NOV zaradi tega, ker hoče urejati statusna vprašanja borcev NOV, 
za katere je po zvezni ustavi pooblaščena le federacija, pa tudi zaradi tega, 
ker hoče proti sklepu VII. kongresa ZZB NOV Jugoslavije izenačevati udeležbo 
v zavezniških armadah in v osvobodilnih ali revolucionarnih gibanjih v drugih 
deželah z udeležbo v NOV Jugoslavije. 

Po zbranih podatkih bi bilo treba obravnavati nekaj več kot 3500 borcev 
prekomorcev. Vse tiste borce prekomorce, ki so do 15. maja 1945 prišli med 
borce NOV Jugoslavije in ki še nimajo urejenega svojega statusa, je zato treba 
obravnavati še naprej v komisijah, ki že sedaj v svoji pristojnosti rešujejo sta- 
tusna vprašanja borcev NOV. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Repu- 
bliški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov predlagata, da se 
komisijo IS po 195. členu TZPZ, ki je pristojna za reševanje teh zadev, raz- 
širi s predstavniki borcev prekomorcev in s predstavniki drugih kategorij 
borcev, ki sedaj v njej nimajo svojih predstavnikov. Tako razširjena komisija 
pa naj z nezmanjšano naglico rešuje preostale vloge oziroma vse vloge, ki jih 
borci prekomorci na novo vlagajo za rešitev svojih statusnih vprašanj. Repu- 
bliški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov je v tem smislu 
že poslal predlog Komisiji Izvršnega sveta za kadrovska vprašanja. Hvala za 
pozornost! 

Predsednik Štefan Nemec: S tem je odgovorjeno tudi na vprašanje 
delegacije 20. okoliša iz Postojne. (Delegati žele pismeni odgovor.) 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za socialno-zdravstveno pod- 
ročje 3. okoliša, ki ga je postavil delegat Ivan Gaberšček, bo odgovoril dr. Do- 
minik Komadina, republiški podsekretar v Republiškem komiteju za zdravstvo 
in socialno varstvo! 

Ivan Gaberšček (iz klopi): Zadovoljujemo se s pismenim odgovorom, 
ki nam je bil poslan. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo želi postaviti novo delegatsko vpra- 
šanje? Prosim! Besedo ima tovariš Franjo Lampelj, 13. okoliš —< Maribor, go- 
spodarsko področje. 

9» 
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Franjo Lampelj : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za gospodarsko področje 13. okoliša — Maribor me je po- 
oblastila, da postavim delegatsko vprašanje v zvezi s programom gradnje repu- 
bliških cest. 

Z naraščajočim prometom v Mariboru, zlasti na magistralnih in regional- 
nih cestah, je na mnogih odsekih že presežena prometna sposobnost in propust- 
nost cest. Zlasti na odsekih Šentilj—Maribor—Ljubljana z odcepom proti Ptuju 
nastajajo prometni zastoji, ki pomenijo veliko gospodarsko škodo ter povzročajo 
veliko onesnaženost zraka in velik hrup. Iz podatkov Republiške skupnosti za 
ceste in iz prometne študije mesta Maribora, ki jo je izdelal Projekt nizkih 
gradenj Ljubljana, je razvidno, da je na magistralnih cestah skozi Maribor 
promet že presegel najnižji standard uslug E. Prek Sentiljske, Partizanske in 
Titove ceste, ki so z izjemo Titove dvopasovne, je že v letu 1973 vozilo na dan 
poprečno 20 tisoč vozil in več. V zadnjih dveh letih pa to število še skokoma 
narašča. Tako stanje je posledica hitrega večanja mednarodnega prometa prek 
obmejnega prehoda Šentilj in naglega naraščanja števila motornih vozil v Ma- 
riboru in severovzhodni Sloveniji. Razvoj cestnega prometa, zlasti tovornega, 
prek obmejnega prehoda. Šentilj, ki je posledica naglega naraščanja k temu 
prehodu usmerjenih evropskih prometnih tokov, ne dopušča več daljšega od- 
laganja gradnje cestnega odseka Šentilj—Hoče z odcepom proti Ptuju in z ustrez- 
nimi rešitvami cestnega vozlišča Maribor. To vozlišče predstavlja eminenten 
slovenski in jugoslovanski problem. 

Mednarodna organizacija ECE je izdelala predlog o kategorizaciji evrop- 
skih avtocest, po katerem se v Šentilju združujejo tri ceste, in sicer E 65, E 59 
in E 57. Ta predlog upošteva dejansko stanje prometnih tokov in prometne situ- 
acije. Tovorni promet na primer narašča v zadnjih treh letih po podatkih ob- 
mejne službe na leto za 20 do 40'%. V letu 1974 je po istiET podatkih na dan 
prestopilo mejo povprečno 943 tovornjakov, od tega 40 % s prikolicami. Ta 
porast je predvsem posledica naraščanja ekonomske moči bližnjevzhodnih dr- 
žav in se je povečal zlasti po zgraditvi mostu prek bosporske morske ožine. 
Povečanje števila motornih vozil na primer v občini Maribor, najbolje ilustrira 
podatek, da je to število že v letu 1974 preseglo številko, ki jo je urbanistični 
program leta 1966 predvidel za leto 1991. Zato je tako stanje že nekaj let 
predmet razprav delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih, temeljnih 
organizacijah združenega dela in družbenopolitičnih organizacijah Maribora. 
V strokovnih organizacijah so že pripravljene možne rešitve. Med drugim je po 
naročilu Republiške skupnosti za ceste izdelana možnostna študija hitre ceste 
skozi Maribor v obsegu idejnega projekta in možnostna študija avtoceste Hoče— 
Šentilj ob Mariboru. Da delovni ljudje Maribora kažejo velik interes za cestno 
gospodarstvo, čeprav le-to še ni samoupravno organizirano, dokazuje dejstvo, 
da s samoupravnim sporazumom zagotavljajo soudeležbo pri financiranju iz- 
vennivojskega križanja magistralne Ptujske ceste z železnico. Z bistvenim zvi- 
šanjem prispevka za uporabo mestnega zemljišča zagotavljajo delovni ljudje 
del sredstev za izvajanje desetletnega programa graditve cest, v katerem so 
združeni predlogi za kompleksen pristop k reševanju prometnih problemov 
v mestu in občini Maribor. 

Kljub nemogoči prometni situaciji v Mariboru in poudarjenem interesu 
občanov Maribora za osnutek srednjeročnega programa cest Republiške skup- 
nosti za ceste, ki ga je izdelala strokovna služba, ta sploh ne vsebuje objektov, 
ki bi reševali pereče probleme prometnega vozlišča v Mariboru. Tako je osnutek 
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v nasprotju z že sprejetimi sklepi Skupščine Republiške skupnosti za ceste. 
Skupščina Republiške skupnosti za ceste je namreč na svoji seji 16. 2. 1974 
sprejela pod točko 5 naslednji sklep: »Izvršni odbor Republiške skupnosti za 
ceste naj v sodelovanju s Skupščino občine Maribor začne postopek za siste- 
matično reševanje cestne problematike na območju mesta Maribor. Predlog 
za ureditev celotnega cestnega omrežja na tem območju je treba pripraviti 
v etapah in predvideti, da bi se prva etapa vključila v program cestnih del za 
obdobje 1976—1980 ob eventualnem sodelovanju mednarodnega posojila.« V 
osnutku programa, ki je bil izdelan po sprejemu tega sklepa Skupščine Repu- 
bliške skupnosti za ceste, pa niso vsebovani niti novi objekti, določeni s sklepom 
Skupščine, to je na primer hitra cesta, niti objekti, ki so bili vključeni že v sred- 
njeročni načrt Republiške skupnosti za ceste leta 1971—1975, to je na primer 
izvennivojsko križanje Ptujske ceste z železnico. 

Dobro se zavedamo, da je financiranje gradnje cestnega omrežja težko bre- 
me za slovensko gospodarstvo, vendar se iz območja občine Maribor stekajo 
občutna sredstva v dohodke Republiške skupnosti za ceste; osnutek programa 
gradnje cest pa to območje v celoti zanemarja, kljub izredno kritični prometni 
situaciji. Zahtevamo stvarno in enakopravno obravnavanje mariborskega pro- 
metnega vozlišča z novimi gradnjami, predvidenimi v osnutku programa grad- 
nje republiških cest. To velja- toliko bolj, ker je že odložitev dograditve avto- 
ceste Hoče—Leveč težko opravičljiva. 

V zvezi z navedeno problematiko in dejstvom, da je šentiljski obmejni 
prehod najbolj obremenjeni obmejni prehod v Jugoslaviji, zlasti s tovornim pro- 
metom, postavlja naša delegacija Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije na- 
slednji delegatski vprašanji: 

1. Kaj namerava Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ukreniti za rešitev 
cestnoprometne problematike na območju prometnega vozlišča Maribor in ob- 
mejnega prehoda Šentilj, glede na prikazani povečani cestni promet? 

2. Kaj meni Izvršni svet Skupščine SR Slovenije o prikazanem postopku 
v zvezi s programiranjem reševanja cestnoprometnih problemov mariborskega 
vozlišča v okviru srednjeročnega programa gradnje cest v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji? Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi postaviti delegatsko vpra- 
šanje? Prosim. Tovariš Štefan Mišanovič, 8. okoliš — Kranj, gospodarsko pod- 
ročje! 

Štefan Mišanovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupine delegatov za Zbor združenega dela iz 8., 9., 10., 11. in 12. okoliša 

•so me pooblastile, da na seji zbora Združenega dela 2. julija 1975 postavim na- 
slednje delegatsko vprašanje: 

— Ah je mogoče, da Republiški sekretariat za urbanizem pospeši izdajo do- 
voljenj iz svoje pristojnosti in s tem prispeva k tekoči realizaciji srednjeročnega 
programa modernizacije in rekonstrukcije cest Republiške skupnosti za ceste? 

— Ce pospešitev upravnega postopka pri izdaji ustreznih dovoljen ni mo- 
goča v okviru sedanje organizacije Republiškega sekretariata za urbanizem, 
predlagamo, da se del sedanjih pristojnosti sekretariata prenese na ustrezne ob- 
činske organe. Ako veljavni predpisi to onemogočajo, predlagamo njihovo spre- 
membo. 
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Obrazložitev: P'ri oceni srednjeročnega programa modernizacije cestnega 
omrežja na Gorenjskem, ki ga je sprejela Republiška skupnost za ceste, ugotav- 
ljamo, da se program za obdobje 1970—1975 ne uresničuje po sprejeti dinamiki. 
S tem se še zaostrujejo problemi v že sedaj kritičnih razmerah cestnega prometa 
na Gorenjskem. Vzrok kasnitvi je med ostalimi tudi dolgotrajen postopek iz- 
dajanja lokacijskih dovoljenj, ki so v pristojnosti Republiškega sekretariata za 
urbanizem. 

Problematiko, ki nastaja zaradi neuresničevanja sprejetega programa mo- 
dernizacije in rekonstrukcije cest, ocenjujejo z dveh vidikov, in sicer: neizvr- 
šitev del na cestnih odsekih, ki so bili zaradi nemogočih prometnih razmer 
uvrščeni v srednjeročni program, je že sicer kritično stanje še poslabšalo. Za- 
radi podražitve bo obseg zakasnelih del sedaj bistveno manjši, kar pomeni 
le delno razreševanje tistih kritičnih odsekov, ki so bili kot nujni opredeljeni 
ob sprejemanju srednjeročnega programa. 

S kasnitvijo izvajanja srednjeročnega programa rekonstrukcije cest je Go- 
renjska regija močno prizadeta, ker ob kršenju programa zaradi pomanjkanja 
sredstev zgublja tudi pri obsegu del, za katera bodo sredstva zagotovljena. 

Glede na ugotovitve, da tekočo realizacijo programa med drugimi vzroki 
ovira tudi dolgotrajen postopek pri izdaji dovoljenj iz pristojnosti Republi- 
škega sekretariata za urbanizem, postavljamo navedena delegatska vprašanja 
ter želimo pismeni odgovor. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Prosim. Besedo ima tovariš Jože 
Pahor, kulturno'-prosvetiio področje, 1. okoliš! 

Jože Pahor: Večina delegatskih vprašanj se tukajle pojavlja tedaj, 
kadar se nekaj zatakne in ne gre naprej. Tole naše vprašanje je drugačne na- 
rave: preprečilo naj bi, da se ne zatakne. Zataknilo bi se lahko pri delu Uni- 
verze, in sicer jeseni. Stvar je pa na kratko tale: 

85. člen zakona o visokem šolstvu določa: »Način delegiranja delegatov upo- 
rabnikov in njihovo število se določi s samoupravnim sporazumom, ki ga upo- 
rabniki sklenejo na pobudo ustanovitelja.« Vprašanje pa je naslednje: 

Kdaj bo ustanovitelj, to je v primeru fakultet Skupščina SRS, dal pobudo 
za oblikovanje sporazuma. Jeseni bi morali sveti zaživeti in prevzeti odgovorne 
naloge, pa tudi delo pri statutih zaostaja, ker pobude še ni. Enako vprašanje 
velja za habilitacijsko komisijo v skladu s 30. členom zakona, za katero mora 
Izvršni svet SRS imenovati tretjino članov. Skratka, tukajle gre le za vozel 
na robcu, zato da se ne bi to pozabilo. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo postaviti delegatsko vpraša- 
nje? (Nihče.) 

Potem lahko zaključimo sejo. Obveščam vas, da bo naslednja seja 24. tega 
meseca. Na seji bomo obravnavali gospodarska gibanja, poročilo o posledicah 
potresa na Kozjanskem, predlog poslovnika Skupščine SRS in še nekatera druga 
vprašanja. Hvala lepa! 

(Seja je bila končana ob 16.35.) 
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19. seja 

(24. julija 1975) 

Predsedovala: Štefan Nemec, 
predsednik Zbora združenega dela, in 

Nada Bel tram, 
podpredsednica Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
19. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 365. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije. 

Dnevni red 19. seje Zbora združenega dela sem razširil dvakrat: 
Prvič z dopisom z dne 10. 7. 1975, in sicer — s predlogom Predsedstva SR 

Slovenije za izvolitev treh sodnikov Ustavnega sodišča SR Slovenije; 
— s predlogom zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja; 
— s predlogom odloka o dodelitvi posojila iz rezervnega sklada SR Slo- 

venije Skupščini občine Tolmin, ki so jo prizadeli zemeljski in snežni plazovi, in 
— s predlogom Predsedstva SR Slovenije za izvolitev štirih članov Sveta 

republike. 
Drugič sem razširil dnevni red z dopisom z dne 14. 7. 1975, in sicer z na- 

slednjimi točkami: 
— s predlogom zakona o spremembi zakona o usmeritvi sredstev SR Slo- 

venije za investicije v gospodarstvu v letih 1971 do 1976; 
— s predlogom zakona o spremembi zakona o združevanju sredstev upo- 

rabnikov sredstev za financiranje energetskih objektov; 
— s predlogom zakona o spremembi zakona o združevanju sredstev odje- 

malcev električne energije na visoki napetosti za financiranje energetskih ob- 
jektov; 

— s predlogom zakona o obveznem združevanju sredstev temeljnih organi- 
zacij združenega dela za pokritje manjkajočih sredstev pri gradnji energetskih 
objektov; 

— z osnutkom zakona o dopolnitvi zakona o izdaji obveznic federacije v 
letu 1975 in 
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— z osnutkom zakona o dajanju garancije Narodne banke Jugoslavije za 
določene tuje kredite. 

V zvezi s to razširitvijo vas moram obvestiti, da je Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ z dopisom z dne 16. 7. 1975 umaknil osnutek zakona 
o dopolnitvi zakona o izdaji obveznic federacije v letu 1975. 

Obveščam vas tudi, da umikamo z dnevnega reda samoupravni sporazum 
o ustanovitvi, organizaciji in delu Zveze skupnosti otroškega varstva Slovenije 
in statutarni sklep Zveze skupnosti otroškega varstva Slovenije, glede na to, 
da ju je predlagatelj z dopisom z dne 17. 7. 1975 umaknil. 

Nadalje vas obveščam, da v sporazumu z Zborom občin in Izvršnim svetom 
umikamo z dnevnega reda informacijo o organiziranosti in učinkovitosti zdrav- 
stvene dejavnosti z vidika razporejenosti in delovne obremenitve zdravstvenih 
delavcev v SR Sloveniji, glede na to, da je predvidena o teh vprašanjih v de- 
lovnih organizacijah na področju zdravstva in v samoupravnih interesnih skup- 
nostih širša razprava. To točko dnevnega reda bomo prenesli na prvo zasedanje 
v jeseni, tako da bo zagotovljena tej točki večja pozornost, kot bi jo lahko 
nudili na današnjem zasedanju. 

Tako predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red: 
1. izvolitev komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 

ter poročilo te komisije; 
2. odobritev zapisnikov 17. in 18. seje Zbora združenega dela; 
3. analiza tekočih gospodarskih gibanj in izvajanje nalog resolucije o druž- 

benoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1975; 
4. predlog zakona o spremembi zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije 

za investicije v gospodarstvu v letih 1971 do 1976; 
5. predlog zakona o spremembi zakona o združevanju sredstev uporab- 

nikov družbenih sredstev za financiranje energetskih objektov; 
6. predlog zakona o spremembi zakona o prispevku odjemalcev električne 

energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov; 
7. predlog zakona o spremembi zakona o združevanju sredstev odjemalcev 

električne energije na visoki napetosti za finnaciranje energetskih objektov; 
8. predlog zakona o obveznem združevanju sredstev temeljnih organizacij 

združenega dela za pokritje manjkajočih sredstev pri gradnji energetskih ob- 
jektov; 

9. predlog poslovnika Skupščine SR Slovenije; 
10. poročilo o odpravi posledic potresa na Kozjanskem; 
11. pobuda, da prevzamejo družbenopolitične organizacije ustanoviteljstvo 

Fakultete za sociologijo1, politične vede in novinarstvo v Ljubljani; 
12. predlog odloka o finančnem programu za nabavo računalniške in mi- 

krofilmske opreme organov za notranje zadeve v SR Sloveniji; 
13. predlog o dodelitvi posojila iz rezervnega sklada SR Slovenije Skup- 

ščini občine Tolmin, ki so jo prizadeli zemeljski in snežni plazovi; 
14. predlog Predsedstva SR Slovenije za izvolitev treh sodnikov Ustavnega 

sodišča SR Slovenije; 
15. predlog Predsedstva SR Slovenije za izvolitev štirih članov Sveta re- 

publike ; 
16. predlog zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja; 
17. predlog odloka o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri 

okrožnih gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji; 
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18. osnutek zakona o dajanju garancije Narodne banke Jugoslavije za do- 
ločene tuje kredite; 

19. osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin za obdobje od 
septembra 1975 do julija 1976; 

20. volitve in imenovanja; 
21. vprašanja in odgovori delegatov. 
Ali se s predlaganim dnevnim redom strinjate? Ima kdo kake pripombe? 

Ker ni pripomb, prosim, da glasujemo. Kdor je za potrditev predlaganega'dnev- 
nega reda, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Hvala lepa. 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev Komi- 
sije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in poročilo te komisije. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja za današnjo sejo zbora izvolimo naslednje delegate: za predsednico tova- 
rišico Vero Germek, za člana Stanka Toplaka in Ernesta Kočarja. Ali so pred- 
lagani delegati navzoči? (Da.) Hvala lepa. 

Zeli kdo razpravljati o tem predlogu? (Nihče.) Prehajamo na glasovanje. 
Glasovah bomo z dvigom rok. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko! 
Hvala. (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo' vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 19. sejo zbora izvoljeni: za predsednico tovarišica Vera Grmek, za 
člana Stanko Toplak in Ernest Kočar. Ptosim predsednico in člana Komisije, da 
pregledajo pooblastila delegatov oziroma poročilo, ki ga je pripravila strokovna 
služba, ter nato poročajo zboru. 

S predsednikom Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora smo se dogo- 
vorili, da bomo ekspoze Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k analizi te- 
kočih gospodarskih gibanj pri izvajanju nalog resolucije o družbenoekonomski 
politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1975 poslušali na skupnem zasedanju 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora, in sicer po 
obravnavi 2. točke dnevnega reda. Ekspoze Izvršnega sveta bo dal Zvone Dra- 
gan, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

K posameznim točkam dnevnega reda so bili na današnjo sejo zbora po- 
vabljeni predstavniki Predsedstva SR Slovenije, Republiške konference SZDL 
Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Centralnega komiteja 
ZK Slovenije, Zveze socialistične mladine Slovenije, Gospodarske zbornice Slo- 
venije, Zveze združenj borcev NOV, Fakultete za sociologijo, politične vede in 
novinarstvo, Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet, 
Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije, Poslovnega 
združenja energetike Slovenije, tovariš Vinko Kastelic, družbeni pravobranilec 
samoupravljanja in člani delegacije Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
iz SR Slovenije. 

Prosim predsednico, če da poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja! 

Vera Germek: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastli in imuni- 
tetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 19. sejo dne 
24. julija 1975: 
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Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije šteje 150 delegatov. Za da- 
našnjo sejo je predložilo delegatska pooblastila 140 delegatov, in sicer: z gen 
spodarskega področja 84 delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 18, s so- 
cialno-zdravstvenega področja 11 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 18, iz obrt- 
ne in podobnih dejavnosti 3 delegati, iz delovnih skupnosti državnih organov, 
družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 de- 
legatov in iz delegacije aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboro- 
ženih silah SFRJ 1 delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: 

Z gospodarskega področja: za 5. okoliš 1 delegat, za 13. okoliš 1 delegat, za 
14. okoliš 2 delegata, za 21. okoliš 1 delegat in za 33. okoliš 1 delegat. Skupaj 
z gospodarskega področja ni prisotnih 6 delegatov. 

S socialno^zdravstvenega področja: za 4. okoliš 1 delegat in za 5. okoliš 1 
delegat, skupaj nista prisotna 2 delegata. 

Iz obrtnih in podobnih dejavnosti: za 1. okoliš 1 delegat in za 2. okoliš 
1 delegat. Skupaj sta odsotna dva delegata. Skupaj je odsotnih 10 delegatov. 

Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa 
pooblastila v skladu z zakoni in ustavo SR Slovenije, zato predlaga, da Zbor 
združenega dela vsa predložena pooblastila verificira. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli kdo razpravljati o poro- 
čilu Komisije? Ce ne želi nihče, prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo gla- 
sovali javno in v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov za 
19. sejo Zbora združenega dela. 

Ugotavljam, da zbor lahko veljavno odloča, ker je na seji navzoča večina 
delegatov. 

Ker se še niso zbrali delegati ostalih dveh zborov, lahko nadaljujemo z ob- 
ravnavo 2. točke dnevnega reda, ki je odobritev zapisnikov 17. in 18. 
seje Zbora združenega dela. 

Zapisnika 17. in 18. seje Zbora združenega dela ste prejeli. Sprašujem, ali 
ima kdo pripombe ali predloge za dopolnitev zapisnikov! Ker nihče nima pri- 
pomb oziroma predlogov za dopolnitev, ugotavljam, da sta zapisnika 17. in 18. 
seje Zbora združenega dela odobrena. 

Prekinjam sejo Zbora združenega dela in prosim delegate, da ostanejo v 
dVorani, da se zberejo še delegati ostalih dveh zborov za skupno zasedanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.40.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela. 
Pred prehodom na obravnavo naslednjih točk dnevnega reda bi pojasnil in- 

formacijo o izvršitvi programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki ste jo danes dobili na 
klop. To gradivo nam daje pregled nad izvršitvijo naših nalog od decembra 
leta 1974 do danes. Ob tem pregledu lahko ugotovimo, da smo delo, zlasti glede 
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predvidenih tem, realno planirali, saj smo 13 tem že obravnavali. Ostalih 16 
tem je v delu. Nekatere teme so že v zaključni fazi, kot na primer »Uresniče- 
vanje ustavnih določb o združenem delu in o združevanju dela in sredstev za 
družbeno reprodukcijo«, »Razvoj samouprave v krajevni skupnosti«, »Uresni- 
čevanje ustavnih določb o splošnem ljudskem odporu« in še nekatere druge, 
vendar jih do skupščinskih počitnic še ni bilo mogoče predložiti v obravnavo. 

Program bo glede tematskega dela do konca leta 1975 skoraj v celoti izvr- 
šen, kar ne predstavlja bistvene zamude, če se upošteva dejstvo, da smo poleg 
izvrševanja programa imeli na dnevnih redih sej zborov še vrsto aktualnih 
zadev, ki jih v programu ni bilo. 

Nekoliko drugačna slika je glede izvrševanja programa pri zveznih temah. 
Obravnavali smo le dve, in sicer »Osnutek dogovora o skupnih osnovah poli- 
tike dolgoročnega razvoja Socialistične federativne republike Jugoslavije za 
obdobje do leta 1985« in »Resolucijo o skupni politiki ekonomskega in socialnega 
razvoja Jugoslavije za leto 1975«. Ostalih tem iz zveznega programa nismo ob- 
ravnavali, ker nam niso bile predložene. Ob pregledu tem pa lahko ugotovimo, 
da so bila nekatera vprašanja, zajeta v tem delu programa, obravnavana v 
obliki konkretnih zakonov, h katerim smo dajali soglasje oziroma mnenja, pred- 
loge in pripombe. 

Glede drugega dela programa, ki zajema zakone, slika izvršitve program- 
skih zakonov ni tako ugodna kot glede tematskega dela. Vendar moramo pri 
tem upoštevati, da se je'med izvajanjem programa izkazalo, da so roki za uskla- 
ditev, predvsem sistemskih zakonov z ustavo, neustrezni in da jih bo potrebno 
podaljšati, kar smo tudi storili z ustavnim zakonom o spremembah ustavnega 
zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije. Končni rok za te 
zakone je sedaj 30. 6. 1977. 

Drugi moment, ki ga moramo pri izvršitvi tega dela programa upoštevati, 
pa je, da smo v tem obdobju, poleg v programu predvidenih zakonov obravna- 
vali še vrsto drugih zakonov, ki so zajemali tekoče naloge, spremembe in do- 
polnitve veljavnih zakonov ter intervencijske zakone. Takih zakonov je bilo od 
lanskega do letošnjega julija skupaj 57 v končni fazi in 6 v fazi osnutka. 

Približno enako stanje je tudi na področju zakonodajnega programa v zvezi 
z zakoni, ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične fe- 
derativne republike Jugoslavije in h katerim daje Skupščina SR Slovenije 
soglasje. Od predvidenih 19 zakonov so naši zbori do sedaj ^obravnavali in 
sprejeli dva zakona, poleg tega pa še 36 zakonov, ki niso bili navedeni v zakono- 
dajnem programu Zbora republik in pokrajin, vendar nam jih je ta poslal 
zaradi odločitve o soglasju. 

Ta kratka informacija naj bo le uvod v nadaljnje delo pri sprejemanju 
novega programa dela zborov, pri čemer nam bodo analiza dosedanjega dela 
in izkušnje, ki smo jih pri tem pridobili, lahko v veliko pomoč. 

Ali ima kdo pripombe k taki analizi? (Ne.) Potem lahko nadaljujemo delo. 
Vprašujem, ali želi kdo od delegatov govoriti na današnji seji v italijan- 

skem ali madžarskem jeziku, ker imamo pripravljene prevajalce! (Ne.) Ugo- 
tavljam, da se nihče ni prijavil. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo analize 
tekočih gospodarskih gibanj in izvajanja nalog resolucije o družbenoekonomski 
politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1975. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli naslednje gradivo: 
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— analizo tekočih gospodarskih gibanj in izvajanje nalog resolucije o druž- 
benoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1975, ki jo je pripravil 
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje v sodelovanju z republiškimi sekre- 
tariati in komiteji ter samoupravnimi interesnimi skupnostmi, 

•— predlog stališč in predlogov ukrepov k oceni uresničevanja resolucije o 
družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah 
v letu 1975 z dne 11. 7. 1975 in 

— dopolnjeno besedilo stališč in predlogov ukrepov k oceni uresničevanja 
resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter nepo- 
srednih nalogah v letu 1975, ki ste ga prejeli danes na klop1. 

Vsa ta gradiva so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose na- 
šega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, 
ki sta dala skupno poročilo, Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance 
Zbora občin, ki sta prav tako dala skupno poročilo, Odbor za družbenoekonom- 
ski razvoj in Odbor za agrarno politiko našega zbora, ki sta dala skupno poro- 
čilo-. Vsa ta poročila ste prejeli. 

Danes ste prejeli poročilo Odbora za družbenoekonomski razvoj našega 
zbora in Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki v 
skupnem poročilu podpirata stališča in predloge ukrepov Izvršnega sveta, ob- 
enem pa predlagata zboru predlog stališč Skupščine SR Slovenije v zvezi z 
obravnavo analize o tekočih gospodarskih gibanjih. 

V zvezi s predlogom stališč našega zbora in Zbora občin, ki ste ga danes 
prejeli na klop, vas opozarjam, da sta odbora pripravila ta dokument upošteva- 
joč pri tem tudi stališča Odbora za družbenoekonomske odnose Družbenopoli- 
tičnega zbora, ki se je za to točko razglasil kot zainteresiran zbor. Pristojna 
zbora sta namreč Zbor združenega dela in Zbor občin. 

V zvezi z današnjo razpravo bi dodal še nekaj pojasnil. Pred seboj imamo 
dva dokumenta stališč: 

— stališča in predlogi ukrepov Izvršnega sveta k oceni uresničevanja re- 
solucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih 
nalogah v letu 1975, o katerih so dana mnenja in pripombe odborov, ter 

— predlog stališč našega zbora in Zbora občin, ki sta ga pripravila Odbor 
za družbenoekonomski razvoj našega zbora in Odbor za družbenoekonomske 
odnose in razvoj Zbora občin, ki sta pri tem upoštevala tudi stališča Družbeno- 
političnega zbora. Da bi ta stališča zborov vsebovala tudi predloge in dopolnitve 
iz razprave na seji zborov, predlagam, da izvolimo 3-člansko redakcijsko ko- 
misijo, ki bo spremljala našo razpravo in vključila v predloženi dokument po- 
trebne spremembe in dopolnitve. 

V komisijo predlagam naslednje delegate: Viktorja Pteloga, poročevalca 
Odbora za družbenoekonomski razvoj, Vlada Šanco, predsednika Odbora za 
finance, in Nado Beltram, podpredsednico zbora. 

Ima kdo kakšno pripombo k takemu načinu dela oziroma k predlogom, 
ki sem jih dal glede sestava redakcijske komisije? (Nihče.) Ugotavljam, da so 
ti predlogi sprejeti. 

Izvršni svet je za svoja predstavnika k tej točki določil Zvoneta Dragana, 
podpredsednika Izvršnega sveta, in Zdravka Praznika, direktorja Zavoda SR 
Slovenije za družbeno planiranje. 

Ekspoze Izvršnega sveta smo poslušali na skupnem zasedanju zborov. Zeli 
predstavnik Izvršnega sveta dati še kakšna dodatna pojasnila? (Ne želi.) 



19. seja 141 

Pričenjam razpravo. Prosim redakcijsko komisijo, da razpravo spremlja 
tako, da bo lahko pripravila dokončni predlog dokumenta našega zbora. 

Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Vlado Šanca, kot poročevalec odbora 
in kot delegat z Jesenic! 

Vlado Šanca: Delegati so prejeli obširno poročilo odborov za finance 
Zbora združenega dela in Zbora občin k analizi tekočih gospodarskih gibanj 
s skupne seje odborov, ki je bila 17. julija 1975. 

Danes so delegati na klopeh prejeli tudi stališča in predloge ukrepov Izvrš- 
nega sveta k oceni uresničevanja resolucije, iz katerih je razvidno, da je Izvršni 
svet v novem besedilu stališč in predlogov ukrepov upošteval tudi nekatere 
predloge, ki sta jih dala odbora na omenjeni seji. 

V imenu Odbora za finance predlagam zboru, da odobri stališča in predloge 
ukrepov, ki jih je predložil Izvršni svet na današnji seji zbora, kakor tudi sta- 
lišča, ki jih je Izvršni svet predložil v ekspozeju podpredsednika Izvršnega 
sveta na današnji seji. 

Za področje gibanja sredstev za splošno in skupno porabo kakor tudi za 
plansko usmerjanje in spremljanja sredstev za splošno in skupno porabo v 
skladu z resolucijo ter za vpogled v obveznosti organizacij združenega dela, 
delovnih ljudi in občanov v družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skup- 
nostih ter za vpogled v obseg in strukturo uporabe teh sredstev, je pomemben 
novi zvezni pravilnik o načinu evidence in načinu izdelave bilanc sredstev za 
splošno in skupno porabo. 

S tem zveznim pravilnikom je predvideno, da bo Služba družbenega knji- 
govodstva kontrolirala podatke in zbirno obdelala prejeta poročila. Predvide- 
vajo se 3-mesečna poročila o izvršitvi bilance planiranih sredstev za splošno in 
skupno porabo. Služba družbenega knjigovodstva bo ta poročila poslala v upo- 
rabo družbenopolitičnim skupnostim ter drugim zainteresiranim organom in 
organizacijam, in sicer v 30 dnevih po preteku obdobja, na katero se ta poročila 
nanašajo. 

Pomembno je dejstvo, da bodo delegati na ta način imeli na razpolago 
v prihodnje stalna 3-mesečna poročila o izvršitvi bilance planiranih sredstev za 
splošno in skupno porabo in da bodo lahko spremljali njihovo izvršitev in v 
okviru samoupravnih interesnih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti pred- 
lagali ukrepe, da se bodo sredstva za splošno in skupno porabo gibala v skladu 
z družbenimi dogovori in resolucijo. 

V zvezi s točko 3 predlogov ukrepov na področju skupne porabe, v katerih 
se nalaga samoupravnim interesnim skupnostim in drugim udeležencem, da do- 
polnijo svoje dogovore tako, da se bodo morebitni presežki dohodkov tistih 
samoupravnih interesnih skupnosti, ki združujejo sredstva iz bruto osebnih 
dohodkov, v letu 1975 uporabljali le za povečanje reprodukcijske sposobnosti 
gospodarstva, se postavlja vprašanje, ali so ta presežna sredstva samoupravnih 
interesnih skupnosti mišljena le kot kratkoročni krediti do konca leta ali pa 
kako drugače. 

Da je to važno vprašanje, je razvidno iz zadnjega odstavka 13. člena druž- 
benega dogovora o gibanju, obsegu in strukturi skupne porabe v letu 1975, 
ki predvideva naslednje: »Če s prispevki zbrana sredstva kljub tem ukrepom 
presežejo dogovorjeni okvir sredstev, se presežek sredstev posamezne samo- 
upravne interesne skupnosti obračuna kot akontacija za naslednje leto.« To pa 
z drugimi besedami pomeni, da so sredstva, zbrana s prispevki delovnih ljudi 
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oziroma temeljnih organizacij združenega dela, ki bi presegla dogovorjeni okvir 
sredstev kljub uporabi drugih ukrepov, še vedno sredstva samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, vendar pa ne tista, s katerimi bi lahko samoupravne inte- 
resne skupnosti računale v letošnjem letu, ampak sredstva teh skupnosti, s ka- 
terimi bodo lahko računale šele v letu 1976 in jih upoštevale pri določanju pri- 
spevnih stopenj za svojo dejavnost v letu 1976. 

Glede splošne porabe, to je proračunov občin in republike, je v stališčih in 
predlogih ukrepov predvideno, da bo Izvršni svet na podlagi točnejše ocene 
doseganja dohodkov po analizi periodičnih obračunov temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela za prvo polletje 1975, z vidika zakonskih in dogovorjenih obvez- 
nosti, še posebej glede obveznosti do zveznega proračuna in za uresničitev že 
sprejetih medrepubliških dogovrov, predlagal Skupščini SR Slovenije tudi mo- 
rebitne ukrepe, ki naj bi zagotovili oblikovanje dogovorjenih ravni dohodkov 
proračunov republike in občin. 

Ne glede na tako stališče Izvršnega sveta pa moram v imenu Odbora za fi- 
nance vztrajati pri stališču, da naj Izvršni svet do 1. oktobra 1975 predloži 
Skupščini SR Slovenije analizo obračuna republiškega davka iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela za prvo polletje 1975. Kolikor bo že Izvršni 
svet na podlagi te analize ugotovil, da bo presežen v proračunu SR Slovenije 
planirani dohodek iz naslova tega davka, naj takoj predloži Skupščini SR Slo- 
venije predlog za spremembo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in 
olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
v letu 1975, to je predlog za ustrezno znižanje stopnje tega davka za drugo pol- 
letje za leto 1975. Obrazložitev za tako stališče Odbora je razvidna iz poročila 
Odbora, še posebej pa iz priliva tega vira republiškega proračuna, ki znaša 
v prvem polletju 1975 nad 66% letnega priliva, kakor tudi iz razlogov, da so 
nekateri pomembnejši dohodki republiškega proračuna realizirani v prvem pol- 
letju 1975 v višini nad 50% predvidenega letnega priliva. 

Predlagam zboru, da podpre tako stališče Odbora za finance. 
Sedaj bom razpravljal še kot delegat tega zbora. Iz predloženega gradiva 

je razvidno, da v prvih petih mesecih niso bila realizirana predvidena gibanja 
s področja tržišča in cen. V resoluciji je predvideno, da mora politika cen one- 
mogočiti, da bi spremembe cen proizvajalcev iz leta 1974 povzročile v letu 1975 
nadaljnje povečanje cen na drobno in življenjskih stroškov ter povratno, rast 
cen proizvajalcev. Iz novejših podatkov pa je razvidno, da so cene na drobno 
dosegle v prvem polletju že 55 % predvidene letne rasti, življenjski stroški pa 
53 % predvidene letne rasti. 

Nekatere kategorije življenjskih stroškov, kot so stanovanjski stroški, ko- 
munalne storitve, kurjava, kulturne storitve in promet, pa so že skoraj dosegle 
oziroma nekatere tudi presegle letno stopnjo predvidene rasti cen teh storitev. 
Ce hočemo zavreti tak negativni trend gibanj na področju cen, morajo vsi pri- 
stojni organi za cene upoštevati dogovorjeno rast cen v letu 1975 in jih na teh 
stopnjah zaustaviti. Večjo veljavo na, tem področju pa je potrebno dati družbe- 
nim dogovorom in samoupravnim sporazumom s področja tržišča in cen, ker 
bomo le na tak način tudi perspektivno vplivali na stabilizacijo cen in s tem 
na znižanje stopnje inflacije. 

V zvezi z vse večjim odlivom sredstev iz gospodarstva v negospodarstvo, 
to je na področje skupne in splošne porabe, je gospodarstvo pri svojih likvidnih 
sredstvih, zlasti tistih na žiro računih, vse bolj prizadeto. Zato je pravilno sta- 
lišče v predlogu Izvršnega sveta, da naj se preveč zbrana sredstva iz skupne 
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porabe imobilizirajo in se začasno uporabljajo v gospodarske namene. Podobno 
stališče naj bi veljalo tudi za splošno porabo. 

K temu, da se bo izboljšala plačilna disciplina v medsebojnih odnosih v 
gospodarstvu, bo prispeval tudi predlog v stališčih Izvršnega sveta, da je treba 
predvsem pri dolžnikih to disciplino zaostriti tudi z nekaterimi sankcijami, 
ker le "tako lahko računamo, da se bo postopno izboljšala likvidnost. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Prosim. Besedo ima Boris 
Slavič, delegat 5. okoliša — občina Maribor! 

Boris Slavič: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši 
delegati! 

Zbori Skupščine občine Maribor so na ločenih sejah dne 21. 7. 1975 obrav- 
navah analizo tekočih gospodarskih gibanj in izvajanje smernic družbenogo- 
spodarskega razvoja v občini Maribor v letu 1975. Zbor združenega dela ob- 
činske skupščine se je obenem sestal kot konferenca delegacij za Zbor združe- 
nega dela repubhške skupščine. Po živahni razpravi v vseh treh zborih so 
bili soglasno sprejeti naslednji sklepi in zaključne ugotovitve: 

— občinska skupščina se vključuje in podpira že začete aktivnosti ter 
terja energično družbenopolitično akcijo na področju družbenoekonomske po- 
litike za uresničitev ciljev in nalog, predvidenih z zvezno, republiško in občinsko 
resolucijo o družbenoekonomski politiki; 

— v nadaljevanju akcije je nujno prenesti težišče analiz in aktivnosti v 
temeljne organizacije združenega dela ter ugotoviti, kako se konkretno izva- 
jajo naloge iz resolucije, kako se izvajajo proizvodni, izvozni in stabilizacijski 
programi ter programi varčevanja. Na podlagi konkretnih ugotovitev je po- 
trebno izdelati ocene in predloge za akcijo ter ugotoviti odgovornost; 

— sprejeti ukrepi morajo sloneti predvsem na lastnih potencialnih virih 
in akcijskih načrtih ter na dolgoročni usmerjenosti, ki mora biti povezana s 
srednjeročnimi plani; 

— analize investicijske potrošnje v občini kažejo, da sicer ni opaziti za- 
vestno nepokritega investiranja in anticipiran j a potrošnje — lastna sredstva 
predstavljajo 53l0/o. Tudi delež inozemskih kreditov v predloženih investicijah 
je zelo skromen, komaj 1%; 

— ne glede na te ugotovitve je tudi v naši občini ugotovljenih nekaj ne- 
doslednosti in slabosti pri investicijskih naložbah. Za nekatere investicijske 
naložbe je premalo kritično ocenjeno, kakšen je njihov pomen v izvozu, produk- 
tivnosti dela in v zaposlovanju. V določenih primerih niso dovolj sinhroni- 
zirani problemi surovinske osnove, energetike in podražitev. Začete investi- 
cije se aktivirajo prepočasi — dve in pol leta, programi so v posameznih pri- 
merih predimenzionirani tako, da je izkoriščenost zgrajenih kapacitet zelo slaba. 
Nove programe za investicijske naložbe je nujno dosledneje anahzirati s sta- 
lišča vseh navedenih osnov, ne samo v organizacijah združenega dela, ampak 
tudi v bančnih in drugih kreditnih institucijah; 

— določen del investitorjev nima pokritih podražitev in povečanega ob- 
sega del, kar morajo zagotoviti vsi investitorji v predvidenem zakonskem roku. 
Nekatere investicije je treba ponovno posebej analizirati in preveriti ne glede 
na investitorja; 

— razmerje gospodarskih — 65,7 "/o in negospodarskih investicij — 30,4 % 
kaže predvsem na še vedno prenizka vlaganja v gospodarske investicije v ob- 
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čini. Investicije so bile v pretežni meri orientirane na lastne in lokalne vire, 
saj so pretežno angažirani le finančni potenciali mariborske banke in v pre- 
majhni meri ostalih bank in skladov; 

— za premagovanje nastalih problemov pri investiranju je nujno sprejeti 
ukrepe za povečanje kreditnega potenciala prek močnejšega aktiviranja goto 
vinskih sredstev prebivalstva. Zato naj nujno vse organizacije in institucije 
ukrenejo vse, da se bodo sredstva osebnih dohodkov nakazovala na hranilne 
knjižice in tekoče račune. 

Negospodarske investicije se sicer izvajajo v okviru sprejetih sporazumov in 
programov, vendar je potrebno določiti prioritete negospodarskih investicij, v 
katero zanesljivo spadajo investicije iz programa samoprispevka občanov in 
dokončanje bolnice. 

Vzroki za nazadovanje izvoza so predvsem v nefunkcionalni organizirano- 
sti izvoznikov oziroma trgovine, ki kadrovsko ni dovolj usposobljena za izvoz 
tudi v težjih pogojih. Svoj prispevek daje tudi nepričakovana stopnja inflacije 
in draga proizvodnja zaradi previsokih cen domačih materialov, nizke produk- 
tivnosti in visoke obremenitve izvozne proizvodnje. Vse temeljne organizacije 
združenega dela izvoznice morajo temeljito analizirati lastne vzroke za naza- 
dovanje izvoza in ustvariti pogoje za večjo izvozno ekspanzijo, ki mora biti 
naravnana k dolgoročnim ciljem. 

Urediti je tudi notranje odnose in sistemske rešitve ter tako spojiti pod- 
jetniške in družbene interese, ki so dolgoročno ekonomsko globoko utemeljeni. 
Boljša organiziranost gospodarstva je osnovni pogoj za uspeh v novih pogojih 
gospodarjenja. Zato je nujno takoj pospešiti že dogovorjene in programirane 
integracije, predvsem pa morajo že oblikovani nosilci hitreje vertikalno inte- 
grirati surovinsko in energetsko bazo ter trgovino. Analizirati je tudi vzroke 
za slabo funkcioniranje nekaterih že izvršenih integracij ter takoj ustrezno 
ukrepati; 

— skupna in splošna poraba se sicer giblje v predvidenih okvirih, vendar 
so vse samoupravne interesne skupnosti dolžne, da takoj pregledajo svoje pro- 
grame in ugotovijo, če so realni oziroma če niso predimenzionirani; 

— ekstenzivno zaposlovanje se nadaljuje, čeprav z manjšo rastjo kot v Slo- 
veniji. Najvišja stopnja zaposlovanja je bila v gradbeništvu in gostinstvu ter 
v negospodarstvu. Predvidena stopnja povečanja zaposlitve je v letošnjem letu 
presežena za 2kar ima negativne učinke na produktivnost dela. Domače 
rezerve delovne sile so minimalne, zato mora biti pretežni del nove delovne sile 
zagotovljen iz drugih republik, kar povzroča dodatne materialne in socialne 
obveznosti; 

— količinski obseg industrijske proizvodnje je bil v prvih mesecih letoš- 
njega leta v naši občini nekoliko ugodnejši kot v Sloveniji, vendar je že v me- 
secu maju občutno padel, kar je potrebno podrobno analizirati; 

— produktivnost dela je pod načrtovano, na kar vpliva predvsem inten- 
zivno zaposlovanje nove delovne sile. Vse temeljne organizacije združenega 
dela morajo nujno ukrepati, da bo dosežen predvideni količinski obseg proiz- 
vodnje in načrtovana delovna storilnost; 
  zaostriti odgovornost vodstvenih struktur in samoupravnih organov v 

organizacijah združenega dela pri sprejemanju odločitev o povečanju cen, pred- 
vsem pri tistih odločitvah, ki so usmerjene le v ozke podjetniške interese in 
so v nasprotju s širšimi družbenimi interesi, z načeli socialistične solidarnosti 
in medsebojne povezanosti in odgovornosti; 
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— organi za cene skupščine občine se morajo držati predvidene dinamike 
rasti cen, posebno za cene izdelkov in storitev, ki bistveno vplivajo na rast 
življenjskih stroškov. Spremljati morajo rast cen v okviru svojih pristojnosti in 
ukrepati. Izvršni svet mora obveščati o odklonih v predvideni rasti cen in pred- 
lagati ustrezne ukrepe; 

— dosledno je izvajati in spoštovati vse sprejete dogovore in sporazume, 
zlasti je vztrajati pri doslednem spoštovanju in izvajanju zakonitosti in po- 
slovne morale. 

Zbor združenega dela občine Maribor pa je dodatno opozoril še na naslednjo 
problematiko: 

Odgovorni občinski, republiški in zvezni organi bodo morali še enkrat pro- 
učiti, do kolikšne mere lahko obremenjujemo gospodarstvo oziroma organiza- 
cije združenega dela z dodatnimi obveznostmi in do kakšne mere se lahko še 
dvigajo določene dajatve. Racionalno zaposlovanje se mora izvajati tudi v or- 
ganih družbenopolitičnih skupnosti, ker ugotavljamo1, da je število zaposlenih 
v teh skupnostih številčno precej naraslo. Odgovornost je potrebno zaostriti 
na vseh ravneh tudi s tem, da se bodo določili nosilci odgovornosti. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Prosim. 
Besedo ima tovariš Edvard Platovšek, delegat z gospodarskega področja, okoliš 
13 — Maribor. 

Edvard Platovšek: Razpravljal bom o gospodarski problematiki 
glede na predložene restrikcije in o cenah. 

Če ocenjujemo gospodarska gibanja v občini Maribor statično in parcialno, 
je ocena v primerjavi z drugimi ugodna, čeprav naraščanje cen, inflacija, za- 
ostajanje izvoza, nizka produktivnost ter neekonomične investicije niso v skladu 
s sprejetimi smernicami gospodarskega in družbenega razvoja. 

Gledano dinamično, kako se trendi in tendence spreminjajo, pa situacija ni 
takšna, da bi lahko bili zadovoljni, kar predvsem velja za industrijo. Količinski 
obseg proizvodnje v industriji je bil v prvih mesecih letošnjega leta v naši 
občini ugoden, vendar že kaže tendenco upadanja. Na ta padec bodo precej 
vplivale omejitve uvoza, če se bodo ti problemi tako počasi reševali, kot se. 

V naši proizvodnji in montaži, če govorim sedaj za Tovarno avtomobilov in 
motorjev Maribor, je položaj že skrajno napet, ker kolektiv ne more razumeti, 
zakaj se ne omogoča redna proizvodnja, ko smo že do sedaj izpolnili pogoje za 
redno oskrbovanje iz uvoza, ki so ga postavili zvezni organi. Prekoračili smo 
lanskoletni izvoz za več kot za 20 ®/o, do konca leta pa bi lahko lanskoletni izvoz 
prekoračili za 150 %, če bi proizvodnja nemoteno in normalno potekala. 

2e več kot mesec dni so deli, ki jih nujno potrebujemo za proizvodnjo, v 
skladišču mariborske carinarnice, pa jih ne moremo dvigniti, ker ne moremo 
dobiti soglasja za uvoz, čeprav smo že večkrat urgirali. Pri tem naš izvoz 
v višini 9 926 000 dolarjev pokriva uvoz, ki je bil v prvem polletju 5 600 000 
dolarjev. 

Moramo poudariti, da želimo le uvoz reprodukcijskega materiala, ki ga ne 
moremo dobiti v zadostni količini in kvaliteti doma, ter delov, ki jih sami, 
glede na razpoložljive kapacitete, ne moremo izdelati oziroma jih kvalitetno 
in kvantitetno ne morejo izdelati kooperanti. 

Posredno bo zaviranje uvoza vplivalo tudi na naš izvoz. V naši organizaciji 
združenega dela se namreč v zadnjem času vse bolj odpirajo možnosti plasmaja 
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predvsem v tretji svet, vendar nam prepočasno reševanje zahtevkov glede uvoza 
onemogoča, da bi jih izkoristili. 

Popolnoma se strinjamo, da je treba ukrepe, ki smo jih sprejeli za odpravo 
negativnih vplivov v naši zunanji trgovini, spoštovati, ne moremo pa mirno 
mimo dejstva, da se nekatera vprašanja prepočasi rešujejo in pri tem povzro- 
čajo ogromno škodo oziroma nasprotujejo našim hotenjem po boljšem gospo- 
darjenju. V ilustracijo naj navedem še to: čez tri tedne, če bo šlo tako naprej, 
bo lahko tovarna avtomobilov in motorjev obstala, za montažo motorjev pa že 
sedaj ne moremo delati niti s 50% kapaciteto. 

Institucije najdosledneje usklajujejo izvozno-uvozno politiko. Ni nam jasno, 
čemu uvažamo na primer otroške igrače, če pa imamo na tem področju sodobno 
tovarno celo v Sloveniji. Uvažamo razne alkoholne pijače in kozmetična sred- 
stva itd. Kljub temu pa menimo, da je možno izvozno-uvozno politiko uskladiti 
tako, da bomo uvažah tiste polizdelke in izdelke, ki so v Jugoslaviji deficitarni. 
Predvsem pa bo naloga skupščin občin v SR Sloveniji in vseh republik Jugo- 
slavije, da bomo usklajevali tudi izvoz izdelkov in polizdelkov. 

Na področju cen si je treba prizadevati, da pride pohtika formiranja cen 
čimprej na združeno delo. Pri samoupravnem sporazumevanju in družbenem 
dogovarjanju pa je treba upoštevati v večji meri trajnejše interese, ki izvirajo 
iz dolgoročnejših potreb, tako z vidika tržnih odnosov na domačem trgu kot 
z vidika prilagajanja svetovnim cenam, ne pa se prilagajati zgolj kratkoročnim 
situacijam. 

Tu je treba aktivirati predvsem zbornice in druge asociacije organizacij 
združenega dela, ki morajo skrbeti, da bodo samoupravni sporazumi o cenah 
čimprej podpisani. Vzporedno s sprejemanjem predpisov in izvajanjem ukrepov 
pa moramo sprožiti akcijo, ki bo aktivirala vse delavce v TOZD pod geslom, 
da naj bo njihov dohodek predvsem in edino rezultat dela in dobrega gospo- 
darjenja, ne pa visokih cen, da je uspešno zdravilo zoper inflacijo le večja pro- 
duktivnost in varčevanje, kajti osnovni vzroki inflacije so, da premalo znamo, 
da preslabo delamo in da preveč trošimo. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Besedo ima Igor Ponikvar, 
delegat s področja skupnosti državnih organov, 3. okoliš — Celje! 

Igor Ponikvar: Nekaj misli v zvezi s skupno porabo. Prepričan sem, 
da smo vsi, ki smo kakor koli vezani za področja skupne porabe, zadovoljni in 
pomirjeni s stališčem, ki izhaja iz ekspozeja Izvršnega sveta, ki ga je prebral 
tovariš Dragan. To stališče dejansko postavlja to vprašanje na pravo mesto. 
Gre namreč za prvotni predlog ukrepov, ki ga je pripravil Izvršni svet in ki 
je bil zamenjan danes z novim predlogom. To se nanaša na tisti del, kjer je 
navedeno, da naj bi se presežki sredstev posameznih samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki se natečejo iz prispevkov od bruto osebnih dohodkov, imobilizi- 
rali in združevali za kratkoročne kredite v gospodarstvu. 

Moram povedati, da me je moja delegatska skupina pooblastila, da na da- 
našnjem zasedanju opozorim na nekatere neskladnosti med predloženim ukre- 
pom in prakso ter logiko, ki jo je družbeni dogovor o skupni porabi za letošnje 
leto že tako ali tako upošteval. 

Ta naloga mi je bistveno olajšana, kajti iz ekspozeja Izvršnega sveta je 
razvidno, da je to vprašanje razčiščeno. Na 21. strani ekspozeja je v zadnjem od- 
stavku navedeno, da je stališče Izvršnega sveta predvsem naravnano na do- 
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sledno izvedbo tretjega odstavka 13. člena republiškega družbenega dogovora 
o skupni porabi za letošnje leto, po katerem je osnovno izhodišče v primeru, 
ko se realizira hitrejši dotok sredstev iz prispevkov iz bruto osebnih dohodkov, 
da se samoupravne interesne skupnosti poglobljeno lotijo ocene nastalega po- 
ložaja in da začno postopek za korekcijo sprejetih prispevnih stopenj. Ta logika 
je še posebej zanimiva, ker je le tako mogoče proces svobodne menjave resnično 
poglobiti in mu dati take razsežnosti, kot mu jih daje tudi ustava. 

Pri tem moram vendarle opozoriti na stališča z dne 21. 7. 1975, ki smo jih 
danes dobili. Gre za točko 3 na strani 7, ki je nova. Ta točka, vsaj po mojem 
mnenju, še vedno ni usklađena z ekspozejem podpredsednika Dragana. Predla- 
gam, da naj delegati, ki bodo danes oblikovali stališča zborov, skušajo modifi- 
cirati to 3. točko tako, da bo< v njej veren povzetek tega, kar je povedal Izvršni 
svet v svojem ekspozeju. Mislim, da je to tisto1, kar je bistveno. 

Na koncu bi hotel poudariti osnovni vzrok, zaradi katerega prihajamo v 
tako situacijo, da moramo ob polletju in ob tričetrtletju stalno ugotavljati, da 
gibanja na področju splošne in skupne porabe niso usklađena z dogovorjenimi. 
Menim, da je s tem v zvezi treba v celoti podpreti usmeritev, ki jo ponuja 
Izvršni svet na področju urejanja osebnih dohodkov. Ce so ti podatki točni, 
potem je seveda razlog za to, da se srečujemo z odstopanji, resnično v tem, 
da se nekateri kolektivi na področju osebnih dohodkov ne obnašajo tako, kot 
smo se dogovorili. Če smo se glede stopenj prispevkov temeljito dogovorili, če 
smo jih dobro zračunali, potem bi lahko -pričakovali samo normalno usklađeno 
rast mase potrebnih sredstev za pokrivanje naših skupnih potreb. Prekora- 
čitve lahko nastanejo samo, kadar se prebijajo osnove. V tem primeru je osnova 
osebni dohodek. 

Zato predlagam, da damo v celoti in brez pridržka vso podporo prizade- 
vanjem Izvršnega sveta na tem. področju in da seveda prispevamo vsak svoj 
delež pri normaliziranju stanja. Ob tem bi predlagal javnost dela na tem pod- 
ročju. Ftedlagam, če naš zbor to lahko sprejme, da zahtevamo objavo kršilcev 
vsega tistega, za kar smo se dogovorih, da bomo vedeli, kdo je tisti, ki moti 
naš razvoj, naš sistem na področju osebnih dohodkov, tako kot se družbeno- 
politične organizacije v republiki na sestankih zadnjih štirinajst dni odločno 
zavzemajo za to, da javno obračunamo z vsemi tistimi, ki tudi na drugih pod- 
ročjih motijo naš normalni razvoj. V tem primeru bo mnogo lažje vsem skupaj, 
kajti vsi tisti, ki si normalno prizadevajo za stabilizacijo, bodo ohrabljeni, ker 
bodo vedeli, da delajo prav in da je nasproti njim le skupina tistih, ki ne- 
normalno ravnajo. Če bomo tako delali, ne more biti nobenih večjih problemov, 
kajti izpolnjevali bomo samo tisto, za kar smo se dogovorih v resoluciji o 
ekonomski politiki in kar smo sprejeli tudi v družbenem dogovoru o skupni 
porabi, ki predstavlja enega od izvedbenih ukrepov resolucije o ekonomski po- 
litiki za letošnje leto. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim. Besedo 
ima Stanislava Pospiš, delegatka z gospodarskega področja, 32. okoliš — Lj ub- 
ij ana-Siška. 

Stanislava Pospiš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati. Razpravljala bom o mnenju, stahščih in predlogih k oceni uresničevanja 
resolucije o družbenoekonomski politiki, ki so jo sprejeli zbori občine Ljubljana- 
Šiška na 10. skupnem zasedanju 21. 7. 1975. 
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Dosedanje razprave na sestankih vse družbenopolitičnih organizacij in v 
delovnih organizacijah naše občine o analizi uresničevanja družbenoekonomske 
politike v prvih 6 mesecih letošnjega leta so potrdile upravičenost trditve Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, da se gospodarski tokovi ne gibljejo po 
smernicah resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju v letu 1975. To 
ugotovitev je potrdila tudi razprava na skupnem zasedanju vseh zborov Skup- 
ščine občine Ljubljana-Siška. Zato menimo, da so stališča in predlogi ukrepov 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k oceni uresničevanja resolucije o druž- 
benoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1975 upravičeni in ute- 
meljeni in da jih lahko v celoti podpremo in sprejmemo kot osnovo programa 
sklepov in ukrepov naše skupščine za odpravo negativnih tendenc v gospodar- 
skih tokovih in za izpolnitev družbenoekonomskih ciljev gospodarstva naše 
občine v letu 1975. 

Razprava je še posebej opozorila na nekatere probleme, ki bistveno vpli- 
vajo na negativne gospodarske tokove. Čeprav jih dokument Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije obravnava, pa jih še posebej poudarjamo: 

1. Na področju ekonomskih odnosov s tujino-. Čeprav gospodarstvo naše ob- 
čine v celoti nima slabih izvoznih rezultatov in je razmerje med ustvarjenim 
izvozom in uvozom ugodno, so razgovori v delovnih organizacijah odkrili celo 
vrsto problemov in pomanjkljivosti, ki jih bodo morale delovne organizacije in- 
tenzivno reševati, pri čemer pa bosta nujni podpora in pomoč občinskih, repu- 
bliških in zveznih organov. 

Delovne organizacije opozarjajo na potrebo po hitrejšem in učinkovitejšem 
sprejemu zunanjetrgovinskih predpisov. Zagotoviti je potrebno izdatnejšo iz- 
vozno stimulacijo in zlasti redno izplačevanje izvoznih premij. Prav tako je 
pomembno, da organizacije združenega dela izvoznice vnaprej vedo za stimu- 
lacijo. Eventualne dodatne obremenitve uvoza bi morali iti v korist večjih iz- 
voznih premij. 

Preprečiti bo treba linearno in pavšalno delovanje ukrepov za zmanjšanje 
uvoza in zagotoviti selektivno zadrževanje uvoza v predvidenih mejah. Pri si- 
stemu vezave uvoza in izvoza bi morali za določitev uvozne kvote upoštevati 
tudi neblagovne devizne prilive, zlasti pri prometnih organizacijah, organizaci- 
jah za uvoz rezervnih delov in podobno. 

Te probleme je treba rešiti takoj, kajti nekatere delovne organizacije imajo 
na zalogi le še za nekaj dni reprodukcijskega materiala in rezervnih delov, za- 
radi česar bodo morale ustaviti proizvodnjo oziroma proizvodne storitve. 

V naši občini je to najbolj kritično pri proizvodnji brezalkoholnih pijač, kar 
je spričo viška turistične sezone zelo neugodno in ima celo nasprotni devizni 
efekt, to se pravi manjši turistični devizni priliv ali intervencijski uvoz brez- 
alkoholnih pijač. Prav tako je za opravljanje prometnih storitev, tudi medna- 
rodnih, ker dajo dokajšnje devizne učinke, izrednega pomena reden uvoz re- 
zervnih delov, katerih se na domačem trgu ne dobi. 

Pri reševanju teh problemov je treba upoštevati tudi odvisnost tekstilne 
industrije od uvoza, na primer nekaterih barvil za tekstil, ki predstavljajo ne- 
znaten del proizvodne cene. Glede na predvideno stimulacijo izvoza bi se ka- 
zalo zavzemati pri zveznih organih za zadrževanje izvoza surovin in polproiz- 
vodov, ki so nujno potrebni za domačo proizvodnjo, še zlasti za izvoz finalnih 
izdelkov. 

2. Na področju cen opozarjajo delovne organizacije na potrebo po hitrej- 
šem usklajevanju cen surovin domačega izvora s cenami na svetovnem trgu. 



19. seja 149 

Delovne organizacije so sicer opozorjene na nujnost internega ukrepanja za 
zagotovitev večje ekonomičnosti, vendar je zlasti za izvoznike razlika med ce- 
nami surovin na domačem in tujem trgu prevelika in daje tudi konkurenci 
prevelike prednosti. 

Glede na to, da je velik del surovin in reprodukcijskih materialov pod 
kontrolo republiških in zveznih organov, bo potrebna vsaj začasna zaostritev 
politike cen na teh ravneh, kajti samoupravno dogovarjanje in povezovanje 
med proizvajalci in predelovalci surovin je predolg proces, da bi njihove ko- 
risti lahko zagotovili že pri letošnjih izvoznih prizadevanjih. Organiziranost 
združenega dela za sporazumevanje o cenah in delitvi dohodka, od surovine 
do potrošnje, še ni takšna, da bi že danes lahko v celoti prevzelo to funkcijo. 

3. Na področju investicij je v razgovorih z delovnimi organizacijami sicer 
ugotovljeno, da v izvajanju ni investicijskih del, ki ne bi bila finančno krita, 
da pa je investicijska politika dokaj stihijska in neučinkovita. Gledano s tega 
stališča bi bilo potrebno zagotoviti večjo pristojnost za presojo investicij tudi 
od občinske skupščine. Pri zagotavljanju sredstev za prioritetne investicije, 
zlasti za energetske objekte, bi bilo potrebno upoštevati, da bodo dodatne obre- 
menitve oziroma prerazporeditve dohodka gospodarstva učinkovale na njegovo 
konkurenčno sposobnost, kar ima lahko negativne posledice za povečanje izvoza. 

4. Na področju kreditno-monetarne politike in likvidnosti gospodarstva 
predlagamo usklađeno rast denarne mase z rastjo družbenega proizvoda in 
skladnejši razpored denarne mase med gospodarstvom in negospodarstvom. 

Predvsem se morajo v gospodarstvu zagotoviti večji dolgoročni kreditni 
potenciali za obratne namene, zlasti tisti proizvodnji, ki je angažirana za izvoz, 
oziroma tisti, ki bistveno prispeva k zmanjšanju uvoza. Pri reeskontnih kreditih 
za izvozne posle je potrebno upoštevati tudi proizvodne cikluse proizvajalcev 
investicijske opreme, in to tudi za čas vlaganj v proizvodni proces. Zavzemamo 
se za takojšnjo vpeljavo inflacijske klavzule v kreditne posle. 

Kreditiranje trajnih dobrin mora biti usklađeno po panogah in odmerjeno 
po družbenih smernicah o rasti osebne potrošnje. Dolgoročno je treba podpirati 
z dolgoročnimi potrošniškimi krediti tisto potrošnjo, ko relativno najbolj za- 
ostaja za razvitimi evropskimi državami. 

5. Skupščina občine je ugotovila, da v naši občini, to je občini Ljubljana- 
Siška, v letošnjem letu najslabše izpolnjujemo tisti del resolucije, ki jo omejuje 
zaposlovanje. Zato smo sprejeli določene ukrepe, da bi prekinili to negativno 
tendenco v občini. Hkrati pa je skupščina opozorila, da sedanji sistem v samo- 
upravnih sporazumih o delitvi dohodka in osebnih dohodkov ne deluje zavi- 
ralno na zaposlovanje, temveč zaposlovanje celo pospešuje. 

Razen pripomb in mnenj k stališčem in predlogom Izvršnega sveta je Skup- 
ščina občine Ljubljana-Siška sprejela tudi stališča, ki zavezujejo vse delovne 
organizacije, krajevne skupnosti in samoupravne interesne skupnosti. 

Delovnim organizacijam je naloženo, da morajo ponovno presoditi in pre- 
veriti svoje proizvodne programe, da povečajo izvoz, da pregledajo vse investi- 
cije, njihovo primernost in učinkovitost ter finančno kritje, da zaposlujejo de- 
lavce v okviru dogovora in da izvajajo druge ukrepe v skladu s sprejetimi 
sklepi občinske skupščine. 

Vse delovne organizacije v občini na področju gospodarstva in v družbenih 
službah ter krajevne skupnosti morajo takoj izdelati svoje akcijske in stabiliza- 
cijske programe. Te dokumente morajo obravnavati in sprejeti z vednostjo vseh 
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delovnih ljudi in občanov, da postanejo obveznost vsakega delavca in vsakega 
občana naše občine. 

Izvršni svet občinske skupščine mora v okviru upravnih služb in šišenske- 
ga gospodarstva organizirati zbiranje podatkov o izvajanju priporočil, stališč 
in sklepov s področja izvoza in uvoza ter o ostalih ukrepih za stabilizacijo go- 
spodarstva v občini. 

Izvršni svet mora o tem informirati občinsko skupščino najkasneje do letoš- 
nje oktobrske seje. Prav tako so dobile družbenopolitične organizacije v občini 
nalogo, da zagotovijo dosledno izvajanje sprejetega družbenega dogovora o ka- 
drovski politiki, za uresničitev sklepov pa so osebno odgovorni predsedniki sa- 
moupravnih organov in individualni poslovodni organi v delovnih organiza- 
cijah gospodarstva in v družbenih dejavnostih. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovarišica Nada Kovač iz 
Maribora, gospodarsko področje! 

Nada Kovač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Raz- 
pravljala bom o povezovanju trgovine in proizvodnje na področju Maribora in 
o položaju prehrambene trgovine. 

S podpisom samoupravnega sporazuma smo se v Mariboru s 1. 1. 1975 
združili v sestavljeno organizacijo združenega dela »Tima« trgovske organiza- 
cije Koloniale, Vema, Povrtnina in Zarja ter proizvodna organizacija Intes Ma- 
ribor. Tako je po dolgotrajnem prizadevanju vseh pristojnih činiteljev tudi na 
področju Maribora prišlo do združitve prehrambene trgovine in proizvodnje. 

Sedaj, po polletnem skupnem poslovanju, že ugotavljamo prednosti, ki nam 
jih je združitev prinesla. Rezultati skupnega dela se kažejo predvsem v skup- 
nem dogovarjanju o nadaljnjem razvoju, enotni komercialni politiki, notranji 
delitvi dela ter pri organizaciji trgovske mreže. Precej smo pridobili tudi s 
skupnimi strokovnimi službami, ki jih v posameznih delovnih organizacijah 
nismo mogli razvijati. 

V programu nadaljnjega razvoja pa predvidevamo še povezovanje z de- 
tajlistično trgovsko mrežo, agrokompleksom in ostalo proizvodnjo na področju 
naše regije. Tako bomo dosegli ekonomsko celoto, v kateri se bosta trgovina 
in proizvodnja pri eni mizi dogovarjali na enakopravni bazi. Pri tem se zaveda- 
mo, da bomo morali posvetiti več pozornosti tudi izvenregijskemu povezovanju, 
in to predvsem s sorodnimi asociacijami, kot so Dobrina Celje, KIK Pomurka, 
Mercator Ljubljana in drugi. Tako bomo z odpiranjem regijskih meja omogo- 
čili združeni proizvodnji naše asociacije plasma njihovih proizvodov na ostala 
področja. Zavedamo se, da potrebuje razvita proizvodnja širša področja in da 
se moramo zato boriti proti zaprtosti, do katere prihaja danes zaradi regij- 
skega povezovanja. 

Večji poudarek bomo morali dati tudi povezovanju z ostalo proizvodnjo, 
kot to določa 43. člen ustave. Povezovanje na takšni osnovi je danes še več ali 
manj v povojih, je pa nedvomno obojestransko koristno. 

S samoupravnim dogovarjanjem, združevanjem dela in sredstev bosta tr- 
govina in proizvodnja dosegli večje uspehe. Tako bomo dejansko izvedli delitev 
dela, v kateri se bo lahko proizvodnja usmerila v kvalitetno in konkurenčno 
proizvodnjo, trgovina pa v distribucijo. 

Na splošno je potrebno sprejeti stališče, da trgovina v socialistični samo- 
upravni družbi ne more biti več sama sebi namen, temveč lahko predstavlja le 
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podaljšano roko proizvodnje. Z enakopravnim dogovarjanjem pa je potrebno 
zagotoviti določeno akumulacijo trgovini in proizvodnji. Takšna je danes usme- 
ritev naše asociacije. 

Glede položaja prehrambene trgovine je potrebno poudariti, da je še vedno 
v izredno težkem položaju. V večini primerov le s težavo pokriva svoje obvez- 
nosti, tako da o akumulaciji sploh ne more biti govora. Dejstvo je, da je ravno 
prehrambena trgovina glede na že doseženi družbeni standard premalo razvita 
in je tudi zato potrebno izboljšati njen položaj. Kolikor bomo z administrativno 
določenimi maržami še nadalje siromašili to dejavnost, bo tudi ta del gospo- 
darstva padel v breme družbe. 

Pil tem moramo ločiti prehrambeno trgovino od tekstilne in tehnične ter 
notranjo od zunanje, saj so pogoji poslovanja med temi bistveno različni. Na ta 
dejstva smo opozarjali že leta nazaj, vendar se stanje vse do danes še ni izbolj- 
šalo. Za primer navajam nekatere podatke delovne organizacije Povrtnina Ma- 
ribor, v kateri delam: 

V prvem trimesečju tega leta smo dosegli skupno realizacijo 50 milijonov 
din. Poprečna marža je znašala 11 do 12 %. Stroški so nasproti enakemu ob- 
dobju lanskega leta, narasli za okoli 50%, tako da smo imeli po četrtletnem 
poslovanju za 400 000 dinarjev izgube. Poudarjam, da so znašali naši poprečni 
osebni dohodki v prvem trimesečju tega leta 2260 dinarjev na mesec, medtem 
ko je znašalo republiško poprečje okoli 3050 dinarjev. Pri tem pa ne upoštevam 
težkih pogojev dela, v katerih delajo naši delavci. Res je sicer, da ima naša 
organizacija, ki je specializirana za prodajo sadja in zelenjave, še posebno težak 
položaj — gniloba, kalo, prodaja agrumov z izgubo in ostali riziki — vendar tudi 
položaj ostalih trgovskih organizacij s prehrambenim blagom ni dosti boljši. Se- 
znanjena sem z vsebino družbenega dogovora o določitvi marž za posamezne 
vrste prehrambenega blaga, vendar, kot kaže, tudi ta dogovor položaja pre- 
hrambene trgovine ne bo izboljšal in bo zato potrebno premisliti, kaj je še po- 
trebno storiti, da bi se normaliziralo stanje tudi v tej panogi gospodarstva. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Zvonimir Volfand, 
delegat Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ! 

i 
Zvonimir Volfand: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 

legati! Spregovoril bi le nekaj besed v zvezi z delom delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin pri problematiki, ki je danes na dnev- 
nem redu. Pri tem bom zelo kratek. 

V ekspozeju Izvršnega sveta je med drugim tudi ugotovljeno, da so značil- 
nosti gospodarskih gibanj v Jugoslaviji podobne pojavom pri nas v Sloveniji. 
Delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin se je že ob 
aktivnem delu za pripravo resolucije o gospodarskem razvoju za letošnje leto 
zavedala težav, ki bodo nastale pri uresničevanju resolucije v letošnjem letu. 
Zavedali smo se velikih naporov, ki bodo potrebni za uveljavitev postavljenih 
ciljev. 

Vse, kar kažejo naše sedanje analize, je bilo značilno in dokaj znano že 
v decembru lanskega leta, ko smo politiko opredeljevali. Naša delegacija je v 
januarju, februarju in marcu 1975 pazljivo spremljala pojave, še posebno pa 
ukrepe, ki so bili sprejeti oziroma potrebni za uveljavitev predvidene politike. 
Bili smo nezadovoljni predvsem zaradi prepočasnega ukrepanja na nekaterih po- 
membnih področjih. To se predvsem nanaša na področja zunanjetrgovinske me- 
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njave in odnosov med uvozom in izvozom, kreditno-monetarne politike, politike 
cen itd. 

Prav na podlagi pripomb in izrecnih zahtev naše delegacije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ je bila v aprilu 1975 sprožena razprava o go- 
spodarskih gibanjih. Tedaj je naša delegacija dala pripombe, ki so vsebinsko 
podobne pripombam, ki jih je danes posredoval naš Izvršni svet. Žal ugotav- 
ljamo, da naše pripombe niso bile upoštevane v zadostni meri, zaradi česar tudi 
ni bilo pričakovanih rezultatov. Naša delegacija podpira stališča, ki jih je pred- 
ložil Izvršni svet na današnji seji. Pri tem se zavedamo, da bomo pravih učin- 
kov teh ukrepov deležni predvsem v letu 1976. Izkušnje nam potrjujejo, da je 
za dosego večjih efektov na področjih, na katera smo usmerili naše akcije, po- 
trebnih od 8 do 9 mesecev. To pomeni, da z ukrepi kasnimo, kar naša delegacija 
redno poudarja v svojem delu v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Stališča Izvršnega sveta in naše današnje seje, ki jih podpiramo, bodo pod- 
laga tudi pri nadaljnjem delu in aktivnosti naše delegacije v Zboru republik 
in pokrajin in jih bo naša delegacija skušala uveljaviti v svojem delu v Skup- 
ščini SFRJ. Hvala. 

Ptedsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo želi 
Franc Balanč, delegat z gospodarskega področja, 8. okoliš! 

Franc Balanč: V okviru uresničevanja resolucije o družbenoekonom- 
ski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1975 sta za gospodarstvo v kranjski 
občini značilna dva osnovna problema: naraščajoča nelikvidnost in neustrezna 
dinamika izvoza. Ostali kazalci gospodarjenja so v glavnem v okviru planskih 
predvidevanj. 

Konference delegacij po posameznih organizacijah združenega dela, sku- 
pine delegatov pri Skupščini občine ter Skupščina občine so bile enotne v tem, 
da so stališča in predlogi ukrepov Izvršnega sveta v celoti realni in da jih 
je zato nujno podpreti in realizirati, zlasti še, ker nakazujejo konkretno reše- 
vanje najbolj perečih problemov. 

Iz razprave bi glede na to opozoril predvsem na naslednje: dinamika izvoza 
v zadnjih letih je v večini organizacij združenega dela presegala z zadnjimi 
ukrepi zveznega izvršnega sveta postavljene normative. Ta dinamika je bila v 
zadnjih letih od 30 do 70'% letno. Trenutna dinamika sicer ne ustreza v celoti, 
saj je indeks izvoza za obdobje januar—maj letos v primerjavi z istim obdobjem 
lanskega leta 96,4, vendar pa večina organizacij združenega dela zagotavlja, da 
je dinamika vsako leto neenakomerna oziroma močnejša proti koncu leta. V tem 
smislu so bili ukrepi zveznega izvršnega sveta premalo selektivni in nejasni — 
glede na dinamiko vezanja uvoza z izvozom, glede izkazovanja doseženega iz- 
voza znotraj sestavljenih organizacij združenega dela oziroma širše asociacije, 
oziroma bi bilo to potrebno upoštevati že ob sprejetju ukrepov. Upoštevati je 
tudi potrebno, da je industrija tega področja v znatni meri vezana na uvoz su- 
rovin in da relativno malo izvaža, vendar pa se pretežni del proizvodnje pla- 
sira kot polproizvod. Zato se z vsako oviro pri preskrbi surovin povečuje pritisk 
na uvoz tovrstnih proizvodov. Pri tem velja omeniti, da je potrošnja deviz 
za domačo proizvodnjo znatno nižja kot za uvoz gotovih izdelkov. Na primer: 
za domačo proizvodnjo izdelkov iz gume je potrebna samo ena tretjina deviz, 
ki so sicer potrebne za enak izdelek iz izvoza. Pri tem pa so v zadnjih letih 
ob nepopolno zasedenih kapacitetah pokrivali lU teh potreb iz uvoza. 
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Podobno velja za večino proizvodov elektrotehnike in tekstilne industrije. 
Likvidnost posameznih organizacij združenega dela na kranjskem področju je 
kritična. V gospodarstvu kranjske občine je to še posebej problematično, ker 
gre za izrazito industrijsko področje, ki mu sedanja organizacija poslovnih 
bank ne more finančno slediti. Potrebno bi bilo čimprej približati organizacijo 
bančništva novim ustavnim načelom, tako da bi se interes organizacij združe- 
nega dela in interes bank poenotil. Za reševanje problema likvidnosti je po- 
trebno povečati obseg denarne mase v gospodarstvu s preusmeritvijo sred- 
stev iz negospodarstva, in sicer z uskladitvijo dinamike preliva kot tudi z vo- 
denjem tovrstnih depozitov na tistem področju, kjer se sredstva formirajo in 
trošijo. 

Organizacije združenega dela se v večini primerov neposredno povezujejo 
z namenom, da si zagotovijo surovinsko osnovo in nadaljnjo predelavo svoje 
proizvodnje, in te akcije tudi neposredno sofinancirajo oziroma nudijo tehnično 
pomoč. Te akcije niso enkratne in presegajo republiške meje. Vendar je po- 
trebno nekatere sporazume, ki so jih nekateri domači proizvajalci surovin 
tako rekoč vsilili organizacijam združenega dela, to je predelovalcem, korigi- 
rati, saj je očitno, da organizacija združenega dela, ki je proizvajalec določene 
surovine, obenem pa tudi izvoznik in prodajalec na domačem trgu, diktira mo- 
nopolne pogoje, kar ne more biti v skladu z gospodarsko politiko, saj jo ne- 
posredno zavira. 

Skupščina občine je ugotovila, da na področju občine ni problemov nepo- 
kritih investicij oziroma da se organizacije združenega dela v večjem delu ne 
usmerjajo več v nove investicije oziroma da novi projekti že upoštevajo selek- 
tivnost glede na zagotavljanje surovinske osnove, delovne sile in energije ter 
ostalih faktorjev. 

Zadnji rezultati kažejo tudi omejeno dinamiko za poslovanje oziroma po- 
rast produktivnosti. Na vsak način bo potrebno problematiko zaposlovanja, ki 
je za kranjsko občino izredno aktualna in je bila posebej obravnavana s pred- 
stavniki organizacij združenega dela in na vseh zborih občinske skupščine, upo- 
števati pri nadaljnjem razvoju gospodarstva tega področja. Hvala lepa. 

Ptedsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Jože Andrilovič, go- 
spodarsko področje, 13. okoliš — Maribor! 

Jože Andrilovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Nekaj besed o restrikcijah investicij, ki so prizadele nekatere delovne organi- 
zacije, ki si prizadevajo že vrsto let povečati izvoz in zmanjšati uvoz repromate- 
rialov za potrebe vsega jugoslovanskega trga. Restrikcije so take organizacije 
precej prizadele. 

Strinjam se s prilagoditvijo investicij realni možnosti, vendar mislim, da 
je pri tem potrebna smotrna sistemska politika. Preden se ukrepi sprejmejo, 
je potrebno proučiti tudi morebitne njihove negativne posledice. Upravičene so 
investicije, ki zagotavljajo večjo proizvodnjo za domače potrebe in za izvoz 
ter zmanjšujejo uvoz repromaterialov. 

Imamo podatke za posamezne TOZD oziroma OZD na mariborskem ob- 
močju, ki so pričele z investicijami v letu 1974 in imajo vsa potrebna soglasja, 
pokritja z deviznimi in dinarskimi sredstvi ter sklenjene že skoraj vse pogodbe 
za dobavo opreme. Sedaj pa ne morejo uvoziti naročene opreme. To postavlja 
posamezne TOZD in OZD v pravno in gospodarsko negotov položaj, ker investi- 
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cije ne bodo zaključene v določenem roku, ob tem pa bodo obveznosti seveda 
vseeno tekle. Pri tem bi navedli odlok Sekretariata za zunanjo trgovino, ki je 
deblokiral uvoz opreme po režimu DK za ves uvoz, ki je bil prijavljen Narodni 
banki do 31. 12. 1974. V teh dokumentih se ugotavlja, da je bila cela vrsta inve- 
sticij, ki so se nanašale na že sklenjene posle s tujino. S tem odlokom pa je bila 
izpuščena deblokada še vseh sklenjenih inozemskih kreditov, kar je povzročilo 
nemogočo situacijo v teh TOZD oziroma OZD, čeprav je takih kreditov zelo 
malo in bi jih morah nekoliko bolj izkoristiti. 

Torej gre za to, da je pred uvajanjem novih ukrepov potrebno analizirati, 
ali ne bodo povzročili tudi težjih negativnih posledic, ki jih je potrebno vsekakor 
preprečiti. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? 
Prosim. Besedo ima tovarišica Zora Gosak, gospodarsko področje, 22. okoliš! 

Zora Gosak : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ob 
razpravi o analizi tekočih gospodarskih gibanj in izvajanja nalog iz resolucije 
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1975 sta skupini 
delegatov in zbori Skupščine občine Trbovlje, ki so o navedenem gradivu opra- 
vili konferenco delegacij s skupino delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije v zvezi z gibanjem skupne porabe v prvem polletju 1975, zavzeli na- 
slednje stališče: 

Ce bo sprejeta varianta: »Služba družbenega knjigovodstva naj usmerja 
dohodke samoupravnih interesnih skupnosti iz družbenega sektorja na funkcio- 
nalne račune samoupravnih interesnih skupnosti od 1. julija dalje le do vi- 
šine V12 letnega plana posamezne samoupravne interesne skupnosti, realizirani 
prispevki samoupravnih interesnih skupnosti iz družbenega sektorja nad V1-2 
letnih planov pa naj se imobilizirajo in se do konca leta uporabljajo za 
dajanje kratkoročnih brezobrestnih kreditov gospodarstvu«, je potrebno to 
varianto dopolniti s tem, da bi pri najemanju kratkoročnih brezobrestnih kre- 
ditov iz naslova presežkov dohodkov samoupravnih interesnih skupnosti imele 
prednost TOZD oziroma OZD s področja energetike. S tem v zvezi se postavlja 
tudi vprašanje, ali je že izdelan predlog o razdelitvi imobiliziranih sredstev za 
dodelitev kreditov gospodarstvu. Hvala lepa. 

P'redsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Vinko Gobec, delegat 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ! 

Vinko Gobec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Težko bo 
kaj dodati k tako kvalitetnemu gradivu in pa k razpravi. Moram takoj po- 
udariti, da z vsem v celoti soglašam in vse podpiram. Toda mnogokrat smo že 
imeli tako dobre zaključke, tako dobre predloge, pa smo prišli ponovno v situa- 
cijo, v kakršni smo danes. 

Po moji oceni bi morali poleg vseh elementov, ki so našteti v gradivih, 
poudariti še naslednje tri: 

1. Vsebina samoupravljanja nedvomno zaostaja-za institucionalnimi in orga- 
nizacijskimi okviri, v katere so se v zadnjem letu organizirale temeljne orga- 
nizacije združenega dela, krajevne skupnosti, delegatske skupščine in drugi. 
Se vedno je, zlasti v temeljnih organizacijah združenega dela, premalo ne- 
posrednih odločitev in premalo sprememb v družbenoekonomskih odnosih. 
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Delovni ljudje še vedno ne morejo vplivati na oblikovanje in izvajanje raz- 
vojne politike. 

2. Vsi tisti, ki niso spoštovali družbenih dogovorov in predpisov, so bili 
pravzaprav privilegirani, še posebno ob tako močni inflaciji. Zato se je v zad- 
njem obdobju večalo število tistih, ki so slabo plačevali dolgove, tistih, ki so 
neracionalno investirah, in tistih, ki so se nadpoprečno zadolževali. 

3. Po moji oceni se v mnogih primerih povezujejo vodilne in vodstvene 
strukture z vodilnimi družbenopolitičnimi strukturami v temeljnih organizacijah 
združenega dela. Pojavna oblika tega se ne kaže vedno v istovetnosti nosilcev 
funkcij, enih in drugih. To je redek slučaj. Pojavna oblika tega je često prav- 
zaprav psihološke narave. Vodstveni družbenopolitični dejavniki so preveč pod 
vplivom tehnokracije. Premalo kritični so do predlogov tehnokratov in jih pre- 
malo verificirajo v bazi. 

Samoupravno aktivnost baze smo premalo spodbujali. Današnji čas ne 
zahteva velikih besed, temveč zahteva dejanja, zahteva akcijo, takšno, kot smo 
si jo zastavili. Ne zahteva dramatizacije, zahteva pa spodbudo, da bomo dosledni 
in vztrajni pri odgovornosti, še posebno osebni odgovornosti. Rešitev je le 
v tem, da dosledno izvajamo politiko, ne pa da jo- spreminjamo, kot posamez- 
nikom ustreza. Trošiti moramo na vseh nivojih manj, kot ustvarjamo. To je 
bila osnovna politika že nekaj let, zlasti leta 1974 in 1975. Vseeno pa ugotav- 
ljamo, da v Jugoslaviji in v Sloveniji trošimo več, čeprav smo v Sloveniji še 
do nedavnega govorili, da obvladujemo splošno in skupno potrošnjo. 

Danes je tovariš podpredsednik povedal, da odstopamo tu za približno 
3fl/0. Prosim, da se podatki o potrošnji uskladijo. Zvezna gradiva, ki smo jih 
dobili pred nedavnim, kažejo, da trošimo preveč za 7,8% oziroma skupaj za 
17'%. Verjetno je ta razlika posledica različnih metodologij. Ko bo v septembru 
oziroma oktobru ponovno obravnavana ta problematika, prosim, da bodo takrat 
ti podatki usklađeni! 

Obveznosti glede splošne in skupne porabe so bile sprejete formalno; poleg 
tega jih ne kontrolirajo ustvarjalci dohodka, čeprav so s sporazumi predvi- 
deni odbori, ko bi morali nenehno in aktivno usklajevati potrošnjo sredstev. 
Prepričan pa sem, da bo tako zastavljena družbena akcija omogočila, da bomo 
resolucijo v letošnjem letu vendarle uresničili. 

Menim, da nas lahko kritika, da nimamo gospodarskega sistema, da nimamo 
tega, da nimamo onega, tudi dezinformira. Splošna kritika prispeva tudi k 
vzdušju, da zakonov ni treba spoštovati, zlasti tistih ne, ki niso dobri. Sleherni 
zakon, kakršenkoli je, moramo spoštovati. Če je slab, ga moramo spremeniti. 
Seveda je pri tem prisotna tudi dilema, zlasti v izvršnih sredinah, ali je mogoče 
vse urediti z zakoni. Sprejeli smo nešteto zakonov, ki bi jih morda ne bi bilo 
treba, tudi na zveznem nivoju, od depozitov, do plačanja investicij itd. Torej 
sta prisotni dve skrajnosti. Po eni naj bi vse rešili zakoni, po drugi pa ni po- 
trebna nobena družbena akcija. Prva skrajnost vodi v administrativno-centra- 
listični sistem, druga pa v anarho-liberalizem. Zato je potrebno, da delavci 
v TOZD konkretno obravnavajo svojo problematiko in sprejmejo konkretne 
ukrepe. Enako konkretno je treba ukrepati tudi v družbenopolitičnih skup- 
nostih. Bil sem na več sejah, ko se je obravnavala ta problematika. Moram 
pa reči, da so bili na vsaki sprejeti tako splošni ukrepi, da bi jih lahko prebral 
v tej skupščini ali pa v katerikoli drugi skupščini. Mislim, da morajo delegati 
zahtevati konkretno akcijo, ki bo omogočila uresničitev resolucije. 
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Mislim, da bi bilo treba zahtevati od vseh skupščin občin, da predložijo 
vse cene, ki so jih v zadnjih dveh letih zvišale. Cene nekaterih storitev so 
povečane za več, kot je dovoljevala resolucija. Take cene je treba korigirati, 
sicer ne bomo dosegli učinkov, ki jih predvidevamo. 

Pi-av tako je potreben spisek neporavnanih investicij na republiškem ni- 
voju. Tudi zanje moramo zvedeti, kot smo zvedeli za take investicije v vsaki 
občini in v delovni organizaciji. Pri tem bi omenil, da naj bi komisija, ki bo 
redigirala zaključke, razmislila o dopolnilnem sklepu, da bi veljalo domačo 
industrijo bolj podpirati. To navajam v zvezd s primerom, ki sicer ne sodi 
k tej obravnavi tu, treba pa ga bo obravnavati na zveznem nivoju. Za investi- 
cijo v 3000 km dolg in 380 kV sistem v Jugoslaviji, ki ga vodi Skupnost jugoslo- 
vanskega elektrogospodarstva, je ta Skupnost izvršila natečaj za 6 milijard 
novih dinarjev. Na natečaj so se prijavile delovne organizacije: Iskra, RR Niš, 
Inštitut Mihailo Pupin in pa Nikola Tesla. 

Za projekt je bil dan inozemski kredit v višini 75 milijonov dolarjev. Po 
dosedanjih ugotovitvah so bile naše organizacije ugodnejši ponudnik, pa je bil 
posel vseeno oddan tujemu partnerju. Domači partner je dobil le 33'% posla. 
Toda čeprav bi domači partnerji dobili vso svojo ponudbo, bi zunanji partner 
dobil 25'% posla. Zavedam se, da se tudi pri takih poslih ne smemo izolirati 
od mednarodnega trga, saj naše delovne organizacije izvajajo v tujini več inve- 
sticij. Toda ob pogojih enake kvalitete in enake cene je jasno, kaj moramo 
storiti, da pretiran uvoz ne bo siromašil družbenega bogastva. 

Uvodni ekspoze podpredsednika in predlogi so zelo dobri, zlasti tisti o sa- 
moupravnih interesnih skupnostih. Republiška izobraževalna skupnost in skup- 
nost za ceste sta jih že uresničili. Kljub številnim družbenim in političnim pro- 
blemom, ki smo jih že imeli in jih še imamo, je Skupnost za ceste sklenila 
zmanjšati letni program za prek 80 milijard starih dinarjev. Uvedla je po-, 
časnejšo dinamiko na pomembni prometnici itd. Zakaj? Zato, ker se zaveda, 
da mora tudi ona prispevati k stabilizaciji. Tako morajo ravnati tudi vse 
druge skupnosti. 

Z izrednim veseljem pa podpiram prizadevanja naše skupnosti cestnega 
gospodarstva oziroma prej Upravnega odbora cestnega sklada, da naj se pri- 
pravi vse potrebno za razpis javnega posojila za gradnjo cest. Menim, da se bo 
slovenski prostor, zlasti slovenski delovni človek in občan odzval pozivu, ker 
je elementarno povezan s cestno zagato. 

Zadovoljen sem, da je bilo posojilo v ekspozeju omenjeno. 
Mislim, da bi tudi Izvršni svet ravnal stabilizacijsko, če bi predlagal vsaj 

minimalno zmanjšanje davka na dohodek za republiški proračun. Ne vztrajam, 
da je treba danes o tem ponovno razpravljati, kajti tovariš podpredsednik je 
to že obrazložil. Taka poteza Izvršnega sveta bi bila spodbuda za vse interesne 
skupnosti in druge, če ne,: bodo vsi govorili: Izvršni svet nas sili, sam pa ni 
pokazal nobene volje za zmanjšanje davka na dohodek za potrebe republiškega 
proračuna. No, da zaključim! Mislim, da je osnovna potreba red, disciplina in 
odgovornost ter doslednost v družbeni akciji. To so pogoji, da sklepe Izvršnega 
sveta uresničimo. 

Uresničiti pa jih moramo, če želimo rešiti protislovja v naši družbi na sa- 
moupravni osnovi. Prepričan sem, da smo za to dovolj sposobni, saj smo v tri- 
desetletnem obdobju naše družbe imeli veliko težjih preizkušenj. Vse smo 
rešili, ker smo imeli voljo, ker smo probleme javno razgrnili in o njih javno 
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razpravljali. Zato sem prepričan, da bomo uskladili tudi letošnje ekonomske 
razmere s predvidevanji resolucije. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
delegat tovariš Jože Sever, 12. okoliš — Škofja Loka! 

Jože Sever: Tovariš predsednik, tovarišiee delegatke in delegati! Mi- 
slim, da nam je Izvršni svet predložil ekspoze, ki dobro ocenjuje sedanjo situa- 
cijo in tudi daje predloge ukrepov, da bi učinkovito rešili sedanji položaj. Sma- 
tram pa, da vseh problemov, o katerih je bil danes že govor, ne bo mogoče 
rešiti, če bomo sprejemali take ukrepe, kakršne smo sprejeli pred nedavnim. 
To je na primer danes že omenjeni ukrep o začasni restrikciji uvoza skoraj 
tristo izdelkov in repromaterialov. Menim, da mora Zbor združenega dela temu 
problemu dati večjo težo, kot je bila danes že dana. Gre namreč za to, da je 
Izvršni svet dal na isti spisek igrače in reprodukcijski material. Vsi menimo, 
da uvoz igrač ni potreben. Nerazumljivo pa je, da je na isti spisek dal repro- 
materiale, ki so nujno potrebni za našo proizvodnjo. Sedaj, ko govorimo o teh 
problemih, sem prepričan, da je vrsta proizvodnih procesov ovirana ali da 
posamezni celo stojijo. Zato mislim, da moramo tisto, kar je napisano na 
strani 27 ekspoze j a, še posebej pozorno zagovarjati. Tovariš podpredsednik 
Zvone Dragan je v tretjem odstavku, ki govori o odgovornosti predlagatelja 
takih ukrepov, na koncu dodal še nekaj besed. Stavek: »Odgovornost vseh 
organov, ki predlagajo ukrepe, pa je, da tekoče spremljajo njihovo učinko- 
vitost«, je dopolnil z besedami: »in tudi ustrezno ukrepajo«. Mislim, da je prav 
ukrep začasne restrikcije uvoza nekaterih materialov potrebno takoj preveriti. 
Preveriti je treba, za kateri material uvoz resnično ni potreben. Sproti naj se 
uvaža tisti material, ki ga sami ne proizvajamo, ker bo sicer nastala škoda, ki jo 
bo težko opravičevati. Mislim, da morajo prav na tem področju predstavniki na- 
šega izvršnega sveta takoj prevzeti pobudo in zveznim institucijam predlagati 
popravek tega ukrepa; če ne, bo škoda prevelika. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima predsednik Izvršnega sveta 
tovariš Andrej Marine! 

Andrej Marine: Tovarišiee in tovariši delegati! Glede na obsežno 
in poglobljeno razpravo ter odgovornost, ki iz nje izhaja za nas vse, ki delamo 
v Izvršnem svetu, v upravnih organih, pa seveda tudi za vse ostale, ki delate 
v organizacijah združenega dela, v interesnih skupnostih in drugje, želim ob 
koncu razprave tudi sam opozoriti na nekatera bistvena vprašanja. 

Mislim, da je današnja široka in poglobljena razprava odraz širokih pri- 
zadevanj družbenopolitičnih organizacij, ki so prek ZK in Socialistične zveze 
sprožile obsežno akcijo oziroma politično dejavnost, v kateri konkretno in 
temeljito ocenjujemo stanje, v katerem smo. To akcijo je sprožila tudi naša de- 
legatska skupščina, in sicer že v začetku leta, ko je obravnavala resolucijo 
o ekonomski politiki za leto 1975 in takrat zahtevala od Izvršnega sveta, da 
sredi leta predloži temeljitejšo oceno, da bi na ta način pravočasno spoznali 
naša gibanja in relativno pravočasno še ukrepali, ne samo z akcijo prek 
upravnih organov, ampak zlasti tudi z družbeno akcijo vseh subjektov našega 
družbenega razvoja. 

Zdi se mi, da takšna usmeritev tako v družbenopolitičnih organizacijah kot 
v naši delegatski skupščini ni omejena samo na oceno polletnih gibanj, ampak 
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da po svojem značaju in vsebini vendarle vsebuje tudi dolgoročne elemente. 
Usmerja nas h globlji naravnanosti naše dnevne in dolgoročne dejavnosti s ci- 
ljem, dLa ne bi spremenili samo pogojev gospodarjenja, ampak nekaj tudi v naši 
zavesti, v našem ravnanju, in to na vseh nivojih. 

Mislim, da je taka usmeritev na osnovi ocene in predlogov, ki jih snujemo, 
izraz najglobljih interesov in zahtev naših delovnih ljudi, njihovih predstav- 
nikov-delegatov. 

Za sedanjo družbeno usmeritev je pomembno tudi to, da v tem trenutku 
zanemarimo različne parcialne, podjetniško-lastniške interese in da dejansko 
postavimo v ospredje družbene interese, ki temeljijo na dolgoročnih interesih 
slehernega delovnega človeka in delavskega razreda. Mislim, da je preobrazba 
miselnosti v tem smislu zelo pomembna zato, da bi zagotovili pogoje tudi za 
realizacijo interesov posameznika in posameznih kolektivov, kajti če bomo v 
generalni usmeritvi imeli deformacije in disproporce, ki so na nekaterih pod- 
ročjih precej globoki, potem tudi posameznih rezultatov in ciljev, ki si jih 
zastavljamo v družbenem razvoju, ne bomo mogli realizirati. 

Izvršni svet je skupno s političnimi organizacijami na osnovi vaših zahtev 
postavil tokrat nekoliko bolj konkreten program naše dejavnosti. Mislim, da 
tako usmeritev zahteva naša situacija. Vi ste to tudi potrdili v sedanjih raz- 
pravah, kar je najbrž tudi izraz vaših volivcev ■—• delegatov,, ki so vas volili 
v Zbor združenega dela kot temeljni zbor naše delegatske skupščine. 

S političnimi organizacijami smo sodelovali tudi zaradi tega, da bi povečali 
učinkovitost našega samoupravnega sistema in delovanja. Bolj smo konkretni 
tudi zato, da bi zagotovili večjo učinkovitost našega političnega dela. Deklaracije, 
dobri sklepi bodo zaživeli takrat, ko bo naša dejavnost mnogo bolj konkretna, 
mnogo bolj direktno usmerjena k vzrokom sedanjega stanja. Na tej podlagi smo 
opredelili žarišča nelikvidnosti, žarišča inflacije in tudi naše slabosti pri gospo- 
darjenju, investiranju, planiranju pa tudi na drugih področjih javnega živ- 
ljenja. 

Mislim, da tak pristop krepi razvoj samoupravljanja, ker mobilizira naj- 
širše sloje naših delovnih ljudi, ki edini lahko zaustavijo negativna materialna 
gibanja v družbi. Samo izoliranih akcij na področju sistema, kot je eden izmed 
delegatov že poudaril, čeprav jih ne podcenjujemo, ker so pomembne in so 
res pogoj in okvir našega obnašanja, ne smemo precenjevati, če v naši zavesti 
in ravnanju ne napravimo nekega preobrata. Mislim, da od nas to zahteva 
tudi mednarodna ekonomska situacija, ki je zelo kritična. Tako globoke krize 
svet po 1945. letu ni doživljal, njen vpliv čutimo v Jugoslaviji in še v večji meri 
v Sloveniji, ker smo v večjem obsegu kot mala nacija, kot malo gospodarstvo 
vključeni v mednarodne ekonomske tokove. 

Prav je, da o teh stvareh zelo odkrito spregovorimo in pogledamo resnici 
v oči. Tudi takrat, ko vemo, da je mednarodna situacija kritična, ko vemo, da 
smo zaradi takšne situacije izgubili skoraj 4 do 5% našega nacionalnega do- 
hodka (v lanskem letu) in ko naša naravnanost glede porabe (od investicijske 
in do vseh drugih) ni odraz posledic, ki jih nosi s seboj taka mednarodna situa- 
cija in njen vpliv na naše razmere. 

Čeprav vemo, da je naša produktivnost dela nižja od produktivnosti dežel 
na podobni stopnji razvoja, se v primeru porabe precenjujemo. Pogosto želimo 
trošiti več kot dejansko zmoremo, kot nam stopnja razvoja in stopnja produk- 
tivnosti resnično dopuščata. Imamo resen plačilni deficit v naši bilanci, pa neka- 
tere sredine kljub temu želijo še naprej neustrezno gospodariti. Pogosto so 
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primeri proizvodnje in nakupa blaga, ki ga tržišče ne sprejme in je vprašanje, 
če bo plačano. Imamo pa tudi primere, ko nekateri enostavno ignorirajo redno 
plačevanje. To so stvari, ki jih bomo morali preprečiti, proti katerim se bomo 
morali odločno boriti s sredstvi države in seveda tudi s politično akcijo. 
Pogosto smo, kot je bilo že rečeno tudi v današnji razpravi, za omejevanje, 
vendar običajno le do lastnega praga. To premagati tudi pred lastnimi vrati, 
znotraj tovarniškega plotu, je sicer težko, vendar je prav to in edino to v našem 
skupnem interesu. 

Tovariši! Leta 1973 smo doživeli šok zaradi situacije na energetskem pod- 
ročju. To se je zgodilo zaradi tega, ker smo določeno obdobje podcenjevali vla- 
ganje v energetiko in tudi v nekatere druge infrastrukturne dejavnosti. Danes 
imamo programe in jih uresničujemo tako na področju energetike kot na 
nekaterih drugih infrastrukturnih področjih. Ampak računi so sedaj tu, obseg 
sredstev pa je omejen. Ta vlaganja so kapitalno izredno zahtevna in terjajo 
določeno omejevanje potrošnje na nekaterih drugih področjih. Zdi se mi zelo 
pomembno, da v tej družbeni akciji poudarimo zlasti to, da je treba bolje in 
učinkoviteje gospodariti, racionalno vlagati, da je treba nagrajevati resnično 
tisto, kar je rezultat več dela in boljšega dela, da spreminjamo v zavesti neka- 
terih kolektivov prepričanje, da lahko nekdo živi na račun drugega, da lahko 
na račun izigravanja' predpisov ali slabosti v predpisih dobro živi. 

Zaradi vsega tega in predvsem zaradi odgovornosti, ki jo čutimo pred to 
delegatsko skupščinoi, in tudi zaradi današnje razprave, je Izvršni svet v okviru 
svojih pristojnosti in pravic prevzel svoj del odgovornosti za naloge, ki smo 
jih tu skupno formulirali. S konkretizacijo pa želi, da delegatska skupščina 
zaveže in obveže tudi vse druge subjekte družbenega razvoja, kajti le tako 
bomo lahko po uspešni politični stabilizaciji v zadnjih letih postopno stabili- 
zirali tudi materialni razvoj in materialne tokove in na ta način tudi zagotovili 
minimalno stopnjo rasti, blaginjo posameznika in celotne družbe. Spektaku- 
larnih rezultatov prek noči ne bomo dosegli in mislim, da je prav, da smo 
v tem pogledu tudi danes realni. Bila bi iluzija, če bi gojili velike želje in 
interese. Res pa je, da s tako usmeritvijo lahko zelo hitro preusmerimo gibanja, 
in to je ta trenutek poglavitno. To pa je seveda mogoče le, če bo taka naravna- 
nost prisotna v vsem našem prizadevanju v naslednjih letih. V tej zvezi bo že 
v naslednjih mesecih razprava o pomembnih dokumentih, zlasti o srednjeročnem 
planu razvoja Socialistične republike Slovenije. Ta mora sloneti na dejanskih 
interesih osnovnih subjektov družbenega planiranja in na taki medsebojni 
povezanosti teh osnovih subjektov, ki pomeni to, kar razumemo pod dohod- 
kovnimi medsebojnimi obligacijami in odnosi. 

Mislim, da nam je tak plan potreben in da edino tak plan lahko deluje 
stabilizacijsko na naš celoten razvoj, na naše ravnanje v daljšem obdobju. 
Mislim, da je dobro, da je naša naravnanost v sedanji družbeni in politični 
akciji in v gospodarski akciji v bistvu zelo enotna, tako v političnih organi- 
zacijah kot v naši delegatski skupščini, in zdi se mi, da je to najpomembnejši 
pogoj, da bomo dosegli rezultate, ki jih potrebujemo. 

Ne bom odgovarjal na konkretne sugestije, ki so jih dali delegati; nanje 
bodo po kratki pavzi odgovarjali predstavniki Izvršnega sveta. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
podpredsednik Izvršnega sveta tovariš Zvone Dragan! 
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Zvone Dragan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Menimo, da je nujno treba reagirati na nekaj konkretnih predlogov in pri- 
pomb, ki so bile dane v razpravi o dokumentu Izvršnega sveta, kljub vsej 
podpori, ki je je bil deležen v današnji razpravi. Temu pa dodajamo nekaj po- 
jasnil o posamenih ukrepih oziroma predlogih, da bi bili bolj spodbudni za 
akcijo. 

Na strani 21, točka 3, je napisano, da morajo tudi tiste samoupravne inte- 
resne skupnosti, ki se financirajo iz bruto osebnega dohodka, preverjati stanje 
in po potrebi ustrezno preventivno ukrepati in da naj gospodarske TOZD na 
tej osnovi pridobljena sredstva usmerijo v tekočo reprodukcijo in ne za neto 
osebne dohodke. V tej zvezi sta dva ah trije razpravljalci opozorili, da je treba 
besedilo precizirati. To bomo storili ob redakciji v soboto. Tu je napisano to, 
kar smo povedali v ekspozeju, je pa res potrebno, da to bolj jasno povemo. 

Glede republiškega proračuna in naše obveznosti, da predložimo Skupščini 
analizo o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela do 1. 10. 
1975, je nekdo konkretno govoril. Moram povedati, da je Izvršni svet ravno na 
podlagi razprave v odborih Skupščine sam sprejel obveznost, da bo do 1. oktobra 
predložil Skupščini analizo stanja na tem področju in ustrezne ukrepe. Med te 
sodijo tudi morebitne spremembe zakona o stopnjah, olajšavah in odbitnih po- 
stavkah na davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in še drugi 
ukrepi, ki bodo potrebni glede na končno ugotovljeno analitsko stanje. Tako smo 
sami reagirali na pripombe v skupščinskih odborih. 

Glede na ponovno izraženo misel tovariša Gobca, da bi bilo pedagoško, 
če ne tudi materialno učinkovito, da bi republiški proračun oziroma stopnje 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela že sedaj korigirah, bi samo kot 
dodaten argument povedal naslednje: korekcija, da se lahko davek iz dohodka 
TOZD zajema samo na bazi plačane realizacije, je bila bistvena in je vplivala 
na strukturo dohodka v gospodarstvu, njegov obseg in njegovo uporabljivost. 
Treba je takoj dodati, da pa to za prispevke ne velja. Prispevki iz dohodka za, 
samoupravne interesne skupnosti se normalno naprej napajajo na podlagi 
fakturirane realizacije. To je torej dodatni razlog, da smo previdni, da vendarle 
počakamo do septembra oziroma do oktobra na celotno sliko stanja. Naj še 
omenim, da smo uvedli celo vrsto pomembnih olajšav in odbitnih postavk iz 
davka na dohodek TOZD, na primer za izvoznike, za vlaganja na nerazvitih 
območjih Slovenije in Jugoslavije itd. Tega bilančno še ni mogoče oceniti. To 
bodo omogočile natančne polletne analize SDK, ki jih bo izdelala po obračunu 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela. 

Za samoupravne interesne skupnosti je situacija veliko bolj jasna kot za 
republiški proračun in za gibanja v naslednjih mesecih. Če bi dosledno ravnali 
po črki in duhu naših ukrepov, bi morah res za nekaj stopenj korigirati davek 
na dohodek TOZD. Samo ne vem, kako bi nam bilo prijetno ali neprijetno, 
če bi morali v oktobru Skupščini predlagati zaradi stvarnega stanja ali pa iz- 
pada tega vira dohodka povečane stopnje. To pomeni, da je bolje, da še dva 
meseca počakamo in se potem definitivno odločimo. 

Glede zunanjetrgovinske menjave in ukrepov, zlasti tistih na zvezni ravni, 
ki so bili že sprejeti, in tistih, ki naj bi bili dodatno sprejeti, sprejemamo mnoge 
sugestije, ki so bile dane v razpravi. Te ne zadevajo dokumenta, ker ta vsebuje 
dovolj smernic za ukrepanje in akcijo. Te bomo upoštevali ob dajanju predlogov 
v federaciji ali v medrepubliškem dogovarjanju in sporazumevanju o spre- 
membi obstoječih instrumentov, da bi bolj skladno učinkovali v praksi. 
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Moram obvestiti Skupščino, da je Izvršni svet že dal federaciji konkretne 
predloge za hitro korekcijo nekaterih nesmotrnih ukrepov, zlasti na področju 
vezave uvoza in izvoza. Kompleten elaborat z utemeljitvijo smo že posredovali 
zveznim organom v nadaljnji postopek. Nekatere težave so resnično take, kot 
so jih tovariši iz prakse opisovali; zato- moramo ukrepe korigirati po skrajšanem 
postopku. To pa ne pomeni, da bi korigirali osnovno koncepcijo vseh ukrepov, 
ki so bili sprejeti konec maja za učinkovitejše usklajevanje uvoza in izvoza. 

Glede investicij je bilo tudi dovolj razprave in mislim, da lahko damo še 
nekaj dodatnih pojasnil. Najprej pojasnilo o prerazdelitvi obstoječe investicijske 
mase za potrebe prioritetnih področij po samoupravni poti, pa tudi z dodatnimi 
zakonskimi, obveznimi oblikami združevanja sredstev. To bo zahtevalo selekcijo 
v obstoječi investicijski fronti. Namreč tudi praktično ni mogoče, da bi imeli 
ostro selekcijo investicij in zanje večali koncentracijo sredstev na prioritetnih 
področjih, hkrati pa ohranjali široko investicijsko fronto, kot da se nič ne 
dogaja v razvojni politiki. Ne moremo se več tako obnašati, kot smo se obna- 
šali pred dvema ali tremi leti in kot se danes še marsikdo obnaša. Strinjamo 
se pa, da je potrebno voditi račun o tem, kjer so realne meje koncentracije 
investicijskih sredstev za prioritetne investicije. Lahko vam zagotovim, da smo 
skupaj z bankami in panogami temeljito prerešetali različne variante. Iskali smo 
zgornjo mejo dovoljenega premika obstoječe mase na prioritetne točke. Hkrati 
pa smo bili, kot je tovariš Gobec že povedal, v nekaterih prioritetnih dejav- 
nostih prisiljeni korigirati programe oziroma dinamiko njihovega izvajanja v 
tem in v naslednjem letu. 

Glede restrikcij na tem področju in nevarnosti naj še dodam, da popolnoma 
soglašamo, da morajo biti vsi subjekti preudarni. Zato tudi predlagamo, da 
mora biti selekcija pri izvajanju zakona o pokritju investicij proučena. Po- 
trebna je analiza, da sploh vidimo, kje smo, kakšna je struktura pokritih, ne- 
pokritih in zatečenih investicij po dejavnostih, po subjektih, po rokih itd. 

Predlagamo izdelavo konkretnih kriterijev za selekcijo. Brez teh bomo spet 
vsak na svojo stran vlekli, ali z vidika lokalne skupnosti ali z vidika dejavnosti. 
Sele na tej osnovi bomo lahko oblikovali predloge za selekcijo za ustavitev 
investicij ali celo za pospešitev tistih investicij, ki prispevajo k odpravi struk- 
turnih neskladnosti. 

Glede 1. točke na 19. strani, v kateri se govori o imobilizaciji sredstev, 
da naj SDK preusmeri vsa sredstva na funkcionalne račune samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, je bil nesporazum. Za Republiško izobraževalno skupnost je 
predvideno, da SDK od prvega julija naprej usmerja dotok dohodkov v višini 
dvanajstin letnega plana dohodkov iz družbenega sektorja. Torej to je preciza- 
cija. Bil pa je še predlog, da bi v dokument napisali, da se tako imobilizirana 
sredstva namenjajo za kratkoročne kredite le energetiki. Izvršni svet meni, 
da tega predloga ni mogoče sprejeti, čeprav se zaveda, kako pereče je stanje 
obratnih sredstev na področju energetike, zlasti v premogovništvu, ki je di- 
rektno vezano na elektrogospodarstvo. Preprosto zaradi tega ne, ker menimo, 
da se morajo ta sredstva vključiti v bančne potenciale za kratkoročno krediti- 
ranje gospodarstva do konca tega leta. Banke pa ta dokument zavezuje in so 
vključene v akcijo. V naslednjih mesecih morajo bolje upoštevati kriteriji in 
politiko, ki je začrtana že v resoluciji, pa tudi v tem dokumentu. Pri tem je 
normalno, da bodo morale banke upoštevati predvsem dve stvari: 

1. razreševanje problemov trajnih obratnih sredstev ter tekočih obratnih 
sredstev v prioritetnih dejavnostih, ki jih opredeljuje dokument, in 

li 
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2. odpravljanje žarišč nelikvidnosti, ki so posledica objektivnih ne pa 
subjektivnih vzrokov, na primer nepokrite investicije. Intervenirale bodo v 
primerih nelikvidnosti, ki je nastala zaradi neustrezne politike cen v nekaterih 
prioritetnih dejavnostih, na primer v energetiki, železniškem prometu. Problem 
obratnih sredstev je tudi v kmetijstvu, kjer ni nič manj zaostren kot v neka- 
terih drugih prioritetnih dejavnostih. Pod takimi kriteriji bi banke obvezali, 
da lahko uporabljajo ta sredstva. 

No, in končno je še vprašanje metodologije podatkov, o čemer je govoril 
predstavnik delegacije v Zboru republik in pokrajin. Opozoril je na razliko 
med pokazatelji o isti zadevi v zveznih in naših dokumentih. Najprej moramo 
ugotoviti, da so še vedno metodološke razlike v prikazovanju podatkov o giba- 
njih, in to med zvezno in republiško upravo. To ne velja samo za slovensko 
upravo, ampak tudi za uprave drugih republik. To vprašanje se razčiščuje, ven- 
dar po našem prepričanju prepočasi, ker te neskladnosti 'večkrat zavajajo v 
napačne in enostranske ugotovitve, zaključke in podobno. Vendar bi opozoril 
na eno bistveno, vsebinsko in metodološko upravičeno razliko, in sicer: 

Zveza še naprej ločeno prikazuje agregate porabe — osebne dohodke, 
splošno in skupno porabo. Kvečjemu splošno in skupno porabo prikaže v isti 
metodološki matrici z istimi indeksi in tako naprej oziroma v okviru iste meto- 
dologije in zajemanja. Mi pa prikazujemo eno in drugo, kot ste videli v ekspo- 
zeju, ločeno in skupaj, ker mislimo, da je to edino pravilnoi, ker so tudi po 
funkcionalni plati, po izvoru in po ustavi med njimi bistvene razlike. Hkrati 
smo se v letošnjem medrepubliškem dogovoru obvezali za formulo, ki je žal 
res ne izvajamo. Vse tri oblike porabe — osebne dohodke, skupno porabo in 
splošno naj bi sešteli, jih ponderirali in primerjali z rastjo nominalnega druž- 
benega proizvoda. Na tej podlagi nas obvezuje 10% počasnejša stopnja rasti tega 
skupnega ponderiranega agregata porabe v primerjavi s stopnjo rasti nominal- 
nega družbenega proizvoda. Zato tudi tu nastajajo določene razlike, čeprav smo 
mislili, da bomo zvezi vseeno dokazali, da smo v celoti obvladali gibanja. Zal 
nismo uspeli, zato se bomo morali v naslednjih mesecih tako ravnati, kot smo 
se tu danes dogovorih. 

Samo toliko. Ne bi odgovarjal na tiste predloge, ki samo bolj nazorno ute- 
meljujejo politiko in ukrepe, ki jih predlagamo. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? Ce 
ne želi nihče več razpravljati, prosim komisijo, da se sestane v sobi št. 110 ter 
pripravi končni predlog stališč Zbora združenega dela in Zbora občin. S tem za 
pol ure prekinjam sejo. Pol ure odmora! 

(Seja je bila prekinjena ob 12.45 in se je nadaljevala ob 14.35.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela. 
Ker komisija še ni zaključila dela, predlagam, da obravnavamo naslednje točke 
in se potem povrnemo k 3. točki dnevnega reda. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
spremembi zakona o usmeritvi sredstev Socialistične republike Slovenije za 
investicije v gospodarstvu v letih 1971—1976, ki ga je Skupščini Socialistične 
republike Slovenije predložil njen izvršni svet. 
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Za svoja predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Livia Jakomina, 
člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za promet in 
zveze ter tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško sekre- 
tarko za finance. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predlagal Skupščini 
SR Slovenije, da obravnava predlog zakona v smislu 294. člena in 296. člena 
poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije po skrajšanem postopku. 
Obrazložitev za skrajšani postopek smo slišali v ekspozeju. 

Sprašujem predstavnika Izvršnega sveta, če namerava še dodatno obrazlo- 
žiti predlog za skrajšani postopek! (Ne želi.) Pričenjam razpravo o postopku. 
Ali želi kdo razpravljati? (Ne želi.) 

Prehajamo na glasovanje. Sedaj bomo glasovali z glasovno napravo. Kdor 
je za to, da se obravnava predlog zakona o spremembi zakona o usmeritvi 
sredstev Socialistične republike Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 
1971 do 1976 po skrajšanem postopku, naj prosim glasuje! (83 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je Zbor združenega dela z večino glasov sprejel predlog 
Izvršnega sveta, da obravnavamo zakon v zadnji fazi, to je kot predlog zakona. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor za 
finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, Odbor za družbenoekonomski 
razvoj in Odbor za agrarno politiko našega zbora, ki sta prav tako dala skupno 
poročilo. Prav tako je predlog obravnavala Zakonodajno-pravna komisija. Vsa 
ta poročila smo prejeli. Prejeli smo tudi amandma Izvršnega sveta k 1. členu. 
Ali želi kdo od poročevalcev še ustno kaj dodati k poročilom? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali o 
amandmajih. Najprej dajem na glasovanje amandma Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije k 1. členu. To je, da se v 3. odstavku 1. člena besedi »po pred- 
ložitvi« nadomestita z besedama »do predložitve«. 

Dajem amandma, ki je redakcijskega značaja, na glasovanje. Kdor je za 
amandma k 1. členu, naj prosim glasuje! (93 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma Izvršnega sveta 
k 1. členu. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembi zakona o usmeritvi 
sredstev Socialistične republike Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 
1971—1976 v celoti na glasovanje. Kdor je za zakon, naj prosim glasuje! (99 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o spremembi 
zakona o usmeritvi sredstev Socialistične republike Slovenije za investicije v 
gospodarstvu v letih 1971 do 1976. ' 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o združevanju sredstev uporabnikov družbenih sredstev za 
financiranje energetskih objektov, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. 

Za svoje predstavnike je Izvršni svet določil tovariša Iva Klemenčiča, člana 
Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za industrijo, Milico Ozbič, čla- 
nico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance, ter Antona Ahčina, 
samostojnega svetovalca v Republiškem sekretariatu za energetiko. Izvršni svet 

u* 
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je Skupščini SR Slovenije predlagal, da obravnava ta zakon in naslednje tri 
predloge zakona, to so predlog zakona o spremembi zakona o prispevku odje- 
malcev električne energije na nizki napetosti zai financiranje energetskih ob- 
jektov, predlog zakona o spremembi zakona o združevanju sredstev odjemalcev 
električne energije na visoki napetosti za financiranje energetskih objektov in 
predlog zakona o obveznem združevanju sredstev temeljnih organizacij združe- 
nega dela za pokritje manjkajočih sredstev pri gradnji energetskih objektov, 
v smislu 294. in 296. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Ali se strinjate s tem, da glasujemo o vseh teh predlogih Izvršnega sveta 
za skrajšani postopek skupaj? ,2eli kdo o tem razpravljati? Ker ne želi nihče 
razpravljati, prehajam na glasovanje. Predlagam, da glasujemo o skrajšanem 
postopku obravnave vseh štirih zakonov. Kdor je za, naj prosim glasuje! (97 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog, da se omenjeni za- 
koni obravnavajo po skrajšanem postopku. 

Prehajamo najprej na obravnavo predloga zakona jO spremembi zakona 
o združevanju sredstev uporabnikov družbenih sredstev za financiranje ener- 
getskih objektov. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta še kaj obrazložiti? (Ne želi.) Pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem 
razpravo. Najprej bomo glasovali o amandmaju. 

Dajem na glasovanje amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k 2. členu tega zakona, ki se glasi: »2. člen se spremeni tako, da se glasi: 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. Uporablja 
pa se od 1. avgusta 1975.« 

Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (99 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je ataiandma Izvršnega sveta k 2. členu z večino glasov 
sprejet. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembi zakona o združevanju 
sredstev uporabnikov družbenih sredstev za financiranje energetskih objektov 
v celoti na glasovanje. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (100 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o spre- 
membi zakona o združevanju sredstev uporabnikov družbenih sredstev za finan- 
ciranje energetskih objektov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o prispevku odjemalcev električne energije na nizki na- 
petosti za financiranje energetskih objektov, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
prav tako predložil njen izvršni svet. 

Tudi za ta zakon so predstavniki Izvršnega sveta Ivo Klemenčič, Milica 
Ozbič in Anton Ahčin. 

Predlog zakona so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora 
občin, Odbor za družbenoekonomski razvoj in Odbor za agrarno politiko ter 
Zakonodajno-pravna komisija. Njihova poročila ste prejeli. Danes smo prejeli 
tudi amandma Izvršnega sveta k 2. členu. 
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Zele poročevalci še kaj dodati k poročilom? (Ne želijo.) 
Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 

pravljati-, prehajam na glasovanje. 
Najprej bomo glasovali o amandmaju Izvršnega sveta k 2. členu, ki se 

glasi: »Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS, 
uporablja pa se od 1. avgusta 1975.« 

Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (97 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta k 2. členu z večino glasov 
sprejet. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o spremembi zakona o pri- 
spevku odjemalcev električne energije na nizki napetosti za financiranje ener- 
getskih objektov v celoti. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (96 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (6 delegatov.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o spremembi 
zakona o prispevku odjemalcev električne energije na nizki napetosti za finan- 
ciranje energetskih objektov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o združevanju sredstev odjemalcev električne energije na 
visoki napetosti za financiranje energetskih objektov, ki ga je Skupščini pred- 
ložil Izvršni svet. 

Predstavniki Izvršnega sveta so tovariši: Ivo Klemenčič, Milica Ozbič in 
Anton Ahčin. Ta predlog so obravnavali: odbora za finance našega zbora in 
Zbora občin, Odbor za družbenoekonomski razvoj, Odbor za agrarno politiko 
in Zakonodajno^pravna komisija. Njihova poročila smo prejeli. 

Zele poročevalci poročila še dopolniti? (Ne žele.) Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na 
glasovanje predlog zakona o spremembi zakona o združevanju sredstev odje- 
malcev električne energije na visoki napetosti za financiranje energetskih ob- 
jektov. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (110 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o spremembi 
zakona o združevanju sredstev odjemalcev električne energije na visoki nape- 
tosti za financiranje energetskih objektov. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o obveznem združevanju sredstev temeljnih organizacij združenega dela za 
pokritje manjkajočih sredstev pri gradnji energetskih objektov, ki ga je Skup- 
ščini predložil Izvršni svet. 

Za svoje predstavnike je tudi k tej točki določil tovariša Iva Klemenčiča, 
Milico Ozbič in Antona Ahčina. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor 
za finance Zbora občin, Odbor za družbenoekonomski razvoj, Odbor za agrarno 
politiko in Zakonodajno-pravna komisija. Njihova poročila smo prejeli. Zele 
poročevalci dopolniti poročila? (Ne žele.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Ne želi nihče razpravljati? Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog zakona o obveznem združevanju sredstev 
temeljnih organizacij združenega dela za pokritje manjkajočih sredstev pri 
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gradnji energetskih objektov. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje. 
(101 delegat glasuje za.) Je kdo proti? (8 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (4 dele- 
gati.) 

Ugotavljam, da je Zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o obveznem 
združevanju sredstev temeljnih organizacij združenega dela za pokritje manj- 
kajočih sredstev pri gradnji energetskih objektov. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam-na 9. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog poslovnika Skupščine Socialistične republike 
Slovenije, ki ga je predložila v obravnavo Komisija za pripravo poslovnika 
Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Komisija določila tovarišico Nado Beltram, 
podpredsednico našega zbora in članico Komisije za pripravo poslovnika. Pred- 
log poslovnika sta obravnavah Komisija za pravosodje, ki je dala poročilo, in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. Poročili smo prejeli, 
prav tako pa tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki se s po- 
slovnikom strinja. Pričenjam razpravo! Prosim. Besedo ima tovarišica Nada 
Beltram! 

Nada Beltram: V imenu Komisije za pripravo poslovnika bi podala 
tole uvodno besedo k predlogu poslovnika: 

Komisija za pripravo poslovnika Skupščine SR Slovenije je v skladu s 
sklepi Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora z dne 
21. maja 1975, s katerimi so sprejeli osnutek poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije, pripravila besedilo predloga poslovnika in ga je predal vsem zborom 
Skupščine SR Slovenije v obravnavo in sprejem. 

Komisija je na podlagi pripomb in predlogov k osnutku poslovnika, danih 
v razpravi v delegacijah, skupnih delegatov, občinskih skupščinah in v drugih 
samoupravnih sredinah ter v republiški skupščini, pripravila spremembe in 
dopolnitve, ki skupaj z besedilom osnutka poslovnika sestavljajo predlog po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije. Razprava o osnutku poslovnika je bila po- 
globljena in ustvarjalna ter je podprla izhodišča, na katerih je zasnovan po- 
slovnik, predvsem glede delegatskih razmerij, ki jih poslovnik opredeljuje v 
skladu z ustavnimi načeli tako, da je republiška skupščina dejansko mesto 
medsebojnega odločanja in dogovarjanja o skupnih interesih in potrebah in 
neposrednega odločanja delavcev, delovnih ljudi in občanov, organiziranih v 
vseh sredinah in oblikah družbenega delovanja v samoupravnih organizacijah 
in skupnostih. 

Razprava je pokazala, da poslovnik republiške skupščine predstavlja kako- 
vosten prispevek k dograjevanju in izpopolnjevanju ustavno zasnovanega dele- 
gatskega sistema, na podlagi katerega bodo delovni ljudje, tako kot odločajo 
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih o svojem delu, pogojih in 
o rezultatih svojega dela, odločali tudi v republiški skupščini o svojih in skup- 
nih interesih in usmerjali družbeni razvoj, izvrševali oblast in upravljali druge 
družbene zadeve. Za čimpopolnejše uresničevanje delegatskega delovanja repu- 
bliške skupščine so bile torej dane k osnutku poslovnika nekatere pripombe in 
predlogi, ki jih je komisija proučila. Če so bili sprejemljivi, jih je tudi upošte- 
vala, kar je razvidno iz predloženih sprememb in dopolnitev ter obrazložitve. 

V zvezi s predlaganim besedilom predloga poslovnika je potrebno opo- 
zoriti predvsem na nekatere pomembnejše vsebinske spremembe in dopolnitve. 
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Skladno z izraženimi pripombami se v poglavju, ki govori o delegaciji in 
delegatih, še bolj poudarja delegatska narava vsega skupščinskega delovanja. 
Tako so v tem poglavju natančno opredeljeni pogoji za delo ter pravice in dolž- 
nosti delegatov in delegacij za uresničevanje ustavnih pravic delovnih ljudi in 
občanov in za njihovo organizirano delo in odločanje v skupščini. V ta namen 
predlog zavezuje Skupščino, da mora obveščati delegacije temeljnih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih organizacij o vseh zadevah, 
ki jih obravnavajo zbori, o smotrih in razlogih, zaradi katerih se predlaga obrav- 
nava posameznih zadev, o predlogih aktov ter o tem, kako predlagane rešitve 
vplivajo na uresničevanje interesov delovnih ljudi in občanov, in o vseh drugih 
zadevah, ki so pomembne za zavzemanje temeljnih stališč in za delo delegatov 
v Skupščini. Hkrati s tem pa se daje možnost članom delegacij, delegatom 
družbenopolitičnih organizacij ter delovnim ljudem in občanom, da se sezna- 
nijo prek različnih oblik informativno-dokumentacijskih centrov z vsemi gra- 
divi, za katera so zainteresirani. Predlog poslovnika še bolj poudarja in zago- 
tavlja pravico delegacijam oziroma občinskim skupščinam pri predlaganju za- 
dev, ki naj se uvrstijo na dnevni red zborov skupščine oziroma v delovne 
programe skupščine in njenih zborov. 

Namen tega je, da bi tako dnevni redi in programi dela izvirali neposredno 
iz interesov in potreb temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti in da se 
bodo v njihovo snovanje vključevali vsi subjekti samoupravnega odločanja. 
V predlogu poslovnika je bolj konkretno opredeljeno pošiljanje delegata ozi- 
roma delegatov na seje Zbora združenega dela in Zbora občin. Zbor združenega 
dela občinske skupščine oziroma skupščina pošlje delegata glede na vprašanja, 
ki so na dnevnem redu sej Zbora združenega dela in Zbora občin, lahko pa 
določi tudi več delegatov, ki izmed sebe pošljejo delegata oziroma delegate na 
sejo zbora republiške skupščine. 

Kot je bilo že poudarjeno ob obravnavi osnutka poslovnika, njegov predlog 
izrecno ne opredeljuje skupin delegatov, zaradi načela, da funkcijo konferenc 
delegacij za Zbor združenega dela in Zbor občin v republiški skupščini oprav- 
ljajo občinske skupščine; skupine delegatov pa so lahko metoda dela za pošilja- 
nje delegatov v republiško skupščino. V predlogu poslovnika je temeljiteje 
opredeljena vloga delegata kot aktivnega dejavnika v procesu oblikovanja pred- 
logov in sprejemanje odločitev. Tako so kar najbolj pregledno naštete pravice 
in dolžnosti, ki jih ima delegat v zboru. Delegat lahko predlaga izdajo zakona 
ali drugega akta, amandma k zakonskemu predlogu ah k drugemu aktu in 
obvezno razlago zakona. Predlaga lahko tudi obravnavanje zadev, ki se nana- 
šajo na politiko in delo Izvršnega sveta, na izvrševanje zakonov, na delo repu- 
bliških upravnih organov, predlaga uvrstitev določenih zadev v delovne pro- 
grame Skupščine oziroma zborov, vloži ob podpori najmanj devetih delegatov 
interpelacijo za-obravnavanje posameznih političnih vprašanj v zvezi z delom 

-Izvršnega sveta ter ima druge pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz njegovega 
delegatskega razmerja. 

Pri vprašanjih delegatov je predlagana sprememba: odgovor na vprašanje 
delegata mora biti poslan delegatu, ki ga je postavil, in vsem delegatom v 
zboru. Hkrati pa se povzetki teh vprašanj in odgovori nanje objavljajo tudi 
v posebni publikaciji Skupščine — »Poročevalcu«. S tem se želi še bolj pouda- 
riti, da so vprašanja delegatov izredno pomemben institut delegatskega skup- 
ščinskega sistema, na podlagi katerega bodo delegati prinašali v Skupščino 
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pomembne družbene probleme in tako omogočili pravočasno reagiranje na 
raznovrstne pojave in probleme in ustrezno ukrepanje za ureditev perečih zadev. 

V zvezi s tem se odpira tudi možnost postavljanja vprašanj predsednikom 
skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, kadar te skupščine enakopravno 
odločajo s pristojnimi zbori skupščine, in sicer o zadevah, ki se nanašajo na 
njihovo delo v teh skupščinah. 

Navesti je potrebno, da predlog poslovnika razširja imunitetno pravico 
tudi na delegate v delovnem telesu Skupščine ali zbora in na delegate, ki so 
izvoljeni v določeno funkcijo v Skupščini. Predvideno je tudi, da se za izkazo- 
vanje te imunitetne pravice izda potrdilo oziroma legitimacija, o kateri bo izdalo 
poseben predpis Predsedstvo Skupščine. 

Glede delovnih področij zborov je predlagana dosledna razmejitev: v vsa- 
kem zboru bi prihajali do izraza specifični interesi posameznih zborov, pred- 
vsem pa interesi združenega dela. Jasneje so opredeljene ustavne pristojnosti 
Družbenopolitičnega zbora po 344. in 345. členu republiške ustave in tiste, o 
katerih odloča enakopravno z drugima dvema zboroma,, ter tudi tiste, o katerih 
sprejema stališča. Tem razmejitvam sledi tudi podrobnejša obdelava pristoj- 
nosti skupščin samoupravnih interesnih skupnosti za območje republike, ki 
odločajo enakopravno z Zborom združenega dela in Zborom občin. Glede delov- 
nih teles skupščine in zborov so bila v razpravi podprta izhodišča o njihovi vlogi 
in delovanju, zato tukaj ni bistvenih sprememb. Natančnejša je le opredelitev 
delovnega področja Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
glede njene vloge v postopku volitev oziroma imenovanj. 

V predlogu poslovnika je spremenjen sestav Komisije skupščine za narod- 
nosti glede na njen ustavni značaj. Za izjemo od drugih komisij ima poleg pred- 
sednika tudi dva podpredsednika. 

Poudariti je nadalje potrebno, da je Komisija posebno pozorno proučila vse 
pripombe glede rokov pošiljanja gradiv in obravnave predlogov aktov v posa- 
meznih fazah zakonodajnega postopka. Ob tem je imela nenehno pred očmi, da 
je potrebno s poslovnikom zagotoviti ustrezen čas delegacijam, občinskim skup- 
ščinam in konferencam delegacij za določanje temeljnih stališč. Sprejeto je bilo 
stališče, da je predvideni, najmanj 30-dnevni rok za pošiljanje gradiv in skli- 
cev seje primern in da ga ne bi kazalo podaljševati ali skrajševati. Upoštevati 
je namreč treba, da ga v praksi ni mogoče skrajšati. Vsekakor pa se bo težilo 
k temu, da bodo imele temeljne organizacije gradivo primeren čas v razpravi. 
V okviru tega roka pa je bila potrebna določena uskladitev posameznih rokov 
za obravnavo gradiva v delegacijah in delovnih telesih Skupščine oziroma zbo- 
rov. Tako je predlagano glede na vlogo delovnih teles, ki se morajo v skladu 
s svojimi pristojnostmi opredeliti do predlogov, pripomb, mnenj, stališč in pobud 
delegacij in delegatov oziroma do amandmajev pooblaščenih predlagateljev, da 
morajo biti njihova poročila poslana prejemniku gradiv najmanj 8 dni pred 
dnem, določenim za seje zborov. 

Tako se bodo lahko delovna telesa opredelila tudi do amandmajev, ki jih 
bodo morali predložiti pooblaščeni predlagatelji v roku 14 dni pred sejo zbora. 
Predvidena je izjema: predlagatelj akta bo moral amandmaje predložiti v roku 
8 dni pred sejo, če bo; želel, da bodo njegovi spreminjevalni oziroma dopolnje- 
valni predlogi šteti kot sestavni del predloga akta. 

Med pomembnimi določbami, na katere je potrebno posebej opozoriti, je 
tudi 263. člen. V njem je predviden poseben postopek za primer, če vsebuje 
amandma k zakonskemu predlogu rešitve, ki spreminjajo načela, na katerih 
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temelji zakon in ki jih je zbor že določil ob obravnavi predloga za izdajo zakona 
oziroma zakonskega osnutka, ali če bi sprejetje amandmaja zahtevalo bistveno 
spremembo besedila predlaganega zakona oziroma dodatna finančna sredstva. 

V takem primeru lahko zbor sklene pred odločanjem, naj proučita amandma 
pristojno delovno' telo in Zakonodajno-pravna komisija, o tem pa se mora izreči 
tudi Izvršni svet. Komisija je kljub nekaterim pripombam v zvezi z rešitvijo, 
da mora imeti delegat, ki predlaga amandma k zakonskemu predlogu po pred- 
videnem 14-^dnevnem roku, podporo najmanj 9 delegatov, menila, da take rešitve 
ne bi kazalo spreminjati. Želi se namreč zagotoviti, da bi bilo težišče razprave 
o predlaganih rešitvah v fazi predloga za izdajo zakona in zlasti osnutka. Glede 
morebitnih spreminje valnih in dopolnjevalnih predlogov, ki se ob obravnavi 
zakonskega predloga predlagajo v obliki amandmajev, je namreč potrebno 
poudariti, da se mora o vsakem amandmaju razpravljati enako resno in teme- 
ljito kot o vsaki določbi zakonskega predloga in ga pretehtati in osvetlitLz vseh 
vidikov, zato ni odveč, da se tudi v prihodnje zahteva podpora devetih delega- 
tov, če predlagatelj ne predlaga amandmajev v določenem roku. 

Pri tem pa je potrebno podčrtati, da omejitve v zvezi s predlaganjem 
amandmajev na seji zbora veljajo le za trifazni postopek, ne veljajo pa za izdajo 
zakona po hitrem postopku, ko so dejansko vse tri faze združene v zadnjo — 
v zakonski predlog. 

Navedla sem nekaj najpomembnejših sprememb in dopolnitev v predlogu 
poslovnika, Iz obrazložitve k spremembam in dopolnitvam so razvidne preostale 
spremembe kot tudi stališča Komisije do pripomb, ki niso bile upoštevane. 
V imenu Komisije za pripravo poslovnika Skupščine SR Slovenije predlagam 
zboru, da predlog poslovnika sprejme z vsemi predlaganimi spremembami in 
dopolnitvami, tako Komisije za pripravo poslovnika kot tudi Zakonodajno- 
pravne komisije, s katerimi Komisija za pripravo poslovnika v celoti soglaša. 

Predsednik Štefan Nemec: Prejeli ste tudi amandmaje, ki jih je 
predložila Zakonodajno-pravna komisija. Ali želi predstavnik Zakonodajno- 
pravne komisije amandmaje obrazložiti? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Ne želi nihče razpravljati O poslovniku? (Ne.) Potem preidimo na 
glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih, ki jih je predložila Zakono- 
dajno-pravna komisija. Ti amandmaji se nanašajo na 99., 249., 254. in 297. člen. 
Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! (114 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) Ugotavljam, da so z 
večino glasov sprejeti amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 99., 249., 254. 
in 297. členu. 

Dajem na glasovanje predlog poslovnika Skupščine SR Slovenije v celoti na 
glasovanje. Kdor je za predlog poslovnika, naj prosim glasuje! (116 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je poslovnik soglasno sprejet. 
Zaključujem to točko dnevnega reda in prosim tovarišico podpredsednico, 

da nadaljuje sejo. 

Podpredsednica Nada Beltram: Prehajamo na 10. točko dnev- 
nega reda, to je na poročilo o odpravi posledic potresa na Kozjanskem, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Republiški koordinacijski odbor za 
odpravo posledic potresa na Kozjanskem. 
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Za svojega predstavnika je določil tovariša Borisa Mikoša, člana Izvršnega 
sveta in republiškega sekretariata za urbanizem, in Petra Gluharja, republiškega 
podsekretarja v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve in tajnika Repu- 
bliškega koordinacijskega odbora za odpravo posledic potresa na Kozjanskem. 

Kot dopolnilno gradivo k poročilu ste prejeli osnutek družbenega dogovora 
o načinu, porabi in upravljanju s sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic 
naravnih nesreč, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Gradivo za to točko dnevnega reda so obravnavali: Odbor za finance našega 
zbora in Odbor za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, Odbor za 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora in Odbor za 
urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin, 
ki sta ravno tako dala skupno poročilo. 

Poročili ste prejeli. 
Zeli morda kdo od poročevalcev še kaj dodati k poročiloma? Besedo ima 

tovariš Boris Mikoš, član Izvršnega sveta! 

Boris Mikoš: Tovarišice in tovariši! Glede na vaš dolgi dnevni red mi 
dovolite, da sem ne glede na aktualno problematiko, ki jo obravnavamo, 
kratek. 

Pred vami sta obsežni in temeljiti poročili Republiškega in Medobčinskega 
koordinacijskega odbora za odpravo posledic potresa na Kozjanskem, v katerih 
smo skušali po nekaj več kakor letu dni trajajoči solidarnostni akciji navesti 
njene rezultate in sedanji položaj na Kozjanskem; skušali pa smo dati tudi pred- 
loge za nadaljnjo akcijo. 

Delovni ljudje Slovenije so v zadnjem letu zbrali za pomoč prizadetim v 
največji povojni naravni nesreči v naši republiki skupaj 216 mio dinarjev. 
S temi sredstvi smo doslej rešili vse probleme prezimitve prizadetih, obnovili 
smo večji del uničenih ali močno poškodovanih šolskih poslopij ter približno eni 
četrtini prizadetih s krediti omogočili postopno obnovo* stanovanjskih hiš. 

V približno enakem razmerju smo pričeli tudi z obnovo družbenega stano- 
vanjskega fonda. Zajamčena je tudi večina sredstev za gradnjo doma za stare 
v Šmarju pri Jelšah. 

V dosedanji solidarnostni akciji pa nam ni uspelo zbrati dovolj sredstev, 
da bi z njimi pomagali odstranjevati posledice na družbenih in zasebnih kme- 
tijskih gospodarskih objektih, na kulturnih spomenikih, ki jih je v teh krajih 
precej in so dragoceni, ter da bi pomagali pri hitrejšem obnavljanju stanovanj- 
skih hiš. Od le-teh jih je bilo namreč, ko smo zaključili popis posledic po po- 
tresu, kar 3314 razvrščenih v 3. oziroma v 4. kategorijo. Do sedaj uveljavljena 
solidarnost delovnih ljudi, izražena v najrazličnejših oblikah, je dala pomembne 
rezultate in je po obsegu doslej največja izključno na prostovoljnih prispevkih 
sloneča tovrstna akcija pri nas. Za tak uspeh gresta priznanje in zahvala pred- 
vsem aktivistom Socialistične zveze in Zveze sindikatov, ki so bili organizatorji 
akcije na terenu. 

Posebna zahvala gre tudi delovnim kolektivom občine Banja Luka, ki so 
sami zbrali 90'%> pomoči, prejete iz drugih republik. S temi sredstvi so zgra- 
dili Solo bratstva in enotnosti v Šentvidu pri Grobelnem. 

Na Kozjanskem je lanskoletni potres povzročil toliko škode, da vseh posledic 
ni bilo mogoče odpraviti z zbranimi sredstvi in ne odpraviti v enem samem letu, 
tudi če bi imeli vsa potrebna sredstva. Danes trenutno dela na Kozjanskem 
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okoli 220 gradbenih delavcev, lahko pa bi jih zaposlili več, če bi imeli na voljo 
več sredstev. 

Samoupravne stanovanjske skupnosti so nedavno tega podpisale nov spo- 
razum o kreditiranju stanovanjskih skupnosti v obeh prizadetih občinah v 
skupni višini 105 mio dinarjev v letošnjem in prihodnjem letu. Pred nami je 
naloga, da sklenemo še družbeni dogovor, s katerim bi natančneje opredelili 
namen in način uporabe sredstev, zbranih na podlagi zakona za primer elemen- 
tarnih nesreč. 

V zvezi z nadaljevanjem solidarnostne pomoči prizadetim ob potresu bi se 
morali dogovoriti v republiški skupščini predvsem o naslednjem: da se solidar- 
nostna akcija za dodatno zbiranje sredstev, zunaj obeh solidarnostnih skladov, za 
gradnjo šol dosledno realizira v vseh regijah, tako kot je bilo dogovorjeno; da se 
v letošnjem in v prihodnjem letu večina sredstev, zbranih po zakonu za primer 
elementarnih nesreč, uporabi na podlagi družbenega dogovora za odpravo po- 
sledic potresa; da se družbeni dogovor o uporabi sredstev za pomoč prizadetim 
čimprej sklene; da se da pri sanaciji prednost šolskim prostorom, obnovi stano- 
vanjskega fonda in gradnji doma za stare; da samoupravne interesne skupnosti 
same šć naprej razvijajo solidarnost v okviru svoje dejavnosti; da organizacije 
združenega dela, poslovne banke in drugi dejavniki v okviru svoje poslovne 
politike upoštevajo potrebo, da se prizadetemu območju pomaga tudi s hitrej- 
šim vlaganjem gospodarskih investicij. 

Republiški koordinacijski odbor polaga danes tudi obračun svojega dela. 
Iz poročila, ki je pred vami, je razviden obseg dela. Razvidna pa je tudi poli- 
tika, ki smo jo vodili. Prosim vas, da potrdite delo Republiškega koordinacij- 
skega odbora in da poročilo sprejmete! 

Dovolite mi, da na koncu izrazim zahvalo političnemu aktivu in družbeno- 
političnim delavcem občin Šmarje in Šentjur, delavcem Ljubljanske banke, 
Službe družbenega knjigovodstva, Rdečega križa in vsem drugim, ki so s svojim 
prizadevnim delom omogočili, da je Republiški odbor lahko uspešno opravil 
svojo sicer zapleteno in obsežno nalogo. 

Ob zaključku predlagam, da Skupščina Socialistične republike Slovenije 
sprejme sklep, da je treba prizadetemu območju v okviru materialnih možnosti 
naše republike še naprej solidarno pomagati, dokler se na tem območju ne 
ustvarijo pogoji za normalizacijo stanja. Tak sklep utemeljujemo s tem, da so 
prizadeti in organizacije združenega dela na prizadetem območju sami vlo- 
žili in da še vlagajo mnogo sredstev in lastnega dela v obnovo, kar je tudi 
jamstvo, da bo bodoča pomoč dobro naložena. Hvala lepa. 

Podpredsednica Nada Beltram: Hvala lepa! Slišali smo uvodno be- 
sedo tovariša sekretarja. Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Prosim! 
Besedo ima delegat tovariš Stane Vilar, gospodarsko področje, 32. okoliš. 

Stane Vilar: Tovarišica podpredsednica, tovariši delegati! Čeprav sem 
skromen poznavalec razmer na Kozjansekm, mi prosim dovolite, da dam pri- 
pombo, ki sem jo pogrešal v sicer izčrpnem gradivu in v uvodnih besedah. 
Sprva ugotovljena potresna škoda je znašala približno 20 milijard, sedaj se je 
pa povzpela na približno 120 milijard. PO vsej verjetnosti je bila sprva škoda 
prenizko ocenjena. Gre pa še za tole: V kozjanskem človeku, ki je bil v naši 
republiki najbolj zapostavljen in v vsej svoji zgodovini ni bil udeležen pri 
razpravi, se je utrdilo nezaupanje in dvom v možnost napredka. Sele ko so 
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komisije ocenjevale škodo na terenu, so posamezniki začeli uveljavljati svoje 
pravice. Rok za prijavo škode je bil konec leta 1974, ki pa je bil za marsi- 
koga krivičen. Zakaj? Tisti, ki ni prijavil škode na svoji hiši ali na kakršnem- 
koli delu svoje lastnine, ker se mu je zdela premajhna, je občutil pravo škodo 
šele ob jesenskem deževju 1974 ali kasneje, ob spomladanskem deževju 1975. 
Sele tedaj je prišlo dodatnih 150 vlog in pritožb državljanov na koordinacijske 
odbore. 

Zelo se strinjam z uvodnimi besedami tovariša Mikoša, da je sredstev pre- 
malo. Zaradi pomanjkanja sredstev je bil določen cenzus za nove gradnje 20 
milijonov, za sanacije objektov pa 12 milijonov. Kaj se je zgodilo? Tisti, ki so 
prvi prijavili škodo, so z 20 ali 12 milijoni lahko nekaj štorih, kasnejšim pri- 
javljencem pa je inflacija ta sredstva močno razvrednotila. Zaradi tega že stoje 
takile solidarnostni spomeniki: poleg s »puntami« oprte hiše, v kateri živi 11- 
članska družina z 9 otroki, stoji napol dograjena nova hiša. V njej je zabetoniran 
cenzus 20 milijonov. Zato se strinjam z besedami tovariša Mikoša, da je slo- 
venska javnost dolžna dokaj glasno spregovoriti tudi s tega mesta, da je 
treba za Kozjansko storiti več, kot se je storilo doslej. Hvala lepa. 

Podpredsednica Nada Beltram : Delegat tovariš Vilar je opozoril 
na nekatera vprašanja. Ah je potrebno, da nanje odgovori tovariš Mikoš? (Ne.) 
V redu. Nadaljujemo razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima delegat 
Franc Stajnko, gospodarsko področje, 13. okoliš! 

Franc Stajnko: Skupina delegatov 13. okoliša je tudi obravnavala 
poročilo o odpravljanju posledic elementarnih nesreč na Kozjanskem. Skupno 
s tem poročilom je obravnavala še družbeni dogovor. Pri obravnavi družbenega 
dogovora o načinu uporabe in upravljanja sredstev solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč je bila skupina mnenja, da so odstotki glede usme- 
ritve sredstev za solidarnost preveliki. Obrazložil bom, zakaj. 

Predlagamo, da naj bi se v 10. členu dodatnega gradiva družbenega do- 
govora črtah odstotki, zlasti zaradi tega, ker mislimo, da ni prav že v letoš- 
njem letu omejiti sredstva solidarnosti za leto 1976. Poleg tega tudi mislimo, 
da je to nepravično za občine, ki so svojo obveznost za odpravo posledic naravne 
nesreče na Kozjanskem skoraj 100*Va realizirale. Menimo1 tudi, da naj bi bil 
ta sklad predvsem rezervni sklad za morebitne elementarne nesreče. Posle- 
dice nesreče na Kozjanskem naj bi poskušali rešiti v največji možni meri zunaj 
tega zakona, pri čemer bi pa morale v prvi vrsti vse občine svoje obveznosti 
v celoti izpolniti. Mislim, da je to bil osnovni razlog za sprejem osnutka zakona 
o ustanovitvi tega rezervnega sklada za odpravo posledic elementarnih nesreč. 
Osnutek zakona je bil ravno zaradi tega, ker je bilo vanj vključeno tudi Koz- 
jansko, v Skupščini zavrnjen. Organizacijam združenega dela je bilo tudi po- 
jasnjeno, da v ta sklad Kozjansko ne bo vključeno. 

Podpredsednica Nada Beltram: Nadaljujemo razpravo. Prosim! Be- 
sedo ima delegat tovariš Igor. Pomkvar, 3. okoliš — Celje. 

Igor Ponikvar: Naša delegatska skupina, ki seveda zajema tudi 
potresno območje na Kozjanskem, se tako kot govornik pred menoj popolnoma 
strinja z velikim opravljenim delom, ki gre v korist in na breme tovarišev, ki so 
sodelovali pri organiziranju in izvedbi akcije. 
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K osnutku družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanja s sred- 
stvi solidarnosti pa smo imeli dve pripombi: 

Prva se nanaša na tretji odstavek tretjega člena. Mnenja smo, da ne bi 
kazalo dati Izvršnemu svetu pooblastila, po katerem bi lahko Izvršni svet v iz- 
jemnih primerih uporabil sredstva tudi za odpravljanje posledic manjših nesreč, 
ko škoda ne bi bila velika. Mislimo, da bi bilo treba tako določbo dopolniti tako, 
da bi Izvršni svet to lahko storil po predhodnem soglasju podpisnika družbe- 
nega dogovora. Toda to le v primeru, če mislimo, da ne moremo zaupati odboru 
iz 6. člena, da bi po informiranju podpisnikov normalno opravil posel. Kar za- 
deva odbor, se v 6. členu zavzemamo za variantno rešitev k prvemu odstavku 
Menimo, da je ta mnogo bolj sprejemljiva, ker že vnaprej garantira njen sestav, 
iz katerega je točno razvidno zastopstvo podpisnikov. Seveda je to tudi interes 
občin, ker bi imele po variantnem predlogu v odboru pet svojih delegatov. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Ali bo tovariš 
sekretar odgovoril na vprašanja, postavljena v razpravi? 

Boris Mikoš: Dovolite, da bom kratek. Ne bi rad razpravljal o druž- 
benem dogovoru, ki ste ga dobili le informativno, da bi se lahko seznanili s 
smerjo, v kateri iščemo sporazum. Rad bi se dotaknil le vprašanja v zvezi z 10. 
členom, in sicer, ali naj vnesemo v ta družbeni dogovor višino sredstev, ki naj 
bi jih iz fonda, zbranega po zakonu, uporabili za Kozjansko. Moram reči, da 
gre očitno za nesporazum. Vsa slovenska javnost je v času drugega solidarnost- 
nega kroga vztrajala, da naj ne bo tretjega solidarnostnega kroga, ampak da 
naj se stvar uredi z zakonom. Zato je tudi v zakon vnesena klavzula, da je treba 
z družbenim dogovorom opredeliti način porabe, kriterije itd. To skušamo storiti 
s tem družbenim dogovorom, ki vam je bil danes dan na mizo. Mislim, da smo 
se politično že dogovorili, da bomo na Kozjanskem še intervenirali in da bomo 
intervenirah s sredstvi, zbranimi na podlagi tega zakona. Mislim, da je nespre- 
jemljivo sklicevati se na to, da moramo v tem fondu hraniti sredstva za neko 
novo nesrečo. Vsi bi bih za to, da nimamo kozjanske nesreče, samo dejstvo je, 
da smo v istem letu sprejeli ta zakon, ki je bil politično dogovorjen v Jugo- 
slaviji z medrepubliškim dogovorom, hkrati pa smo imeli tudi ta kozjanski 
potres. V zakonu piše, da se sredstva solidarnosti, zbrana v letu 1974, že 
obravnavajo kot del sredstev po tem zakonu, to se pravi, da smo priznavali 
že lanskoletno solidarnost, ki je v Sloveniji tekla po drugih načelih zbiranja 
za del naše z medrepubliškim dogovorom utrjene jugoslovanske solidarnosti. 

Gre za to, da se v okviru Slovenije dogovorimo, kakšna je naša pripravlje- 
nost in v kakšnem obsegu bomo intervenirali v prizadetem območju. Tudi Sin- 
dikati in Gospodarska zbornica so izrazili rezervo do predvidenih 85 '°/o, vendar 
ne zaradi nepripravljenosti za pomoč, ampak iz strahu, kaj če še do česa pride. 
Stvar je takšna: ali bomo situacijo na Kozjanskem pustili nerešeno ah pa bomo 
Kozjansko reševali in se bomo takrat, ko bo prišla nova nesreča, dogovorih za 
pomoč tistim, ki bodo med nami na listi nesrečnikov. 

Vi veste, da smo se na začetku, ko smo pripravljah zakon, pogovarjali o ne- 
primerno večjih obveznostih slovenskega gospodarstva, kakor pa o teh, ki 
so sedaj uzakonjene. To se pravi, da smo to pripombo dejansko že pri spreje- 
manju zakona upoštevali in zato ne bi bilo logično, da bi znova dali isto pri- 
pombo. Moram reči, da smo družbeni dogovor pripravili zelo skrbno sledeč 
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razpravam v tej skupščini. Moram reči, da Republiški koordinacijski odbor ni 
prišel pred vas s predlogom, >da naj vztrajamo pri 85 in 70O teh stvareh 
se bomo morali dogovoriti tudi z ostalimi podpisniki. Mislim pa, da je ven- 
darle prav, ker se nam letošnje leto nagiba v drugo polovico in ker smo vsaj 
dobrega pol leta srečno preveslali brez velikih nesreč, da nekaj več namenimo 
Kozjanskemu. 

Rad bi rekel še nekaj, in prosim, da vzamete to, kar bom povedal, z razume- 
vanjem na znanje! Menili smo, da nima nobenega smisla razburjati slovensko 
javnost z novimi številkami o obsegu sredstev, ki so potrebna, da bi odpravili 
škodo na Kozjanskem. Ta številka je po oceni, do kakršne smo pač lahko prišli, 
ca. 1,2 milijarde. Samo to niso sredstva, ki jih mora dati družba kot pomoč 
Kozjanskemu, temveč le indikativna številka, ki smo jo skušali ugotoviti za sebe, 
da bi vedeli, kako je slovenska skupnost prizadeta s to naravno nesrečo, ne 
glede na to, ah to daje kozjanski kmet ali delavec iz štorske železarne ali mi 
kot skupnost v širšem smislu. 

Ravno zaradi tega mislim, in ponovno bi rad podčrtal, da je ne glede na 
to, da smo v izredno kratkem času zbrali neverjetno velika sredstva za pomoč 
Kozjanskemu, ta pomoč glede na stanje, kakršno je tam, relativno majhna. 
Treba je vedeti, da je prizadet nerazviti del dveh nerazvitih občin in da so 
zato lastne sile tega območja za obnovitev škode, ki je nastala, resnično majhne. 

Ne trdim, da v tem primeru ni poskusov in posameznih uspehov, da bi nas 
prinesli okrog, vendar bi bilo na posameznih primerih graditi oceno stanja na 
Kozjanskem krivično do teh ljudi. Moram reči, da vsa sredstva, ki so na tem 
območju plasirana, nadzira SDK. Smatrali smo namreč, da visokega zaupanja 
slovenskega delovnega človeka ne smemo zlorabiti in da je treba to solidarnost, 
ki je bila v Sloveniji tokrat enkratno uresničena, ohraniti za jutrišnji in po- 
jutrišnji dan, ker kot narod ne vemo, kaj nas še čaka. Ob tem bi se rad ustavil 
ori težkih vprašanjih, kot je cenzus 20 milijonov. Vem, tovariši, da je tak cenzus 
za človeka, ki nima nobenih lastnih sredstev, zelo krivičen. Če hišo, postavljeno 
do strehe ah do zgornje plošče, imenujete solidarnostni spomenik, je to seveda 
zelo težko, samo dajte mi odgovor na vprašanje, kakšno politiko naj vodimo 
pri 20 milijardah, če potrebujemo 90 milijard samo za obnovo stanovanjskega 
fonda v polni vrednosti. Menih smo, da je več vredno, če večina prebivalstva 
postopoma dobi neko pomoč od družbe, kakor pa da imamo 15 '"/o privilegiranih, 
ostali pa ostanejo praznih rok. Ce pa kot družba lahko zberemo 100 milijard 
in jih damo na voljo kozjanskim ljudem, potem seveda tudi v tej skupščini ne 
bomo govorili o solidarnostnih spomenikih. Samo mislim, da v tem trenutku 
nimamo na voljo teh sredstev. Zato se tudi pred to skupščino pojavljamo v bistvu 
z zelo skromnimi predlogi, ki ne zadovoljujejo potreb in pričakovanj prizadetih, 
ki pa izhajajo iz upoštevanja tega, da so težke situacije tudi še drugod po Slo- 
veniji, ne samo tukaj. Šole so še marsikje podprte, 45 000 slovenskih gospo- 
dinjstev nima lastnega stanovanja itn. Torej, tudi to stanje moramo imeti pred 
očmi, ko pri ljudeh, ki nimajo rešenih teh vprašanj, prosimo za sredstva za 
pomoč delu republike. Zato prosim tovariše s Kozjanskega, da ne gledajo na 
cenzus 20 in 12 milijonov kot na nekaj, kar temelji na naši nepripravljenosti 
pomagati. To temelji na dejstvu, da dokler vsem potrebnim ne zagotovimo po- 
moči vsaj v tem obsegu, nismo upravičeni zagotoviti pomoči samo nekaterim. 

Glede roka moram reči, da smo se na Kozjanskem veliko naučili. Na Koz- 
janskem smo v začetku ugotavljali škodo po tej metodi, da smo zaprosili vse 
krajevne skupnosti, njihove politične aktive, da pomagajo zbirati prijave o 
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škodi. Tako smo tudi zgradili svojo prvo ugotovitev o škodi, ki je takrat, kot 
vam je znano, znašala 68 starih milijard. Rok za ugotavljanje smo morali 
podaljšati do konca leta, resnica pa je, da so kasnejši potresni sunki, jesensko 
deževje in sicer revno stanje kozjanskih domačij povzročili, da smo se do 
konca leta znašli še v težji situaciji glede števila prizadetih objektov. 

Ob vsem tem naj rečem še to, da je 60 1% stanovanjskih hiš na Kozjanskem 
starejših od prve svetovne vojne. Samo ta podatek v primerjavi s podatki iz 
drugih slovenskih občin kaže na to, da imamo opravka z izredno zaostalim 
področjem, ki ni imelo lastnih sil, da bi si izboljšalo svoj stanovanjski fond. 

Mi vemo, da imamo še okoli 100 — sedaj slišim, da jih je 150 — nerešenih 
prošenj in pritožb. Mislim, da bomo morah v določenem času tudi te vzeti 
v poštev in videti upravičenost teh prošenj in pritožb, s čimer bo znova zmanj- 
šana možnost obsega intervencije v celoti. 

Na koncu bi rad rekel samo to, da je nesreča na Kozjanskem resnično 
takšna, da se bomo kot slovenska narodna skupnost z njo otepali več let, če 
ne bomo hoteli biti do enega dela svoje republike krivični. To je dejstvo. 
Vprašanje našega skupnega dogovora pa je, kdaj in koliko lahko pomagamo 
in kaj lahko v okviru svoje gospodarske politike temu območju prispevamo, da 
samo čimprej razvije svoje lastne sile. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Potem 
lahko zaključim razpravo. 

Razprava je pokazala, da zbor sprejema na znanje poročilo o odpravi po- 
sledic potresa na Kozjanskem in da se s tem poročilom strinja, pri tem pa iz- 
reka vse priznanje tako delovnim ljudem in občanom kakor tudi članom Re- 
publiškega koordinacijskega odbora za odpravo posledic potresa na Kozjanskem 
za izredne napore in uspešno delo v preteklem obdobju. 

Zbor združenega dela podpira tudi vse napore za nadaljnjo solidarnostno 
pomoč prizadetemu območju na Kozjanskem. Mislim, da bi lahko s takim 
sklepom zaključili današnjo razpravo. Pri tem opozarjam, da ne potrjujemo 
družbenega dogovora. Družbeni dogovor mora biti sprejet od podpisnikov. Ima 
kdo pripombe k predlaganemu sklepu? Kolikor ne, dajem ta predlog sklepa 
na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (113 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, in sicer na pobudo, da 
prevzamejo družbenopolitične organizacije ustanoviteljstvo Fakultete za socio- 
logijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani. 

Predstavnik predlagateljev pobude je tovarišica Tina Tomlje. Izvršni svet 
je za svojega predstavnika k tej točki določil tovarišico Elo Ulrih, članico 
Izvršnega sveta in predsednico Republiškega komiteja za vzgojo in izobraže- 
vanje. Pobudo je obravnavala Zakonodajno-pravna komisija, ki je predložila 
predlog odloka o soustanoviteljstvu Fakultete za sociologijo, politične vede in 
novinarstvo Univerze v Ljubljani. Z dopisom z dne 16. 7. tega leta je Zakono- 
dajno-pravna komisija umaknila predlog odloka z dne 7. 7. 1975 in predložila 
nov predlog odloka, ki ste ga prejeli. Pobudo in predlog odloka sta obravnavala 
odbora za družbenoekonomske odnose našega zbora in Zbora občin, ki sta dala 
skupno poročilo. Prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
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venije. Ali želi kdo od predstavnikov ali poročevalcev Odbora še kaj ustno 
dodati k poročilu? (Ne.) Predstavnik Fakultete za sociologijo, politične vede 
in novinarstvo je tovariš Zdenko Roter. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če je ne želi nihče, zaklju- 
čujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka 
o soustanoviteljstvu Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo Uni- 
verze v Ljubljani. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (103 delegati 
glasujejo za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka o soustano- 
vitelj stvu Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze 
v Ljubljani. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o finančnem programu za nabavo računalniške in mikrofilmske opreme orga- 
nov za notranje zadeve v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Eda Kranjčeviča, 
pomočnika republiškega sekretarja za notranje zadeve. Predlog odloka so obrav- 
navali: odbora za finance našega zbora in Zbora občin ter Zakonodaj no-pravna 
komisija. Poročili ste prejeli. Ali želi kdo od predstavnikov še ustno kaj do- 
dati k pismenim poročilom? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
pričenjam glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno- 
pravne komisije k 10. točki, po katerem naj se 2. odstavek spremeni oziroma 
dopolni tako-, da se glasi: »Izvršni svet Skupščine SR Slovenije občasno poroča 
Skupščini SR Slovenije o dovršitvi posameznih faz tega finančnega programa 
in ji predloži poročilo o izvršitvi tega finančnega programa.« Izvršni svet se 
z amandmajem strinja? (Da.) Odbor za finance se strinja? (Da.) 

Kdor je za amandma k 10. točki, naj prosim glasuje! (102 delegata glasujeta 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma Zakonodajno- 
pravne komisije k 10. točki. 

Prehajam na glasovanje o predlogu odloka o finančnem programu za nabavo 
računalniške in mikrofilmske opreme organov za notranje zadeve v SR Slove- 
niji v celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje! (105 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Ali se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o finančnem pro- 
gramu za nabavo računalniške in mikrofilmske opreme organov za notranje 
zadeve v SR Sloveniji. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o dodelitvi posojila iz rezervnega sklada Socialistične republike Slovenije Skup- 
ščini občine Tolmin, ki so jo prizadeli zemeljski in snežni plazovi, -ki ga je 
predložil Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Marjana Oblaka, 
republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, orga- 
nizacijo uprave in proračun. Predlog odloka so obravnavali: Odbor za finance 
našega zbora, Odbor za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. 
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Želi kdo od predstavnikov še kaj ustno dodati k pismenim poročilom? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ne želi nihče razpravljati? 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (109 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal gla- 
sovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o dodelitvi posojila 
iz rezervnega sklada Socialistične republike Slovenije občini Tolmin, ki so jo 
prizadeli zemeljski in snežni plazovi. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog za izvo- 
litev treh sodnikov Ustavnega sodišča Socialistične republike Slovenije, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložilo v obravnavo Predsedstvo SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Predsedstvo določilo Zvoneta Zalarja, general- 
nega sekretarja Predsedstva Skupščine SR Slovenije. 

Predlog je obravnavala Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve, ki je dala predlog odloka o izvolitvi treh sodnikov Ustavnega sodišča 
Socialistične republike Slovenije in mnenje k predlogu za izvolitev treh sod- 
nikov Ustavnega sodišča Socialistične republike Slovenije. 

Predlog odloka in mnenje ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi treh sodnikov Ustavnega 
sodišča SR Slovenije. Za sodnike Ustavnega sodišča SR Slovenije se izvolijo: 
dr. Viktor Damjan, republiški javni pravobranilec, Franc Simončič, član Pred- 
sedstva Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije 
in dr. Majda Strobl, redna profesorica Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (111 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o izvolitvi treh 
sodnikov Ustavnega sodišča SR Slovenije. S tem so v Zboru združenega dela 
za sodnike Ustavnega sodišča SR Slovenije izvoljeni dr. Viktor Damjan, Franc 
Simonič in dr. Majda Strobl. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog za izvo- 
litev štirih članov Sveta republike, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložilo 
v obravnavo Predsedstvo Socialistične republike Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Predsedstvo določilo tovariša Zvoneta Zalarja, 
generalnega sekretarja Predsedstva Socialistične republike Slovenije. Predlog 
je obravnavala Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, ki 
je dala predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike in mnenje k predlogu 
za izvolitev članov Sveta republike. 

Predlog odloka in mnenje ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glaso- 
vanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (109 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
12 / 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o izvolitvi članov 
Sveta republike. S tem so v Zboru združenega dela za člane Sveta republike 
izvoljeni: Milan Apih, Jože Borštnar, dr. Miha Potočnik in Jože Zemljak. 

Prehajam na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o družbenem pravobranilcu samoupravljanja, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Vlada Tanceta, na- 
mestnika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun. Predlog zakona sta .obravnavali Komisija za pravosodje, ki je dala 
poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. 

Danes smo prejeli tudi amandma Izvršnega sveta SR Slovenije. Pričenjam 
razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo^ in prehajam na 
glasovanje. 

Najprej glasujmo o amandmajih. Dajem na glasovanje amandma Zakono- 
dajno-pravne komisije k 10. členu. Izvršni svet se s tem amandmajem strinja. 

Amandma k 10. členu se glasi: »V prvi vrsti drugega odstavka naj se 
za besedilom »skupščino družbenopolitične skupnosti« doda besedilo »v okviru 
njene pristojnosti«. 

Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (103 delegati glasujejo za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma Zakonodajno- 
pravne komisije k 10. členu. 

Prehajamo na amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, in sicer 
k 15., 20. in 27. členu. 

K 15. členu: V prvem odstavku naj se črta besedilo »Zveze komunistov 
Slovenije«. 

K 20. členu: Člen naj se spremeni tako, da se glasi: »Družbeni pravo- 
branilec samoupravljanja se imenuje za 8 let in ne sme biti znova imenovan na 
to funkcijo.« 

K 27. členu: Številka »4« naj se nadomesti s številko »8«. 
Kdor je za amandmaje Izvršnega sveta k 15., 20. in 27. členu, naj prosim 

glasuje! (104 delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandmaje Izvršnega sveta 
k 15., 20. in 27. členu. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o družbenem pravobranilcu samo- 
upravljanja v celoti. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (109 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o družbenem 
pravobranilcu samoupravljanja. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri okrožnih gospodarskih so- 
diščih v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo 
Komisija za pravosodje Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Komisija določila tovariša Vladimira Gošnika, 
predsednika Komisije. 

Predlog odloka je obravnavala Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala 
poročilo. Prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta Skupšične SR Slovenije. 
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Pričenjam razpravo1. Želi kdo besedo? (Ne.) Ne želi nihče razpravljati? Za- 
ključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o spremembi odloka 
o določitvi števila sodnikov pri okrožnih gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (108 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o spremembi odloka 
o določitvi števila sodnikov pri okrožnih gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dajanju garancije Narodne banke Jugoslavije za določene tuje kredite, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil 
tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za 
finance. Osnutek zakona so obravnavali: odbora za finance našega zbora in 
Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki 
je tudi dala poročilo. Poročili ste prejeli. Prejeli pa ste tudi mnenje Izvršnega 
sveta. Zeli kdo od poročevalcev še kaj ustno dodati k poročilom? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o dajanju garancije Narodne banke Jugoslavije za določene tuje 
kredite. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v mnenju Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, ki naj jih predlagatelj upošteva pri izdelavi 
predloga zakona. 

3. Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ se pooblašča, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k 
predlogu zakona. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (107 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek delov- 
nega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za obdobje od sep- 
tembra 1975 do julija 1976, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje 
Zbo^r republik in pokrajin Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Osnutek delovnega programa so obravnavali: odbora za družbenoeko- 
nomske odnose našega zbora in Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, Odbor 
za družbenoekonomski razvoj, Odbor za agrarno politiko, odbora za finance 
našega zbora in Zbora občin, Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja, Ko- 
misija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija. Vsa ta poročila smo pre- 
jeli. Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
delovnega programa Zbora republik in pokrajin za obdobje od septembra 
1975 do julija 1976. 

Dajem predlagani sklep na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (109 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
12* 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o razrešitvi republiškega javnega pravobranilca je pred- 
ložila Komisija za volitve in imenovanja in administrativne zadeve Skupščine 
SR Slovenije. Za svojega predstavnika je Komisija pri vseh odlokih določila 
tovariša Stanka Jakija, člana Komisije. Izvršni svet je dal k predlogu odloka 
pozitivno mnenje. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka. Kdor je za pred- 
log odloka, naj prosim glasuje! (108 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi repu- 
bliškega javnega pravobranilca, s čimer je v Zboru združenega dela dr. Viktor 
Damjan razrešen dolžnosti republiškega javnega pravobranilca. 

2. Predlog odloka o razrešitvi sodnice Okrožnega gospodarskega sodišča 
v Kopru je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet je dal k predlogu pozitivno mnenje. Pričenjam razpravo. Zeli 
kdo besedo? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem 
na glasovanje predlog odloka o razrešitvi sodnice Okrožnega gospodarskega 
sodišča v Kopru. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (106 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka o razrešitvi 
sodnice Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru. S tem je v Zboru združe- 
nega dela Anica Popovič razrešena dolžnosti sodnice Okrožnega gospodarskega 
sodišča v Kopru. 

3. Ptedlog odloka o izvolitvi sodnice Okrožnega gospodarskega sodišča 
v Ljubljani je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. 
Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi sodnice Okrožnega gospodar- 
skega sodišča v Ljubljani. Kdor je za, naj prosim glasuje! (107 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o izvolitvi sodnice 
Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. S tem je v Zboru združenega 
dela Zdenka Bukovec-Novosel izvoljena za sodnico Okrožnega gospodarskega 
sodišča v Ljubljani. 

Ali je komisija zaključila z delom? (Da.) 

Potem se vračamo na 3. točko dnevnega reda. Redakcijska komi- 
sija, ki smo jo v začetku izvolili, bo dala poročilo. 

Prosim predstavnika komisije, da da poročilo! 

Viktor Prelog: Skupna redakcijska komisija Zbora združenega dela 
in Zbora občin se je sestala in dopolnila predlagana stališča, upoštevaje mnenje 
in stališča Družbenopolitičnega zbora. Dopolnitve, ki jih komisija predlaga, 
so naslednje: 
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K 9. točki stališč je predlagano, da naj se za letnico 1975 doda besedilo »in 
ekspoze Izvršnega sveta na sejah zborov«. 

Doda pa naj se še nov drugi odstavek iste točke, ki se v celoti glasi: »Izvršni 
svet naj prouči mnenja in predloge, izražene v razpravah na sejah Zbora zdru- 
ženega dela in Zbora občin in jih vključi v svoja stališča in predloge ukrepov 
oziroma v svoje operativne programe.« 

Dosedanja 2. točka naj se spremeni v 3. točko, nova 2. točka pa naj se v 
celoti glasi takole: »Delegati zbora združenega dela in Zbora občin se bodo 
v svojih sredinah zavzeli za to, da bodo ta stališča skupaj s stališči Izvršnega 
sveta dosledno uresničena. V skladu s tem pa bodo ustrezno dopolnili svoje 
akcijske programe in dejavnosti.« 

II. poglavje naj se spremeni v III. poglavje, v III. poglavju naj se črtajo 
besede »njeno izvajanje«, namesto tega pa vstavi besedilom »Skupščina SR Slo- 
venije pa še posebej poudarja tudi nujnost pravočasne priprave resolucije o 
ekonomskem in socialnem razvoju SFRJ za leto 1976.« Tu je manjkala letnica, 
zaradi tega predlagamo, da se za SFRJ vstavi letnica 1976 — s sprejemom si- 
stemskih in drugih ukrepov. Zadnji del stavka pa naj se črta. To je celotni 
predlog, ki je usklađen tudi z Zborom občin in Družbenopolitičnim zborom. 

Predsednik Štefan Nemec: Dajem tako dopolnjena stališča oziroma 
dopolnitve v razpravo. Ah želi kdo razpravljati? (Ne.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, dajem stališča Zbora združenega dela in 
Zbora občin, ki upoštevajo tudi stališča Družbenopolitičnega zbora, na glaso- 
vanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (100 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so stališča soglasno sprejeta. 
S tem smo zaključili tudi 3. točko dnevnega reda, to je analizo tekočih 

gospodarskih gibanj in izvajanje nalog resolucije o družbenoekonomski politiki 
in razvoju SR Slovenije v letu 1975. 

Mislim pa, da bi bilo potrebno poudariti, da smo tako kot je v stališčih 
že napisano in kot je tudi s temi dopolnili še poudarjeno, delegati dolžni, da se 
vključimo v izvajanje, da se angažiramo, da bi prišli ti ukrepi v vse temeljne 
organizacije združenega dela, v samoupravne interesne skupnosti, v družbeno- 
politične skupnosti in druge organe, da bi se stvari preokrenile na boljše in da 
bi lahko pri naslednji analizi gibanj gospodarstva govorili o efektivnem delu pri 
izvajanju teh stališč. S tem zaključujem 3. točko dnevnega reda. 

Prehajam na 21. točko dnevnega reda, to je na vprašanja dele- 
gatov. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 30. 
okoliša, ki ga je postavil delegat Stanko Jaki, bo odgovoril Livio Jakomin, član 
Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za promet in zveze. 

Livio Jakomin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na pismeno vprašanje, ki ga je dne 28. 5. 1975 postavil delegat Zbora zdru- 
ženega dela za gospodarsko področje tovariš Stanko Jaki v zvezi s povišanjem 
cen PTT storitev iz republiške pristojnosti in z verificiranimi obrestmi za banč- 
ne kredite in druge olajšave pri kreditnih pogojih in drugih zakonskih olaj- 
šavah, je Komite za tržišče in cene 6. 6. 1975 odgovoril v okviru svoje pristoj- 
nosti, vendar le na prvi del vprašanja. 
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K odgovoru v zvezi z vprašanjem o cenah PTT storitev tovariš delegat ni 
imel pripomb. Ponovno pa je zahteval odgovor na drugi del vprašanja, ki ima 
izrazito finančni značaj. 

V resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju republike Slovenije 
ter neposrednih nalogah v letu 1975 je bilo določeno, da bo potrebno na področju 
prometa in zvez nadaljevati s programom modernizacije rekonstrukcije, zlasti 
železnice in cestnega omrežja, obenem pa pospešeno razvijati zmogljivosti PTT 
prometa. Skupščina SR Slovenije je že 17. maja 1972 sprejela odlok o načinu 
uporabe sredstev hranilnih vlog pri Poštni hranilnici (Uradni list SRS, št. 22/72 
in 54/72). Po tem odloku se sredstva Poštne hranilnice po izločitvi dveh od- 
stotkov rezerve za likvidnost uporabijo med drugim tudi za kredite za pospe- 
ševanje PTT prometa. Po tem odloku bo v letu 1975 za kredite za pospeševanje 
PTT prometa na razpolago 50% sredstev, ki se smejo uporabiti za moderni- 
zacijo in razširitev PTT omrežja. 

Združeno PTT podjetje Ljubljana in PTT podjetja v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji pa so že prejela v letih 1973 in 1974 skupno 283 mio dinarjev. 
Tudi v preteklosti PTT podjetja niso dobivala beneficiranih obresti za najete 
kredite. Sedaj ta instrumentarij ni več v veljavi in potrebna sredstva zagotav- 
lja združeno delo na podlagi samoupravnega sporazumevanja. 

Zaradi potreb, ki se kažejo za modernizacijo PTT prometa, je potrebno na- 
daljevati predvsem z akcijo, da bi še naprej PTT podjetja lahko razpolagala 
s sredstvi, ki se zbirajo s hranilnimi vlogami pri Poštni hranilnici. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Tovariš Livio Jakomin odgovarja še na 
delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 13. okoliša, ki 
ga je postavil delegat Franjo Lampelj! 

Livio Jakomin: Pismeno vprašanje, ki ga je postavil delegat skupine 
delegatov za gospodarsko področje 13. okoliša v Zboru združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije tovariš Franjo Lampelj, se glasi: 

»Kaj namerava izvršni svet Skupščine SR Slovenije ukreniti za rešitev 
cestnoprometne problematike na območju prometnega vozlišča Maribor in ob- 
mejnega prehoda Šentilj, glede na prikazani povečani cestni promet, in kaj 
meni Izvršni svet Skupščine SR Slovenije o prikazanem postopku v zvezi s pro- 
gramiranjem reševanja cestnoprometnih problemov mariborskega vozlišča v 
okviru srednjeročnega programa gradnje cest v SR Sloveniji?« 

Tovarišu delegatu posredujemo najprej odgovor strokovne službe Repu- 
bliške skupnosti za ceste: Za območje mariborskega prometnega vozlišča je že 
od leta 1969 v izdelavi projektno-tehnična dokumentacija. Zlasti intenzivno po- 
tekajo dela na projektih od leta 1973 dalje, ko je bil oddan v izdelavo idejni 
projekt hitre mestne ceste na odseku Pesnica—Hoče skozi ožje mariborsko 
urbano središče in avto ceste na odseku Šentilj—državna meja—Hoče, ki obide 
ožje mariborsko mestno središče. Projekti omenjenih cest, ki zajemajo širši 
prostor te regije, vključujejo tudi ostalo cestno infrastrukturo, v katero se vklju- 
čuje tako mednarodna kot medurbana cestna zveza. Osnutek srednjeročnega 
programa vzdrževanja, rekonstrukcij, modernizacij in gradnje magistralnih in 
regionalnih cest je v fazi javne razprave. Na tej osnovi in na osnovi strokovnih 
presoj bo sprejet koncept za dogovor o ureditvi mariborskega cestnega vozlišča, 
kar bo v končni fazi tudi osnova za vlaganje sredstev v cestno infrastrukturo 
na tem področju. 
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Kakor za mariborsko mestno regijo je v izdelavi tudi investicijsko-tehnična 
dokumentacija za mejni prehod v Šentilju. Mešana strokovna jugoslovansko- 
avstrijska komisija rešuje na rednih sestankih tehnične probleme ureditve dr- 
žavnega mejnega prehoda in ostale tehnične podrobnosti, vezane na to med- 
narodno problematiko. 

Enako kot se bo sprejemal plan za cestno infrastrukturo v Mariboru, se 
bo sprejemal tudi plan za mejni prehod. Mnogovrstne zahteve po izboljšanju 
sedanjega cestnega omrežja so danes in verjetno bodo tudi v bodoče pred vpra- 
šanjem omejenih finančnih sredstev. Glede na neusklađenost med potrebami in 
finančnimi možnostmi se pojavlja potreba po izbiri postopka, ki naj bi omo- 
gočil po enotnih kriterijih oceno ustreznosti posameznega odseka ali celotnega 
cestnega omrežja in s tem zagotovil redno oceno potreb, izvedenih ukrepov in 
prednostnega reda. Realizacija programa je neposredno odvisna od razpolož- 
ljivih finančnih sredstev. V okviru 13 milijard din, kolikor jih bo predvidoma 
na voljo v obravnavanem obdobju, bo nujno rešiti vse tiste najbolj pereče 
cestne probleme v SR Sloveniji, ki že danes zavirajo, zaradi slabega stanja cest 
in velikega obsega še vedno naraščajočega prometa, cestno in ostalo gospodar- 
stvo. 

Drugi del odgovora pa je odgovor našega komiteja:, 
Komite za promet in zveze bo razpravljal o srednjeročnem programu raz- 

voja cestnega omrežja in se bo vključil v razpravo, ki bo potekala v jesenskem 
obdobju. 

Srednjeročni plan in program razvoja cestnega omrežja ne sprejema Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije niti ne Komite za promet in zveze, temveč 
ga na samoupravni podlagi sprejme Republiška skupnost za ceste, kjer ima Ma- 
ribor svoje delegate, ki zastopajo interes mariborske regije. Glede na omejena 
sredstva, ki so na razpolago, ter še vedno nejasne perspektive, kako zagotoviti 
stalnejši in trajnejši vir sredstev, je težko pričakovati, da bi bilo mogoče v ob- 
dobju 1976 do 1980 realizirati celoten program, za katerega so bili že sprejeti 
sklepi v Skupščini Republiške skupnosti za ceste. 

Predsednik Štefan Nemec: Na delegatsko vprašanje skupine dele- 
gatov za gospodarsko področje 8., 9., 10., 11. in 12. okoliša, ki ga je postavil de- 
legat Štefan Mišanovič, bo odgovoril tovariš Boris Mikoš, član Izvršnega sveta 
in republiški sekretar za urbanizem! 

Boris Mikoš: Delegat Zbora združenega dela je v imenu svoje sku- 
pine delegatov postavil naslednje delegatsko vprašanje: »Ali je možno, da Repu- 
bliški sekretariat za urbanizem pospeši izdajanje dovoljenj iz svoje pristojnosti 
in s tem prispeva k tekoči realizaciji srednjeročnega programa modernizacije 
in rekonstrukcije cest Republiške skupnosti za ceste? Ce pospešitev upravnega 
postopka pri izdajanju ustreznih dovoljenj ni možna v okviru sedanje organi- 
zacije Republiškega, sekretariata za urbanizem, predlagamo, da se del sedanjih 
pristojnosti sekretariata prenese na ustrezne občinske organe. Če veljavni pred- 
pisi to onemogočajo, predlagamo njihovo spremembo'.-« 

Odgovor je naslednji: Republiški sekretariat za urbanizem vodi v okviru 
svojih možnosti lokacijske postopke tako, da ne predstavlja ovire za prizadeva- 
nja investitorjev, da v določenih rokih realizirajo svoje programe. V teh svojih 
prizadevanjih Sekretariat ni vedno uspešen predvsem iz naslednjih treh raz- 
logov: Zahtevki za lokacijska dovoljenja so močno odvisni od sezone. Zato so 
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obremenitve delavcev v Sekretariatu močno nesorazmerne in neusklađene z za- 
sedbo Sekretariata. Predložena lokacijska dokumentacija je praviloma nepo- 
polna, kar zelo otežuje, pa tudi zavlačuje delo v Sekretariatu. V letošnjem 
letu izjemoma vodimo nekatere zelo zahtevne lokacijske postopke za daljnovode, 
plinovode ter nekatere energetske objekte, ki zaradi obsežnega terenskega dela 
zahtevajo neprimerno več časa, kot je to običajno. 

Glede prenosa upravnega postopka iz pristojnosti Republiškega sekretariata 
za urbanizem na občinske upravne organe moramo ugotoviti, da so z odlokom 
določeni objekti regionalnega pomena, za katere opravlja lokacijske postopke 
Republiški sekretariat za urbanizem, ki sam po sebi ne more prenesti pristoj- 
nosti na občinske upravne organe. Doslej Sekretariat tudi še ni prejel nobenega 
konkretnega predloga za spremembo tega odloka, katere vrste objekti naj bi 
prišli v pristojnost občinskih upravnih organov. V zvezi z novim republiškim 
zakonom o urbanističnem planiranju pa bo revidiran tudi ta odlok. V zakono- 
dajnem programu dela Skupščine je predvideno, da je treba osnutek zakona 
o urbanističnem planiranju pripraviti neposredno po sprejetju zakona o druž- 
benem načrtovanju. Takrat bo mogoče na novih osnovah odlok spremeniti in 
po potrebi zadovoljiti želje občinskih skupščin, da se nekatere pristojnosti pre- 
nesejo v pristojnost občinskih upravnih organov. 

Predsednik Štefan Nemec: Na delegatsko vprašanje skupine dele- 
gatov za gospodarsko področje 29. okoliša bo podal odgovor sekretar Zbora 
združenega dela tovariš Janez Zaje! 

Janez Zaje: Skupina delegatov za gospodarsko področje 29. okoliša 
Ljubljana-Bežigrad je na 18. seji Zbora združenega dela, dne 2. julija, pred- 
ložila delegatsko vprašanje glede obravnave gradiv strogo zaupnega značaja 
v skupinah delegatov. 

Odgovor je naslednji: Na današnji seji je bil sprejet poslovnik Skupščine 
SR Slovenije, ki ureja obravnavo gradiv zaupnega in strogo zaupnega značaja 
v členih 39, 398, 399 in 400. Najpomembnejši za urejanje te materije, to je 
obravnave gradiv strogo zaupnega značaja, je 39. člen, ki govori o tem, da so 
delegati dolžni varovati uradno tajnost in da bo podrobnejše ravnanje z gra- 
divom, ki velja za uradno tajnost, uredil poseben pravilnik, ki ga bo podpisal 
predsednik Skupščine. 

Dosedanja praksa v zvezi z obravnavo gradiva strogo zaupnega značaja ali 
zaupnega značaja pa je bila naslednja: Takšna gradiva so prejele skupine dele- 
gatov le v tolikšnem številu izvodov, kolikor je v skupini delegatskih mest. 
Tako so se lahko z gradivom, ki je bilo na dnevnem redu zbora, temeljito sezna- 
nili delegati, ki so bili določeni za sejo zbora, ostali delegati v skupini pa so 
lahko gradivo obravnavah bodisi na podlagi ustnih informacij v skupini ali pa 
so izvodi, ki so bili poslani v skupino, krožili med delegati. S tem je bilo zago- 
tovljeno varovanje uradne tajnosti. 

Ker je obravnava gradiv strogo zaupnega značaja le izjemna, verjetno v 
takšnih primerih ne bo problematično na podlagi omejenega števila izvodov v 
skupini organizirati razpravo na že prej omenjeni način. Zato tudi v bodoče ne 
bi kazalo širiti števila izvodov takšnega gradiva. 

V zvezi z ostalimi določbami našega poslovnika, ki je bil sprejet na današnji 
seji, bi opozoril še na določilo 398. člena, da javnosti niso na razpolago doku- 
menti in gradiva skupščine, ki pomenijo uradno tajnost. Kadar Skupščina ob- 
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ravnava takšno gradivo, določi, da se takšno vprašanje obravnava brez navzoč- 
nosti javnosti. V takšnih primerih se tudi sklene, v kakšnem obsegu in na kak- 
šen način je lahko o obravnavi teh vprašanj obveščena javnost. 

S tem je odgovorjeno na postavljeno delegatsko vprašanje. Delegate pa pro- 
simo, da dajo svoje pripombe in predloge v zvezi z načinom obravnave takšnih 
gradiv, tako da bo mogoče te predloge upoštevati pri izdelavi pravilnika, ki bo 
to materijo urejal in ki ga, kot sem že omenil, predvideva 39. člen poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Predsednik Štefan Nemec: Ali se delegacija strinja z odgovorom? 
(Da.) Želi kdo na novo postaviti delegatsko vprašanje? Prosim! Tovarišica 
Francka Čuk, delegatka z gospodarskega področja, okoliš 13. 

Francka Cuk: Zvezna skupščina je v preteklem tednu sprejela zakon 
o polaganju depozita pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in ne- 
proizvodne investicije. Po tem zakonu bi bilo potrebno zagotoviti 50% depo- 
zita tudi za naložbe v zdravstvu. Znano je, da so v Sloveniji trenutno v gradnji 
nekateri ključni zdravstveni objekti, ki jih kot prednostne investicije obrav- 
nava tudi resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične re- 
publike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975. 

Prek dnevnega tiska smo bih seznanjeni, da je zvezni izvršni svet poobla- 
ščen, da v dogovoru z republikami izdela merila za oprostitev posameznih upo- 
rabnikov družbenih sredstev polaganja obveznega depozita. Glede na to, da je 
v Sloveniji sprejet program sanacije bolnišnic, ki naj bi odpravil nemogoče 
stanje na tem področju, in ker bi obveza polaganja 50% depozita onemogočila 
izvedbo sanacijskega programa, prosimo Izvršni svet, da odgovori v tej zvezi 
na naslednja vprašanja: 

1. Kakšno je stališče Izvršnega sveta glede obveznega depozita za investi- 
cije v zdravstvu, posebej za prednostne investicije, navedene v resoluciji? 

2. Kakšne ukrepe namerava storiti Izvršni svet, da bi bili od depozita iz- 
vzeti zdravstveni objekti, ki so že v gradnji? 

3. V kakšnem, roku lahko pričakujemo, da bo rešeno vprašanje obveznega 
depozita v zdravstvene objekte, da ne bi prišlo do nepotrebne prekinitve del na 
teh objektih, ki so v gradnji? 

Predsednik Štefan Nemec: Na delegatsko vprašanje, ki ga je po- 
stavil tovariš Jože Kert, bo odgovoril tovariš Milan Samec, namestnik repu- 
bliškega sekretarja za mednarodno sodelovanje! 

Milan Samec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
isto vprašanje sem pravkar odgovarjal v Zboru občin. Vprašanje se nanaša na 
problematiko Rudnika Mežica, zlasti glede pristojnosti za reševanje nekaterih 
vprašani. 

Na kratko povedano, pristojnost je zvezna, vendar je delno, ko gre za 
oblikovanje zunanjetrgovinskega in deviznega sistema, tudi pristojnost repu- 
blik in s tem tudi republiških izvršnih svetov, ki pri tem oblikovanju sodelujejo. 

V zvezi s postavljenim vprašanjem bi želel povedati samo to, da smo od 
Rudnika Mežica pred časom že dobili celotno problematiko, in kot je tovarišem 
v Mežici znano, smo predlagali Zveznemu sekretariatu za zunanjo trgovino, naj 
ta primer posebej obravnava in naj sprejme določene izjeme. Vendar ta primer 
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in tudi primer Belinke nista edina primera. Imamo okoli 20 podobnih upravi- 
čenih primerov, kjer gre dejansko za dopolnitve dosedanjih predpisov, ki zade- 
vajo izvoz in uvoz. To pa zato, ker dosedanji linearni predpisi res prizadevajo 
določena podjetja, predvsem tista, ki ne izvažajo v tolikšni meri, kot je to 
predvideno z resolucijo, in ki uvažajo več od tistega, kar je glede na vezavo 
izvoza z uvozom dovoljeno. 

Kljub temu smo za primer Rudnika Mežice menili, da je upravičen in da 
ga je treba posebej obravnavati in ugotoviti, kakšne izjeme se dajo napraviti. 
Vendar moram omeniti, da bo pri tem Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino 
ocenil višino uvoza repromateriala, ki ga je Mežica realizirala v primerjavi z 
lanskim letom. Ta znaša v prvih petih mesecih 80:% lanskoletne kvote. Mežica 
ima obrazložitev, zakaj tako. Pravi, da se je repromaterial med tem časom 
zunaj podražil. Seveda bo zato treba priložiti potrebne dokaze o cenah repro- 
materiala, ali se je res v toliki meri podražil in pa za koliko mesecev oziroma 
za kakšno časovno obdobje je Mežica preskrbljena s tem repromaterialom. 
Dalje bo Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino pri odločanju ocenil razmerje 
izvoza na konvertibilno in nekonvertibilno področje. Tu je Mežica v malo ne- 
ugodnejši situaciji, ker je letos več kot 50% svojega izvoza usmerila na ne- 
konvertibilna tržišča, uvoz pa je s konvertibilnega tržišča. Prav tako bo.Sekre- 
tariat ocenil povečanje izvoza in preskrbo na domačem tržišču. 

Dalje je potrebno videti razmerje med ceno končnega izdelka in ceno repro- 
materiala. Zato bo potrebno, da Rudnik Mežica vse te podatke sam pregleda 
in jih pošlje Zveznemu sekretariatu. Ne moremo pa sedaj prav nič reči, kakšna 
bo odločitev Zveznega sekretariata. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Na delegatsko vprašanje skupine dele- 
gatov za prosvetno-kulturno področje 1. okoliša, ki ga je postavil delegat Jože 
Pahor oziroma dr. Drago Ocepek, bo odgovorila tovarišica Ela Ulrih, članica 
Izvršnega sveta in predsednica Republiškega komiteja za vzgojo in izobraže- 
vanj e! 

Ela Ulrih: Spoštovani delegati! Moram ugotoviti, da lahko definitivno 
odgovorim samo na drugo vprašanje, in sicer na vprašanje, kdaj bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije v skladu s 30. členom zakona o visokem šolstvu imeno- 
val Vs članov habilitacijske komisije, ki se oblikuje na podlagi novega zakona 
o visokem šolstvu pri univerzah. 

Odgovor je naslednji: 30. člen zakona o visokem šolstvu določa, da je pri 
univerzi habilitacijska komisija, ki daje pred izvolitvijo v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev stališče o tem, ali so izpolnjena 
z zakonom določena merila za izvolitev v ta naziv. Število članov habilitacij- 
ske komisije se na osnovi zakona določi s samoupravnim sporazumom o zdru- 
žitvi v univerzo. Kot veste so ti samoupravni sporazumi zdaj v delu. K prvemu 
je dala Skupščina soglasje na pretekli seji. 

Člane komisije voli organ upravljanja univerze na predlog Republiške kon- 
ference Socialistične zveze delovnih ljudi iz vrst visokošolskih in drugih znan- 
stveno-strokovnih in javnih delavcev ter študentov. Eno tretjino članov habili- 
tacijske komisije pa imenuje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije izmed svojih 
članov, članov republiških komitejev in funkcionarjev republiških upravnih 
organov. 
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Izvršni svet bo imenoval člane komisije takoj, ko bosta sklenjena oba samo- 
upravna sporazuma o združitvi Univerze v Ljubljani in v Mariboru, ki mo- 
rata med drugim vsebovati tudi določbo o številu članov habilitacijske komisije. 

V razgovorih, ki sem jih imela s funkcionarji Skupščine SR Slovenije, smo 
se dogovorili, da dam pojasnilo tudi o prvem delu vprašanja, ki ga je postavil 
delegat, ki se nanaša na to, kdaj bo Skupščina SR Slovenije dala pobudo kot 
ustanovitelj visokošolskih zavodov, da se s samoupravnim sporazumom dogovori 
o številu in načinu delegiranja delegatov uporabnikov v svete visokošolskih za- 
vodov. Kot veste, so svćti visokošolskih zavodov sestavljeni tripartitno. En del 
sestavljajo delavci visokošolskih organizacij, drugi del študenti visokošolskih 
zavodov, tretji del pa uporabniki. 

Skupščina kot ustanovitelj naj bi torej dala pobudo, da uporabniki kadrov 
sklenejo samoupravni sporazum, v katerem bi določili način in število dele- 
gatov v teh svetih. 

Predsedstvo Skupščine bo jutri na svoji seji razpravljalo o tej pobudi. V 
naslednjih mesecih naj bi torej stekla akcija za organizacijo uporabnikov: kako 
bi določili svoj interes in svojo udeležbo pri upravljanju visokošolskih zavodov. 
To bo storjeno v zakonitem roku. Zakon o visokem šolstvu namreč določa, da se 
morajo visokošolske organizacije organizirati v skladu z novim zakonom v še- 
stih mesecih po sprejemu zakona, to je do decembra letošnjega leta. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec : Ali se delegat strinja z odgovorom? (Da.) 
S tem smo izčrpali odgovore. Kdo želi postaviti novo delegatsko vprašanje? 
Besedo ima tovariš Štefan Vučak, delegat socialno-zdravstvenega področja, 

Murska Sobota — 5. okoliš! 

Štefan Vučak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Zadolžen 
sem, da posredujem zboru dve delegatski vprašanji, vezani na gradnjo kirur- 
škega oddelka regionalne bolnišnice v Murski Soboti. 

Prvo vprašanje: Po kakšnih strokovnih normativih se pristopa k določanju 
prioritete gradnje bolnic v SR Sloveniji in kako je mogoče, da kirurški oddelek 
Splošne bolnišnice Murska Sobota ne more priti v prioritetni program razvoja 
bolnic, čeprav so v tem trenutku že zgrajeni skoraj vsi kirurški oddelki v Slo- 
veniji in so uživali ali uživajo drugačen odnos in materialno podporo ne glede 
na razvitost regije? 

Drugo vprašanje: Kakšne ukrepe mislijo storiti Izvršni svet republiške 
skupščine, Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo in Zdravstvena 
skupnost Slovenije, da se položaj naše bolnišnice v programu razvoja bolnišnic 
uredi in normalizira. 

Obrazložitev: Regionalna zdravstvena skupnost v Murski Soboti je v sred- 
njeročnem programu razvoja zdravstvenega varstva za obdobje 1976 do 1980 
programirala gradnjo kirurškega oddelka kot edinega objekta v splošni bolnici 
v Murski Soboti. Ta oddelek je sedaj dislociran od novih objektov splošne bol- 
nice v Murski Soboti in ima samo 87 nestandardnih postelj, kar znaša malo 
več kot 50% potrebnih standardnih postelj. Oddelek ima samo eno operacijsko 
sobo in popolnoma neustrezne ambulantne in funkcionalne prostore. Zaradi 
tega ni mogoča taka kirurška obravnava hospitaliziranih in ambulantnih bol- 
nikov, ne po obsegu in ne po kvaliteti, kot jo potrebujejo delovni ljudje Po- 
murja in kot je v skladu s stroko. Oddelek bo imel leta 1976 7 specialistov ki- 
rurgov in razpolaga z drugimi ustreznimi strokovnimi kadri. 
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Izgradnja novega oddelka ne bi pomenila samo ureditev občutljivega dela 
zdravstvenega varstva v času epidemije poškodb, ampak bi bila tudi pomemb- 
na za strokovno vzgojo lastnih kadrov in važna v vseljudski obrambi. 

Splošna bolnica Murska Sobota je najbolj nerazvita regionalna bolnišnica 
v Sloveniji. Kljub sklepom VII. kongresa ZK Slovenije, da je potrebno hitreje 
razvijati zdravstveno službo na manj razvitih področjih, je v delovnem osnutku 
zdravstvene skupnosti Slovenije, v nasprotju s predlogom regionalne zdravstve- 
ne skupnosti Murska Sobota, izpadel kirurški oddelek iz prioritete srednjeroč- 
nega programa razvoja zdravstvenega varstva za obdobje 1976—1980. Takšen 
odnos zbuja skrajno nezadovoljstvo delovnih ljudi Pomurja, posebno ker je 
Pomurje v celoti manj razvita in obmejna regija. Menimo, da bi morali regiji, 
poleg vseh ostalih navedenih" vzrokov, dati vsaj enak položaj tudi zaradi mad- 
žarske manjšine, ki živi na tem področju. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Ali želi še kdo postaviti delegatsko vpra- 
šanje? Prosim! Besedo ima tovariš Rajko Vavpotič, delegat gospodarskega pod- 
ročja, 33. okoliš. 

Rajko Vavpotič : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. 
Vse hitrejši razvoj družbenoekonomskih odnosov ter sedanja težka gospodarska 
situacija vse bolj postavljajo v ospredje vprašanja kadrovske politike v Slo- 
veniji, kakor tudi v celotni naši družbi. V ta namen smo sprejeli tudi družbeni 
dogovor o kadrovski politiki. Ta dogovor so posamezne organizacije združenega 
dela sprejele takoj, predvsem tiste z urejeno kadrovsko politiko, nekatere pa 
šele na osnovi močnega političnega pritiska družbenopolitičnih organizacij. 

2al se ta sporazum različno tolmači. Zato smo delegati 33. okoliša na eni 
od sej to problematiko obravnavali na osnovi razpisov za individualne poslo- 
vodne organe v večjih delovnih organizacijah, to se pravi direktorje. V teh 
razpisih sta se prepletala in različno tolmačila dva pojma: strokovna izobrazba 
in strokovna usposobljenost. 

Sporazum o kadrovski politiki v 11. členu, točka b) dobesedno zahteva na- 
slednje: »Naloge na posameznih delovnih mestih morajo biti po vsebini in po- 
trebnem znanju čimbolj izenačene. Na delovnih mestih, kjer se zahteva visoka 
strokovna usposobljenost, so opravila nižje strokovne ravni dopustna le, če so 
nujno potrebna za celovitost dela na takem delovnem mestu. Na delovnem me- 
stu ne sme biti nalog, ki terjajo višjo raven znanja, kot to zahteva delovno 
mesto.« Ob takem določilu smo menili, da je delovno mesto direktorja oziroma 
individualnega poslovodnega organa mesto, ki zahteva višjo strokovno raven. 

42. člen sporazuma v prvem odstavku pravi, da je za individualni poslovodni 
organ določena visoka, višja ali srednja izobrazba. Vendar pa imajo posamezne 
delovne organizacije v samoupravnih aktih določila, ki višjo izobrazbo izena- 
čujejo z višjo strokovno usposobljenostjo. S tem določilom bi se sicer strinjali, 
če bi to usposobljenost priznavale določene šole, katere so po našem mnenju 
edine pooblaščene za takšno oceno, ne pa da se ta usposobljenost priznava na 
sejah samoupravnih organov na osnovi 20-letnega dela v podjetju in 46 let 
starosti, in to za individualni poslovodni organ. 

Zato postavljam vprašanje: Prosim temeljito obrazložitev pojmov strokov- 
na izobrazba, strokovna usposobljenost in šolska izobrazba. Posebno naj se raz- 
členi strokovna usposobljenost, ker bi se le-ta lahko priznavala le na osnovi 
šolskega potrdila, da je kandidat uspešno opravil razne seminarje, tečaje ali 
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izpite, na osnovi katerih bi se lahko priznavala visoka ah višja strokovna uspo- 
sobljenost s strani šole ali pa samoupravnih organov v podjetju. Ali je takšen 
razpis za individualnega poslovodnega organa zakonit pod pogoji, kakršne sem 
navedel? 

Prosim za pismeni odgovor. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo postaviti delegatsko vpraša- 
nje? (Ne.) 

S tem smo izčrpali dnevni red. Zahvaljujem se tistim, ki so vztrajali do 
kraja. Obveščam vas, da bo verjetno prva naslednja seja v drugi polovici sep- 
tembra. 

(Seja je bila končana ob 16.05.) 



zbor občin 

17. seja 

(11. junija 1975) 

Predsedovala: Mara Žlebnik, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.00. 

Predsednica Mara Zlebnik: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam 17. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklicala na 
podlagi 365. člena ustave Socialistične republike Slovenije. 

Z dopisom 30. 5. 1975 in 3. 6. 1975 sem vas obvestila, da bom dnevni red 
današnje seje razširila še z informacijo o> organizaciji sodišč združenega dela, 
s predlogom odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da 
sklene družbeni dogovor o skupnem financiranju gozdarskih dejavnosti po- 
sebnega družbenega pomena v kraškem gozdnogospodarskem območju in s pred- 
logom zakona o premiji za sojo. 

Tako predlagam naslednji dnevni red: 
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter 

poročilo te komisije; 
2. odobritev zapisnika 16. seje zbora; 
3. predlog ustavnega zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo 

ustave Socialistične republike Slovenije; 
4. besedilo ustavnega zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo 

ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije; 
5. osnutek temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja SFR Jugosla- 

vije do leta 1985; 
6. predlog zakona o rudarstvu; 
7. predlog zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili; 
8. predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slove- 

nije (republiškega proračuna) za leto 1974; 
9. osnutek zakona o interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in tele- 

fonski promet"; 
10. osnutek zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja; 
11. informacija o organizaciji sodišč združenega dela; 
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12. osnutek zakona o varnosti cestnega prometa; 
13. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Samoupravni 

stanovanjski skupnosti; 
14. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zem- 

ljiščih; 
15. predlog odloka o sofinanciranju programa graditve stanovanj za de- 

Javce republiških upravnih in pravosodnih organov, ki se financirajo iz repu- 
bliškega proračuna, ter strokovnih služb Skupščine SR Slovenije ter Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije; 

16. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da sklene družbeni dogovor o skupnem financiranju gozdarskih dejavnosti po- 
sebnega družbenega pomena v kraškem gozdnogospodarskem območju; 

17. predlog zakona o premiji za sojo; 
18. zaključni račun Narodne banke Jugoslavije za leto 1974; 
19. finančni načrt Narodne banke Jugoslavije za leto 1975; 
20. volitve in imenovanja; 
21. vprašanja delegatov. 
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšen dopolnilni ali spreminje- 

valnd predlog? (Ne.) Ni predlogov. Kdor je tedaj za predlagani dnevni red, naj 
prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 
Obveščam zbor, da imamo za današnjo sejo zbora zagotovljene prevajalce 

za madžarščino in italijanščino, pa bi prosila, da mi takoj sporočite, v prvem 
odmoru, ki ga bomo imeli pred prehodom na skupno sejo, kdo želi od navzočih 
delegatov razpravljati v teh jezikih, da bi lahko zagotovili navzočnost preva- 
jalcev. 

Na današnjo sejo so bili, razen predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, povabljeni še: Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, Re- 
publiška konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije, Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije, Skupnost slovenskih občin, člani delegacije 
iz SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, družbeni pravo- 
branilec samoupravljanja SR Slovenije, Republiški svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu in Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

Pi-ehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev članov 
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te ko- 
misije. 

Izvoliti moramo predsednika in dva člana Komisije. Ima mogoče kdo kon- 
kreten predlog? Če ne, bi kar sama predlagala, da v Komisijo za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja izvolimo po abecednem redu občin naslednje 
delegate: tovariša Janka Bastašiča iz občine Šmarje pri Jelšah, Franca Kenda 
iz občine Tolmin in Alberta Ivančica iz občine Trbovlje. So vsi trije delegati 
navzoči? (Da.) 

Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? Ker vidim, da razpravljalcev ni, lahko 
preidemo na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (52 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastih in imunitetna vprašanja za 17. sejo Zbora občin z večino glasov iz- 
voljeni tovariši Janko Bastašič, Franc Kenda in Albert Ivančič. 
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Prosim Komisijo, da se takoj sestane in ugotovi navzočnost delegatov na 
seji ter da verificira pooblastila. Ostale delegate prosim, da ostanejo1 na svojih 
mestih, ker bo Komisija takoj opravila delo. 

Ta čas bi izkoristili za to, da mi sporočite, ali želi kdo na današnji seji 
zbora razpravljati v italijanščini ali madžarščini. (Nihče se ne javi.) 

Nadaljujemo sejo. Prosim predsednika Komisije za verifikacijo pooblastil 
in imunitetna vprašanja, da da poročilo! 

Janko Bastašič: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! Komisija 
se je sestala in ugotovila, da ima Zbor občin Skupščine SR Slovenije 62 dele- 
gatskih mest. Iz predloženih pooblastil in seznama delegatov je tudi ugotovila, 
da se udeležujejo današnjega zasedanja delegati vseh občin SR Slovenije, razen 
delegatov iz Izole in Krškega. Navzoča sta tudi delegata mesta Ljubljana in 
Obalne skupnosti občin. 

Pri pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna. Zato predlagam, da zbor poročilo 
sprejme in s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo 17. sejo. 

Komisija tudi ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno 
razpravlja in sklepa. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala! Prehajam na razpravo o poro- 
čilu, ki ste ga poslušali. Kdo želi besedo? Če nihče, prehajam na glasovanje. O 
poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. 

Kdor je za to, da se sprejme poročilo, naj prosim glasuje! (56 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral poobla- 
stila delegatov za 17. sejo Zbora občin. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 16. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika 16. seje ste prejeli z dopisom z dne 3. junija 1975. Ima 
kdo k zapisniku 16. seje zbora kakšno pripombo ali popravek? (Ne.) Ce ne, dajem 
odobritev zapisnika na glasovanje. 

Kdor je za to, da se odobri zapisnik 16. seje Zbora občin, naj prosim gla- 
suje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 16. seje zbora. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog ustavnega 
zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične repu- 
blike Slovenije. 

Predlog ustavnega zakona je Skupščini predložil Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in za svojega predstavnika določil tovariša dr. Kostjo Konvalinka, 
pomočnika sekretarja Izvršnega sveta za zakonodajo. Želi predstavnik Izvršnega 
sveta predlog ustavnega zakona še ustno obrazložiti? (Ne želi.) 

Ptedlog ustavnega zakona ste prejeli z dopisom z dne 3. 6. 1975. Obravna- 
vala sta ga Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem našega zbora, ki je 
predložil pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako 
predložila pismeno poročilo. Poročili ste prejeli. Želita poročevalca Odbora in 
Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želita.) 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče, dajem na glaso- 
vanje predlog ustavnega zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo 
ustave Socialistične republike Slovenije. Kdor je za predlog ustavnega zakona, 
naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog ustavnega zakona o spre- 
membah ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na besedilo ustavnega 
zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije. 

Besedilo ustavnega zakona je Skupščini predložil Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš dr. Kost j a Konvalinka. Besedilo 
ustavnega zakona ste prejeli z dopisom dne 27. 5. 1975; prejeli pa ste tudi 
mnenje Izvršnega sveta. Predloženo besedilo sta obravnavala Odbor za druž- 
benopolitični in komunalni sistem našega zbora, ki je zboru predložil predlog 
odloka o soglasju k besedilu ustavnega zakona, in Zakonodaj no-pravna komisija, 
ki je predložila pismeno poročilo! Predlog odloka in pismeno poročilo ste prejeli. 
Želita poročevalca Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? 
(Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče, dajem na glaso- 
vanje predlog odloka o soglasju k besedilu ustavnega zakona o spremembah 
ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Danes ste na klop dobili sklic skupne seje Zbora združenega dela, Družbeno- 

političnega zbora in Zbora občin, ki jo je sklical predsednik Skupščine SR Slo- 
venije tovariš Marijan Brecelj. To skupno sejo je sklical zaradi tega, ker mo- 
ramo na podlagi 440. člena ustave Socialistične republike Slovenije razglasiti 
na skupni seji Vseh treh zborov sprejet ustavni zakon o spremembah ustavnega 
zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije. Skupno sejo bomo 
imeli v veliki dvorani ob 10. uri. 

Po skupni seji bomo po dogovoru med predsedniki zborov poslušali skupno 
obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k osnutku 
temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja SFR Jugoslavije do leta 1985. 
Skupno obrazložitev bo imel tovariš Zdravko Praznik, direktor zavoda SR Slo- 
venije za družbeno planiranje. Po dogovoru med predsedniki zborov bo to skup- 
no zasedanje vodil tovariš Stane Markič, predsednik Družbenopolitičnega zbora. 
Po skupnem zasedanju bomo nadaljevali sejo našega zbora v tej dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25. in se je nadaljevala ob 10.30.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Nadaljujmo sejo zbora. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek temeljev 
skupne politike dolgoročnega razvoja SFR Jugoslavije do leta 1985. 

Osnutek je Skupščini predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Pavle Gmajner, samo- 
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stoj ni svetovalec v Zavodu SR Slovenije za družbeno planiranje. Predstavnik 
naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ bo pri tej točki 
dnevnega reda tovariš Vili Merhar. 

Osnutek ste prejeli z dopisom z dne 7. 5. 1975. Povzetek osnutka je bil ob- 
javljen v Poročevalcu št. 9 dne 9. 5. 1975. Plrejeli ste tudi stališča Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 

Osnutek so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance 
Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, Odbor za 
družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora in Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poro- 
čilo, in Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja našega zbora in Odbor za stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja Zbora združenega dela, ki sta prav tako predložila skupno pismeno 
poročilo. 

Omenjena poročila ste prejeli. Želijo poročevalci odborov še kaj dodati 
k pismenim poročilom? Zakonodajno-pravna komisija? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš dr. Vili Merhar! 

Dr. Vili Merhar: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši! 
Zaradi nujnosti dogovora o skupni dolgoročni politiki razvoja jugoslovanskega 
gospodarstva, ki jo vseskozi podpira javna razprava o predloženem dokumentu, 
bi rad opozoril na nekatere probleme in dileme, ki jih deloma vsebuje tudi pred- 
log stališč Izvršnega sveta. 

Najprej naj poudarim, da moramo z dogovorjeno razvojno politiko oprede- 
ljevati samo tiste razvojne usmeritve, ki so resnično skupne za celotno jugo- 
slovansko gospodarstvo, za enoten jugoslovanski gospodarski prostor. Iz tega 
izhaja potreba, da se v dokumentu dejansko omejimo na skupne razvojne kom- 
ponente, ki imajo, če tako rečem, značaj vrednot za celotno jugoslovansko 
družbo. Vse ostale komponente in v zvezi s tem konkretizacije pa je treba pre- 
pustiti organizacijam združenega dela, republikam ter pokrajinam, to je vsem 
ostalim institucioniranim nosilcem planiranja, ki naj dobijo v skupnih temeljih 
in razvojnih usmeritvah le izhodišča za svoje lastne programske in planske 
usmeritve. 

S tega vidika bi kazalo poudariti potrebo po jasnejši razmejitvi med no- 
silci narodnogospodarskega planiranja prek temeljnih organizacij združenega 
dela, organizacij združenega dela, vseh družbenopolitičnih skupnostih, republik 
in pokrajin do zveze. Ta usmeritev pa v predloženem dokumentu ni prišla po- 
polnoma do izraza. Zaradi tega je dokument, o katerem danes razpravljamo, 
obremenjen s komponentami in konkretizacijami o naših razvojnih usmeritvah, 
ki bi po mojem mnenju sodile v razvojne usmertive in programe združenega 
dela, organizacij združenega dela ter družbenopolitičnih skupnosti na ravni 
republik in pokrajin. 

Zaradi takega značaja dokumenta se kažejo tendence po njegovem širjenju, 
saj je vrsta pripomb, naj se pove več o enem, drugem in tretjem področju 
narodnogospodarskega udejstvovanja. Hotenje je skratka, da dobi vsak sub- 
jekt gospodarjenja svoj odraz v predloženem dokumentu. 

Zaradi te tendence naj opozorim, da bi bilo pri nakazovanju razvojnih 
usmeritev predlog dokumenta treba prej ožiti, kot pa širiti, če želimo, da bomo 
dobili razvojno usmeritev Jugoslavije, za katero se bomo lahko vsi skupaj do- 
govorili. Iz tako opredeljenega skupnega razvojnega dokumenta na zvezni ravni 
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pa sledi struktura dokumenta, s katero se mora najprej oceniti dosedanji družbe- 
noekonomski razvoj in ki mora služiti ob določenih vrednotah, ki jih v družbi 
zasledujemo, za opredeljevanje bodočega gospodarskega razvoja. 

To logiko je sicer mogoče zasledovati v predloženem dokumentu, čeprav je 
treba poudariti, da dokument glede vseh teh vprašanj ni dorečen. Zato bi se 
kazalo zavzemati za zboljšanje besedila dokumenta v tem smislu, da se bo na 
temelju jasnejših ocen dosedanjega razvoja in bolj konkretiziranih razvojnih 
ciljev ter ob zasledovanju socialističnih vrednot lahko opredeljevala struktura 
in strategija našega bodočega razvoja. 

Podpreti je treba Izvršni svet v oceni, da dosedanji razvoj naše družbe še ni 
dobil vsestranske ocene v dokumentu, saj se v dokumentu praviloma poudar- 
jajo pozitivne strani našega povojnega razvoja. Njegove negativne strani pa 
ostajajo na ravni nakazovanja pojavnih oblik. Čeprav bi kazalo prav te nega- 
tivne strani, te negativne razvojne trende, ki jih moramo z našo bodočo usme- 
ritvijo zaobrniti, v dokumentu vsestransko analizirati in spoznati njihove vzroke. 
Naša nestabilnost z inflacijo ter zaostajanje vključevanja v mednarodno delitev 
dela, ki nakazuje strukturne probleme naše družbe, ni dobila in ni bila ocenjena 
tako, da bi na podlagi teh ocen lahko gradili učinkovitejšo razvojno politiko, ki 
bi pospešeno odpravljala prav te pomanjkljivosti v našem dosedanjem družbeno- 
ekonomskem razvoju. 

V tej zvezi naj opozorim, da večkrat neupravičeno iščemo krivce za nega- 
tivne razvojne trende v naši družbi v institucijah plansko-tržnega sistema, 
ki da ga je treba zaradi njegove nedograjenosti dograjevati in s tem premago- 
vati negativne razvojne trende v našem gospodarstvu. To fetišiziranje gospo- 
darskega sistema pa nam ne da pravilne osnove za oceno naših razvojnih pro- 
blemov. Inflacije in nestabilnosti ter zaostajanja v mednarodni delitvi dela ni 
mogoče pojasniti s teh osnov. Samoupravnemu gospodarstvu z blagovno pro- 
izvodnjo namreč teoretično ustreza plansko-tržna oblika razreševanja temeljnih 
družbenoekonomskih problemov, zaradi tega plansko-tržni sistem, ki se upo- 
rablja v skladu s teoretičnimi opredelitvami, ne more biti vzrok našim gospo- 
darskim težavam. Če pa je tako, pa se je treba seveda vprašati, ali deluje naš 
tržno-planski sistem skladno z njegovo teoretično opredelitvijo^. 

V odgovoru na to vprašanje pa bomo ugotovili, da ni tako. V našem do- 
sedanjem razvoju se ni mogel razvijati niti tržni niti planski element sistema, 
ker sta bila oba elementa sistema pod vplivom administrativnega omejevanja. 
Zaradi tega se tudi niso mogle uresničiti teoretične prednosti plansko-tržnega 
gospodarstva, ki bi se morale odražati predvsem v bolj uskladenem družbeno- 
ekonomskem razvoju. Zaradi neuresničevanja bolj uskladenega družbenoeko- 
nomskega razvoja so se v našem gospodarstvu začeli pojavljati in vedno bolj 
poudarjati strukturni problemi, ki so po svoje vplivali tudi na našo gospodarsko 
politiko, kateri se je izmuznila možnost vplivanja na gospodarsko strukturo, ker 
je nasprotno gospodarska struktura, zaradi bojazni pred njeno nepopolno zapo- 
slenostjo, vplivala nanjo. To stanje pa je poudarjalo navzočnost države v gospo- 
darstvu, namesto da bi jo omejevalo, kakor na splošno ugotavljamo v naši 
družbi. 

Zato moramo z našo razvojno usmeritvijo, v skladu z vrednotami sociali- 
stičnega samoupravljanja, stabilizacijo gospodarstva, pospešenega zaposlovanja 
vseh produktivno sposobnih ljudi, pospešenega vključevanja v mednarodno de- 
litev dela, razvoja nerazvitih področij ter na osnovi takšnih delitvenih razmerij, 
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ki bodo omogočila premagovanje teh protislovij, zagotavljati takšno globalno 
razdelitev narodnega dohodka, ki bo predvsem odpravljala nakopičene struk- 
turne probleme našega sedanjega gospodarskega stanja, to je tiste probleme', ki 
regeneriraj o našo nestabilnost in inflacijo. 

Iz tega pa nujno izhaja razvojna usmeritev, ki bo reševala strukturne pro- 
bleme našega gospodarstva. Med strukturnimi problemi našega gospodarstva se 
kot najbolj poudarjen problem kaže problem energetike. Energetika je namreč 
prvi pogoj našega razvoja, zato jo je treba skrbno in dogovorjeno zagotavljati in 
tudi skrbeti za njeno varčno ter ekonomično porabo. S tega vidika se zdi na 
primer vprašljiva usmeritev na proizvodnjo aluminija, ki jo predvideva doku- 
ment za izvoz. To je samo en primer konkretizacije, ki v skladu z uvodnimi 
razmišljanji ne bi smel biti v dokumentu izdelan do take ravni, kot je. 

Druga prioriteta, ki jo moramo glede na našo razvojno usmeritev podpirati, 
je prehrana, Prehrana je drug razvojni pogoj, ki smo ga v dosedanjem raz- 
voju zanemarili do stopnje, ki ni več sprejemljiva glede na naše produkcijske 
vire in naše možnosti. V zvezi z ostalimi razvojnimi prioritetami pa je mogoče 
soglašati le s splošno usmeritvijo v industrializacijo, ki jo moramo uresničevati 
v naši družbi v skladu z ustvarjenimi, notranjimi in zunanjimi, v mednarodno 
delitev dela vključenimi potrebami ter programi naših organizacij združenega 
dela in njihovih asociacij. Pri tem pa se moramo bolj naslanjati na lastne suro- 
vinske vire, ob kriterijih, ki so ekonomsko, komparativno,- prednostno in stra- 
teško usklađeni. 

Ob teh kriterijih pa je treba opozoriti na kvalitativno in kvantitativno 
naravo naših prirodnih bogastev, ki služijo nekaterim, predvsem glede kvanti- 
tete in ne glede na kvaliteto, za oceno naših velikih možnosti na področju 
ekstraktivne dejavnosti kot osnovi naše industrializacije. Vsestranska analiza 
naših prirodnih bogastev je torej pogoj za ekstraktivne dejavnosti vseh vrst, 
čeprav sodi konkretizacija teh usmeritev v programe združenega dela in njiho- 
vih asociacij. S tem pa bo mogoče zagotoviti in premagovati tudi avtarkičen 
videz, ki sledi iz nakazanih razvojnih usmeritev. Zato se v skladu z navedenimi 
mnenji zavzemam, da se ta del gradiva omeji na nujni minimum, ki bo dal 
razvojno usmeritev republikam ter pokrajinam oziroma temeljnim organizacijam 
združenega dela ter njenim asociacijam. Pri tem pa naj se da poudarek samo- 
upravnemu organiziranju in povezovanju združenega dela v skladu z načeli 
enotnega gospodarskega prostora, ki lahko kot nov organizacijski prijem po- 
membno aktivira vse doslej neustrezno uporabljene produkcijske vire naše 
družbe. 

Usmeritev v produktivnejše, kvalitetnejše gospodarjenje je zato temeljna 
naloga, ki jo moramo uresničevati z vsemi možnimi sredstvi aktivizacije dejav- 
nikov produktivnosti v naši družbi. Z njo se bomo tudi mogli uspešneje vklju- 
čevati v mednarodno delitev dela, ki jo moramo za naše razmere oceniti kot 
drugi temeljni kvalitativni dejavnik naše gospodarske rasti in družbenoeko- 
nomskega razvoja sploh. Pri vključevanju v mednarodno delitev dela pa bo 
treba upoštevati tudi regionalne vidike tega vključevanja ter v zvezi z mož- 
nostmi gospodarskega sodelovanja z deželami v razvoju opredeljevati tudi struk- 
turo naše bodoče proizvodnje, ki se bo kakovostno dopolnjevala z gospodarskimi 
področji, s katerimi bomo bolj intenzivno sodelovali. S tem moramo uspešno 
premagovati vse avtarktične tendence, ki se v našem družbenoekonomskem 
razvoju občasno pojavljajo. Hvala lepa. 
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Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Merhar! Zeli še kdo raz- 
pravljati, prosim? Očitno ne. Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem 
razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje načelno soglasje k osnutku 
temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja SFR Jugoslavije do leta 1985. 

2. K osnutku se dajejo pripombe, predlogi in stališča, ki jih predlagajo 
odbori v svojih poročilih, Izvršni svet v svojih stališčih in pripombah, skupine 
delegatov v svojih pismenih poročilih in ki so bili dani v razpravi na današnji 
seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o rudarstvu. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in za svojega predstavnika določil tovariša Franca Jurmana, repu- 
bliškega inšpektorja. 

Vprašujem predstavnika predlagatelja, če želi predlog zakona še ustno ob- 
razložiti? (Da.) V tej zvezi smo prejeli tudi delegatsko vprašanje skupine 
delegatov mesta Ljubljana, ki ugotavlja, da so k osnutku zakona poslali dne 
19. 3. 1975 določene pripombe in predloge, ki jih pa predlagatelj pri pripravi 
predloga ni upošteval in do njih tudi ni zavzel stališča. Zato bi vas prosila, da 
hkrati z uvodno besedo odgovorite tudi na te pripombe delegatov iz Ljub- 
ljane. Prosim, besedo ima tovariš Franc Jurman! 

Franc Jurman: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zakon o rudarstvu, ki je pred vami, obravnava snov, ki sta jo prej obrav- 

navala dva zakona, in sicer republiški zakon o rudarstvu in temeljni zakon o 
rudarstvu. Vsa ta materija je sedaj združena v enem zakonu in se obravnava 
kot celota. 

Zakon izhaja iz ustavnega načela, da so rudna bogastva splošnega interesa 
in pomena, zaradi česar jim je treba posvetiti posebno družbeno pozornost. 
Pomembnost rudnega bogastva je zlasti razvidna za področje energetike, meta- 
lurgije, kovinske, nekovinske, kemične in druge industrije. 

Novi zakon ima naslednje posebnosti v primerjavi s starejšim: Predvsem 
je posvečena večja pozornost zaščiti urbanega prostora, ker se je, zaradi pomanj- 
kanja ustreznih določil, zelo razpaslo nekontrolirano odkopa vanje mineralnih 
surovin. Tako je urbani prostor Slovenije, ki je zelo majhen in ga je treba zato 
varovati, v veliki meri že načet z raznimi dnevnimi kopi, kamnolomi, pesko- 
kopi in glinokopi. Novi zakon to snov ureja tako, da brez sodelovanja in pred- 
hodne analize urbanističnih organov ne. bo možno nekontroliranoi odkopavati 
kakršnihkoli rudnin. 

Nadalje zakon podrobneje ureja snov raziskovanja in pri tem razširja neka- 
tera določila tudi na področju raziskovanja. Pti tem moramo omeniti, da se 
raziskovanje pojmuje v tem zakonu samo v smislu rudarskega pojmovanja te 
besede in ne v smislu širšega pojmovanja, to je tako, kot ga razumejo' geologi. 
Pojem raziskovanja je tukaj zožen: raziskovanje, ki je potrebno za proizvodnjo 
oziroma raziskavo, da se rudnine pripravijo za proizvodnjo. 
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V zvezi s tem bi opozoril, da je bilo precej razprav okoli vprašanja, ali naj 
se to področje razširi tudi na pojem geološkega raziskovanja. Vendar je na 
koncu prišlo do zaključka, da je to predmet posebnega interesa, in sicer tako 
pomembnega za družbo, da bo potrebno pojem geološkega raziskovanja obdelati 
v drugih družbenih normativih oziroma aktih. 

Opozoril bi na nekatere probleme, v zvezi s katerimi so bili sicer dani 
amandmaji, vendar teh predlogov ni bilo mogoče sprejeti iz razlogov, ki jih bom 
navedel. 

Predvsem moram opozoriti, da so bila vsa stališča, ki so izhajala iz takšnih 
mnenj, na koncu usklađena in da do danes, z izjemo tega, kar je tovarišica 
predsednica sedaj povedala, nismo dobili nobenih dodatnih pripomb, tako da 
smo menili, da je zakon v celoti usklađen. Ne glede na to bom danes poskušal 
odgovoriti na vprašanje, ki se je postavilo. 

Nekateri od predlogov niso bili sprejeti, ker to materijo urejajo1 že drugi 
zakoni. Eden od takih primerov je bil predlog delegatov rudnika Velenje, da 
naj bi se rudarska škoda obravnavala v zakonu na poseben način. Glede na to; 
da je rudarska škoda element, ki jo ureja že zakon o razglasitvi zaradi sploš- 
nega družbenega interesa, tega predloga ni bilo mogoče sprejeti in bo treba 
rešitev iskati, kolikor bo to interes organizacij združenega dela, prek spre- 
memb oziroma dopolnitev zakona o razglasitvi zemlijšč. 

Drugi takšen predlog je bil, da naj bi se v zakon o rudarstvu vneslo po- 
sebno določilo, kako naj se opravlja zazidava na področju raziskovalnih in 
inštalacijskih prostorov. Tudi tega ni bilo mogoče sprejeti, iz istega razloga, saj 
tudi to materijo ureja prej omenjeni zakon. 

Nekateri manj pomembni predlogi, ki niso bih sprejeti: znanstveni delavci 
Univerze v Ljubljani želijo, da bi jih vnesli v zakon kot posebno točko — pod 
kakšnimi pogoji lahko delajo in projektirajo. Vendar smo prišli do zaključka, 
da to vprašanje sodi v tisti red, v tisto kvalifikacijo, ki velja za ostale strokov- 
njake na tem področju, to je, da se to vprašanje rešuje s posebnimi predpisi, ki 
so sestavni del zakona. Poudariti je treba, da je zakon sam po sebi sicer ne- 
uporaben, če ne bo izpolnjen pogoj, da v šestih mesecih po sprejetju zakona 
izidejo vsi spremljajoči predpisi. 

Lahko bi vas samo obvestil, da so ti predpisi že v delu in da so nekateri 
že pripravljeni za javno obravnavo. 

Vse ostale pripombe, če so le v najmanjši meri prispevale h kakovosti 
zakona, so bile sprejete, skupaj z vsemi glavnimi pripombami, ki sem jih sedaj 
navedel. 

Predsednica Mara Žlebnik: Dodatno vprašanje delegatov iz Ljubljane 
se glasi: »Kljub temu, da je Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slo- 
venije 24. 3. 1975 predloge obravnavala in sprejela stališča in kljub temu, da 
je Izvršni svet Skupščine SRS na 9. seji sprejel novo besedilo drugega odstavka 
45. člena, kar pomeni, da se to vprašanje nanaša na drugi odstavek 45. člena, te 
pripombe in spremembe niso upoštevane niti v osnutku zakona o rudarstvu z 
dne 3. 4. 1975 niti v predlogu zakona o rudarstvu z dne 24. 4. 1975.« 

Če dovolite, tovariš Jurman, da se boste lažje opredelili, prvo vprašanje 
k temu 45. členu se glasi: »Po zahtevah teh členov so iz kroga projektantov, 
revidentov projektov ter pregledov strojnih in električnih naprav v rudnikih 
izključeni tisti strokovnjaki in znanstveni delavci, ki so redno zaposleni v in- 
štitutih ali visokih šolah in ki po visokošolskem zakonu ter kriterijih raziskoval- 
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nih skupnosti izpolnjujejo pogoje za samostojno raziskovalno delo in poučevanje 
projektiranja v rudarstvu. Zahteve so za praktično izvajanje toliko bolj pereče, 
če upoštevamo dejstvo, da rudarska podjetja in rudarski inšpektorati redno 
angažirajo za projektiranje, revizije projektov in preglede strojnih ter električnih 
naprav strokovnjake, ki navedenih zahtev ne izpolnjujejo, to je nimajo stro- 
kovnega izpita, imajo pa znanstvene in visokošolske nazive,« 

Franc Jurman: Deloma sem na to vprašanje že odgovoril v prejšnjem 
pojasnilu. To je vprašanje, ki sodi izključno v spremljajoče predpise, kot smo se 
dogovorili. To vprašanje smo obravnavali zelo na široko, vendar se bo podrobno 
uredilo v spremljajočih predpisih, ne pa v zakonu. 

Opozoriti bi moral na nekatere stvari, ki niso jasne. Namreč, rudarstvo 
je kompleksna znanost, uporabna znanost, ki združuje toliko različnih znanosti 
kot malokatera. Menim, da bi bilo danes težko najti rudarskega strokovnjaka, 
ki bi kompleksno obvladal celotno snov rudarstva. Zato je v rudarski dejavnosti, 
mogoče bolj kot kje drugje, potrebno sodelovanje raznih specialistov, zlasti na 
obrobnih področjih. 

Pri tem vprašanju je treba ločiti dve stvari. Prvič, rudarski nadzor in dru- 
gič, posebna vprašanja, ki jih je treba reševati v zvezi z rudarskim nadzorom. 

Po zakonu o upravnem postopku rudarska inšpekcija lahko angažira katere- 
gakoli strokovnjaka, ki ima družbeni ugled in je znanstveni delavec, da pomaga 
rudarski inšpekciji pri reševanju nekaterih posebnih problemov. Pri tem pa se 
zamenjuje delo projektanta in ljudi, ki jih angažira rudarska inšpekcija, Ru- 
darski zakon in zakon o upravnem postopku puščata proste roke ob vprašanju, 
kateri ljudje naj se angažirajo, da so le znanstveni delavci. 

Drugo pa je vprašanje projektantov. To sta dve popolnoma ločeni stvari. 
Za projektanta dostikrat ni dovolj, da je človek samo znanstveni delavec, ker 
je treba poznati nekatere vsakdanje stvari, kot so standardi, normativi in pred- 
pisi. Če znanstvenik reši neko stvar načelno, je treba to še obleči za vsakdanjo 
uporabo. Projektanti morajo biti do podrobnosti seznanjeni s temi stvarmi, 
ki se vsak dan spreminjajo in dopolnjujejo. Vedno se kaj vrže med staro šaro 
in nadomesti z novim. 

Če gre za ozko znanstveno področje, je takemu delavcu že s tem, da je 
strokovnjak na tem področju, dana možnost za delovanje. Vse podrobnosti, 
kot sem že rekel, pa bodo urejene s podzakonskimi predpisi. Se več bi povedal. 
Predlagatelj zakona je celo menil, da konec koncev, če bi tudi to vnesli v zakon, 
ne bi bilo nič hudega, vendar so se organizacije združenega dela postavile na 
stališče, da naj se to ne vnese v zakon. Ker so bile organizacije združenega dela 
v večini, tega nismo vnesli. Tako tega nismo spustih samo po svoji lastni pre- 
soji, temveč na zahtevo organizacij združenega dela. 

Dogaja se namreč na nekaterih področjih, da asistenti kasnejši znanstveni 
delavci ne gredo v prakso in da brez posebne prakse v organizacijah združenega 
dela dobijo znanstvene naslove, kar vzbuja pri organizacijah združenega dela 
določeno nezaupanje. Zaradi tega so vztrajale, da naj se ta stvar podrobno reši 
v predpisih, kjer se bo tudi določilo, kateri habilitirani znanstveni delavci se 
lahko angažirajo oziroma na katerih področjih se to lahko naredi brez škode za 
gospodarstvo. Ker so nam na zadnjem koordinacijskem sestanku delegatov 
postavili to vprašanje v taki luči, to vprašanje ni bilo vneseno v zakon. S tem 
pa ni rečeno, da ni sprejeto, saj dikcija zakona, taka kot je, ne zahteva tako 
strogo kot prejšnja, temveč samo pravi, da mora imeti projektant visoko1 izo- 
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brazbo, strokovni izpit in ustrezno prakso. Pojem ustrezne prakse bo treba 
sedaj obrazložiti in obdelati v predpisih. V tem je stvar. Mi smo na stališču, da 
je za ustrezno prakso na nekaterih področjih, kort so na primer transport itd., 
dovolj samo znanstveno raziskovanje. Ustrezna praksa za projektanta odklopnih 
metod pa ni zgolj znanstveno- udejstvovanje, temveč je treba tudi dejansko 
poznati delo samo, problematiko posameznih rudnikov itd. 

Upam, tovariši delegati, da sem na postavljeno vprašanje odgovoril! 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Jurman! Predlog 
zakona ste prejeli z dopisom dne 15. 5. 1975. Obravnavali so ga: Odbor za 
družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora in Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno poročilo, in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno- poročilo. 
Omenjeni poročili ste prejeli. Želita poročevalca Odbora in Komisije še kaj 
dodati k pismenim poročilom? (Ne želita.) 

Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo1? Prosim, tovariš Janko Bastašič iz občine Šmarje pri Jelšah! 

Janko Bastašič: Spoštovano predsedstvo, spoštovane tovarišice in 
tovariši! 

Pripombe Izvršnega sveta Skupščine občine Šmarje pri Jelšah so nekoliko 
drobne, vendar toliko pomembne za našo majhno^ občino, da jih moram navesti. 

Dane materialne možnosti za delo krajevnih skupnosti narekujejo številne 
samoiniciative rešitve pri financiranju posameznih delovnih področij, zlasti 
komunalnih. 53. člen predloga zakona določa, da lahko krajevne skupnosti pri- 
dobivajo določeno vrsto rudnin, to je pesek, kamenje in prod le za svoje grad- 
bene potrebe in druge lastne potrebe, to pa pomeni, da je promet s temi rudni- 
nami med krajevnimi skupnostmi protipraven. Čeprav so takšni primeri v 
praksi zelo pogosti, zaradi teritorialne razporeditve kamnolomov, se sprašujemo, 
ali šteje promet takšinega materiala med krajevnimi skupnostmi za dejanja, ki 
jih želi preprečiti 53. člen predloga zakona. Menimo, da to ne bi bilo koristno. 
Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala! Zeli še kdo< razpravljati? Tovariš 
Jurman, boste odgovorili kasneje, če bo še kakšno vprašanje? Zeli še kdo be- 
sedo? (Ne.) Tovariš Jurman, lahko odgovorite na postavljeno vprašanje? Pro- 
sim! 

Franc Jurman: Menim, tovariši delegati, da je stvar rešena s 54. čle- 
nom zakona o rudarstvu, kjer piše, da je za pridobivanje drugih rudnin po- 
trebno dovoljenje občinskega upravnega organa, pristojnega za rudarstvo-, razen 
v primerih, ko se rudnina izkorišča kot gradbeni material, če kdo zida na 
primer svojo lastno hišo. Ce bo krajevan skupnost uredila prej z občinskim 
upravnim organom izdajo dovoljenja za eksploatacijo, bo ta eksploatacija legalna 
in je nihče ne bo mogel preprečiti. Predlagatelj zakona je upošteval, da se 
stvari predvsem ne odvijajo nekontrolirano in v nasprotju z urbanističnim 
načrtom. Menim, da takšna dejavnost ni nelegalna, če je prej zadovoljeno 
54. členu tega zakona. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa! Zadovoljiv odgovor? Hvala 
lepa. Zeli še kdo razpravljati? Prosim. Besedo ima tovariš Dušan Kitek iz 
občine Ravne na Koroškem! 
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Dušan Kitek: Na prejšnji seji, ko smo razpravljali o rudarskem 
zakonu, sem govoril o 77. -členu, sedaj pa vidim, da je ostal v isti obliki. 

Gre namreč za denarne kazni za odgovorne osebe. Predlagam, da bi 
1. točko tega člena: »če ne poskrbi za izvajanje varstvenih normativov ali za 
to, da delavci uporabljajo sredstva in opremo za osebno varstvo pri delu«, iz 
tega člena črtali. Gre za to, da so za delovna mesta delavca v rudarski organi- 
zaciji točno napisana navodila in določeni varstveni ukrepi ter da je tudi v 
samoupravnem sporazumu o medsebojnem delovnem razmerju točno zapisano, 
da delavec ne sme delati, če nima zagotovljenih varstvenih normativov in če 
delovno mesto ni varno. Zato menim, da naj se vsaj zapiše, da je tudi on odgo- 
vorna oseba za to delovno mesto. Gre za to, da odgovorna oseba ne more pri 
stotih ah več delovnih mestih vsak trenutek kontrolirati, ah delavec uporablja 
varstvene normative ali ne. To je eno. 

Drugo: Inšpekcijski organ oziroma rudarski inšpektor pride dvakrat ali tri- 
krat na leto-, kar pomeni, da določenega delavca lahko samo enkrat kaznuje. Zato 
bi bilo prav, da se to črta, saj tudi po zakonu o medsebojnih delovnih razmerjih 
mandatnih kazni ni. To smo imeli v rudarskem pravilniku. Mandatnih kazni 
za delavce ne bo več, ko bo1 sprejet predloženi rudarski zakon. Hkrati menim, 
da odgovorna oseba pri 2. točki lahko veliko prispeva, da so delovne priprave 
in naprave v brezhibnem stanju, zato naj bi ta točka ostala. 

Predsednica Mara Žlebnik: Da, tovariš Kitek, vendar danes obrav- 
navamo že predlog zakona in kakršnakoli sprememba k predlogu mora biti 
formulirana v obhki amandmaja. Amandmaja vi niste predložili. Najprej bi 
mogoče tovariš Jurman povedal stališče Izvršnega sveta, zakaj ta pripomba ni 
bila upoštevana. Ce bi tudi potem vztrajali, se morate organizirati in predložiti 
amandma tako, kot to določa poslovnik. 

Franc Jurman: Pri tem gre za dva problema. Pi-edvsem je to dolo- 
čilo le prepisano iz zakona o varstvu pri delu, ki je že sprejet. Tako to ni nič 
novega v zakonu o rudarstvu. Novo v primerjavi s starim zakonom je to, da 
je stari zakon dovoljeval mandatno kaznovanje delavca s strani odgovornega 
tehničnega osebja. To sem, zadnjič že poudaril. Eno je tedaj kaznovanje pre- 
krška, kot če nas na primer miličnik kaznuje na cesti, ker se ne držimo 
predpisov pri prehodu čez cesto. Za določene stvari je zakon o varstvu pri 
delu predvidel tudi mandatno kaznovanje s strani inšpektorjev, če se ugotovi 
prekršek na kraju samem. To, kar je v tem predlogu zakona, tovariš delegat, 
ni novost rudarskega zakona. Novost je le, da se je opustila pravica oziroma 
odvzela pravica kaznovanja delavca s strani vodilnega osebja organizacij zdru- 
ženega dela. 

Naše stališče do kaznovanja delavca z denarno kaznijo tudi s strani vodil- 
nega osebja je, da to ni več v skladu z likom samoupravljalca, da je danes na 
razpolago dovolj drugih instrumentov za doseganje potrebne discipline. Pri 
tem mislimo na aktivizacijo organov samoupravljanja na prvem mestu, na 
partijsko organizacijo, sindikalno organizacijo, interne akte in tako naprej. 

Glede odgovorne osebe bi poudaril, tovariš Kitek, da imate prav. Odgo- 
vorne osebe v tem smislu je treba razumeti tako, da je vsak, kdor je v roke 
dobil neko navodilo za varno delo, kdorkoli, tudi nekvalificirani delavec, od- 
govorna oseba, če je kršil tisto navodilo in delal tako, da je ogrožal sebe ali 
druge. Torej ne smemo odgovorne osebe tukaj pojmovati v smislu zakona o 
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organizacijah združenega dela, po katerem so odgovorne osebe le direktor, 
tehnični vodja in tako naprej. Odgovorna oseba v smislu tega zakona je oseba, 
ki je odgovorna za izvajanje nekega dela po določenih standardih, navodilih 
in tako dalje. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Jurman! Tovariš Kitek, 
vas pojasnilo zadovoljuje? 

Dušan Kitek: Razlaga odgovorne osebe me zadovoljuje, vendar bi bilo 
boljše, če bi bilo to napisano. V podjetju namreč, v rudniku, se tolmači od- 
govorna oseba kot tehnični vodja, tehnični direktor aH pa glavni direktor. Ker 
tako razumemo mi v našem rudniku, je bilo precej razprav, kdo je odgovorna 
oseba. Osebno sem mislil, kot sem povedal, da je vsak, kdor dobi določeno pod- 
ročje v svoje roke, odgovorna oseba za svoje delovno mesto, ne glede na to, 
ali je NKV ali VK delavec. 

Predsednica Mara Zlebnik: Ce dovolite kratko intervencijo! Menim, 
da je treba sporno besedilo vzeti kompleksno in ne izločati samo pojem od- 
govorne osebe. 

Franc Jurman: Namreč, če vzamemo sedanjo dikcijo zakona o ru- 
darstvu, bomo videli, da se odgovorna oseba določa z delovnim področjem 
in da odgovorne osebe v smislu rudarskega zakona nimajo nobene zveze z 
odgovorno osebo v smislu zakona o organizacijah združenega dela. 

To je razvidno že iz stare dikcije zakona, nova dikcija pa to malo bolj 
zakriva, ker so vse te podrobnosti izpuščene in skrite v 70. členu, kjer našte- 
vamo, kateri spreminjevalni predpisi bodo še sprejeti. Med ostalim bodo izšli 
tudi predpisi o strokovnih izpitih, samostojnih projektantih, rudarskih pro- 
jektih, predpisi o izobrazbi, usposobljenosti in tako dalje. Tako se točno določa, 
kaj je glavni tehnični vodja, kaj tehnični vodja, če hočete po starem, obrato- 
vodja, poslovodja, nadzornik in tako naprej. Uporabljam stare nazive, ker no- 
vih še nimamo. Tu so tudi nazivi strelec, kopač, pomožni kopač, vozač in tako 
dalje, seveda po stari nomenklaturi. To so odgovorne osebe, in če zadolžimo 
nekoga, od inženirja pa do nekvalificiranega delavca, za neko delovno mesto, 
je on odgovoren v smislu zakona o medsebojnih razmerjih. 

Predsednica i/tara Zlebnik: Hvala, tovariš Jurman! Tovariš Kitek, 
je stvar jasna? (Da.) 

Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem 
na glasovanje predlog zakona o rudarstvu. Kdor je za predlog zakona, naj pro- 
sim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o rudarstvu. 

Prehajam na 7. toičko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
zdravstvenem nadzorstvu nad živili. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in za svojega predstavnika določil tovariša dr. Dominika Koma- 
dino, republiškega podsekretarja v Republiškem komiteju za zdravstvo in 
socialno varstvo. Zeli predstavnik predlagatelja še ustno obrazložiti predlog 
zakona? Ne želi. 



17. seja 203 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 19. 5. 1975. Obravnavali so ga: 
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora in Odbor za 
družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno 
pismeno poročilo, in Zakonodajnopravna komisija, ki je prav tako predložila 
pismeno poročilo. Poročili ste prejeli. Želita poročevalca Odbora in Komisije še 
kaj dodati k pismenim poročilom? Ne želita. 

Obveščam vas, da smo včeraj dobili amandmaje skupine delegatov iz 
občine Ljubljana-Moste-Polje. Predlog zakona smo poslali vsem delegatom 
19. maja 1975. Zato mora delegat iz občine Ljubljana-Moste-Polje, če vztraja pri 
svojih amandmajih, danes na seji- te amandmaje aktivirati s tem, da jih 
predloži po poslovniku s podpisi 10 delegatov. Hkrati bi obvestila zbor, da ste 
dobili danes tudi amandmaje k 23. in -25. členu tega zakona, ki jih je pred- 
ložil Izvršni svet in ki so po vsebini enaki predlogom skupine delegatov iz 
občine Ljubljana-Moste-Polje. 

Prosim najprej delegata iz občine Ljubljana-Moste-Polje, da se izreče o 
teh amandmajih! Besedo ima tovariš Stane Ermenc! 

Stane Ermenc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ker smo danes ugotovili, da so amandmaji Izvršnega sveta enaki amand- 
majem skupine delegatov iz občine Ljubljana-Moste-Polje, umikamo amandma 
naše skupine delegatov. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Ermenc! Na podlagi 
predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Besedo ima tovariš Danilo Sbrizaj, delegat iz občine Ljubljana-Šiška! 

Danilo Sbrizaj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Sem v zadregi, ker smo v naši skupini pričakovali, da bomo dobili 
poročila odborov, zlasti pa Zakonodajno-pravne komisije prej, in da bo že v 
njih prišlo do drugačne rešitve 36. člena. Tako ne moremo več predložiti 
amandmaja, temveč samo vprašanje predlagatelja. 

Gre za 36. člen, za katerega je naša skupina menila, da je nepotreben in 
bi ga lahko iz zakona črtali. Ta predlog utemeljujemo z naslednjim: Snov 
36. člena ureja že veljavni 60. člen zakona o jugoslovanskih standardih in 
normah kakovosti proizvodov. Deklaracije oziroma označevanja proizvoda ne 
moremo šteti kot kategorijo zdravstvene lastnosti živila, ker lahko označuje le 
določeno kakovost. Kakovost blaga in živil pa v prometu v celoti ureja prej 
navedeni zakon o jugoslovanskih standardih in normah kakovosti proizvodov. 

Omeniti je nadalje, da je za izvajanje zakona o jugoslovanskih standardih 
in normah o kakovosti proizvodov pristojna tržna inšpekcija, za izvajanje 
zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili pa bo pristojna sanitarna in 
veterinarska inšpekcija. Opraviti imamo z značilnim primerom kolizije pri- 
stojnosti, zaradi česar obstaja tudi nevarnost za nastanek kompetenčnega 
spora med dvema organoma, po drugi strani pa možnost, da ne bo noben 
pristojni organ izvajal določil zakona. 

Končno je treba še omeniti, da je dajanje blaga oziroma živil v promet 
brez ali z nepopolno deklaracijo po zakonu o jugoslovanskih standardih kako- 
vosti proizvodov (po 9. točki 64. člena) gospodarski prestopek, da pa predlog 
zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili te pomanjkljivosti ne sankcio- 
nira. Tako bi pri izvajanju teh določil po obeh zakonih prišlo do nenavadne 
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situacije, da bi organizacija združenega dela odgovarjala za gospodarski pre- 
stopek, če bi ukrep izločanja blaga izrekel organ tržne inšpekcije, če pa bi tak 
ukrep izrekel sanitarni inšpektor, pa ne bi odgovarjala. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Predlagam, da nadaljujemo razpravo in 
da naj bi predstavnik Izvršnega sveta odgovoril še na morebitna druga vpra- 
šanja. Besedo ima tovariš Stojan Makovec, delegat v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V zvezi z zakonom o kontroli živil bi rad poudaril, da bi morala biti pri 
uvozu živil stroga kontrola, tisti, ki bi blago uvažal pa bi moral imeti vso 
odgovornost za nastalo škodo, ki največkrat ni majhna. Enako bi morali 
ravnati pri izvozu, saj pogosto dobimo izvožena živila zavrnjena, za nastalo 
škodo pa ne odgovarja nihče. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Makovec! Želi še kdo 
razpravljati?• P'otem bi prosila predstavnika Izvršnega sveta za odgovor ozi- 
roma pojasnilo'. 

Dr. Dominik Komadina: Tovarišica predsedncia, tovarišice in to- 
variši delegati! 

Prvi del vprašanja pravi, da naj se črta 36. člen predloga zakona, saj se 
deklaracija oziroma označevanje proizvoda ne more šteti kot kategorija zdrav- 
stvene lastnosti živila, temveč označuje samo določeno kakovost. Kakovost 
blaga in živil v prometu pa po mnenju delegata v celoti ureja zakon o jugo- 
slovanskih standardih in normah kakovosti proizvodov. Za izvajanje zakona 
o jugoslovanskih standardih in normah kakovosti proizvodov je pristojna 
tržna inšpekcija, za izvajanje zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili pa 
je izključno' pristojna sanitarna oziroma veterinarska inšpekcija. Po mnenju 
delegata bi zato lahko prihajalo do kolizije pristojnosti. 

Pregled živila zaradi deklaracije je po našem, mnenju sestavni del zdrav- 
stvenega nadzorstva nad živili. Posamezna živila so zdravstveno oporečna, če 
vsebujejo na primer nedovoljene konservanse, barve in druge aditive ah 'če 
vsebujejo te snovi v prevelikih količinah. S tem v zvezi je prvi del zdravstve- 
nega nadzorstva, ki ga opravlja inšpektor. Pregled v laboratoriju pa ugotavlja, 
ah je količina aditivov taka kot v deklaraciji. Živilo je zdravstveno oporečno 
tudi, če je pretekel rok uporabnosti. Tudi tu mora sanitarna oziroma veteri- 
narska inšpekcija kontrolirati deklaracijo, če hoče ugotoviti dejansko stanje. 
Pri pregledu deklaracije ne gre tako samo za kontroliranje kakovosti živila, 
temveč tudi za zdravstveno nadzorstvo in ugotavljanje, ali je živilo zdravstveno 
neoporečno po zakonu o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne 
rabe. Zdravstveni nadzor, brez kontroliranja deklaracije, bi bil seveda pomanj- 
kljiv. Pri tem torej ne gre za kolizijo pristojnosti. Organi zdravstvenega nad- 
zorstva bodo kontrolirali deklaracijo, ki se nanaša na zdravstveno' neoporečnost 
živila, organi tržne inšpekcije pa kakovost in ceno živila. 

Glede drugega vprašanja moram povedati, da bo nov zvezni zakon o 
kontroli uvoza živil uredil to materijo, zato to ni predmet predloženega zakona. 
Nov zvezni zakon je v fazi osnutka in ureja to problematiko v celoti. 



17. seja 205 

Predsednica Mara Zlebnik: Tovariš Sbrizaj, je zadeva jasna? (Da.) 
Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in prehajam na glaso- 

vanje. Najprej moramo glasovati o dveh amandmajih Izvršnega sveta, k 23. 
in 25. členu. 

Prosim predstavnika Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj 
tovariša Grabnerja, da se izreče o teh amandmajih! Odbor jih sprejema. Hvala! 
Kdor je tedaj za amandmaja Izvršnega sveta k 23. in 25. členu, naj prosim 
glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja k 25. in 23. členu predloga zakona o zdrav- 
stvenem nadzorstvu nad živili soglasno sprejeta. 

Sedaj moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili 
soglasno sprejet. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (republiškega prora- 
čuna) za leto 1974. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Marjana Oblaka, republiškega podsekre- 
tarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun, ki bo predlog zakona tudi ustno obrazložil. 

Marjan Oblak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Proračun SR Slovenije za leto 1974 je bil sprejet na seji Republiškega 
zbora in na seji Enotnega zbora delovnih skupnosti 27. marca 1974 in spreme- 
njen z zakonom o spremembi zakona o proračunu, ki ga je sprejela ta skupščina 
na seji Zbora združenega dela in na seji Zbora občin 16. oktobra 1974. 

Iz predloga zakona o zaključnem računu proračuna SR Slovenije za leto 
1974, skupaj z bilanco doseženih dohodkov, pregledom porabe celotnih sredstev 
republiškega proračuna in poročilom Službe družbenega knjigovodstva o pre- 
gledu predloga zaključnega računa o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 
1974 izhaja, da vsebuje usklađena gibanja na dogovorjeni ravni oblikovanje 
dohodkov in njihove porabe in da so bili predvideni dohodki doseženi z 
1887,8 milijona dinarjev ali s 101,1% in da so bili predvideni izdatki izvršeni 
z 1 800,3 milijona dinarjev ali s 96,4%. 

Razlika med doseženimi dohodki in izvršenimi izdatki v višini 87 milijonov 
552 873,92 dinarja se nanaša na več dosežene dohodke za 20,2 milijona dinarjev 
ob hkratni izravnavi nedoseženih dohodkov, kar je razvidno iz tabele 1 — 
pregleda dohodkov republiškega proračuna za leto 1974 v absolutnih zneskih in 
v odstotnih razmerjih, nasproti sprejetemu planu za vsako vrsto dohodka 
posebej. 

Dohodki, ki pripadajo republiškemu proračunu in so bili vplačani v letu 
1975 na podlagi zaključnih računov temeljnih organizacij združenega dela, za- 
vodov, Narodne banke Slovenije in drugih zavezancev za leto 1974, so vklju- 
čeni v dohodke republiškega proračuna za leto 1975. Neizvršeni izdatki se 
nanašajo na sredstva za posege v gospodarstvu z 59,6 milijona dinarjev. Ta 
sredstva se delijo na obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja manj 
razvitih območij, za osnovne in dodatne premije za mleko v skupnem znesku 
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25,5 milijona dinarjev. Za te namene se po 3. členu predloga zakona o zaključ- 
nem računu za leto 1974 zagotavlja 45 milijonov dinarjev. 

Obveznosti do premij za mleko, ki so bile obračunane v letu 1974 za zad- 
nja dva meseca preteklega leta, so bile po izvršeni kontroli poravnane upravi- 
čencem iz sredstev proračuna za leto 1975, predvidenih za ta namen. 

Drugi del neizvršenih izdatkov proračuna, predvidenih iz sredstev za 
posege v gospodarstvo-, pa se nanaša na odplačila tujih dolgov do Narodne 
banke Jugoslavije in do Jugoslovanske investicijske banke v skupnem znesku 
34,1 milijona dinarjev. Ta obveznost pa sovpada z razmejevanjem obveznosti 
iz sredstev prenosa državnega kapitala iz zveznih bank. 

Drugi del neizvršenih izdatkov, za 7,8 milijona dinarjev, se nanaša na pri- 
hranke po posameznih namenih republiškega proračuna, ki so razvidni iz tabele 
2 — poraba celotnih sredstev po glavnih namenih. 

Skupen predlog odborov za finance Zbora združenega dela in Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije z dne 2. junija 1975, da naj Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije zavzame stališče glede znižanja akontacij oziroma znižanja sedaj 
veljavne stopnje davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
v letu 1975, je obravnaval Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na včerajšnji seji 
in zavzel naslednje stališče: 

1. Na svoji seji 25. tega meseca bo obravnaval Izvršni svet analizo gospo- 
darskih gibanj ter skupne in splošne porabe v prvih petih mesecih letošnjega 
leta, skupaj z oceno izvajanja resolucije o družbenoekonomski politiki in na- 
logah v letu 1975. Hkrati bo sprejel predlog odloka o vlaganjih v investicije, 
ki so oproščene republiškega davka iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela v letu 1975. 

Obdelava podatkov, primerjav iz obračuna davka iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela za leto 1974 je v teku in bo zaključena pred kon- 
cem meseca junija. 

2. Vse navedene dokumente in še morebitne druge predloge ukrepov bo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil Skupščini SR Slovenije s prošnjo, 
da jih uvrsti na dnevni red sej svojih zborov v mesecu juliju. S tem bo dana 
možnost, da bodo ti dokumenti oziroma zakonski akti, ki naj bi jih sprejela 
ta skupščina, učinkovali, že v periodičnih obračunih temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela za prvo polletje letošnjega leta. 

Razdelitev nerazporejenih dohodkov po 3. členu predloga zakotna o za- 
ključnem računu proračuna je bila za namene intervencij že utemeljena. Po- 
trebe Republiškega sekretariata za notranje zadeve so zaradi podaljšanja štu- 
dijskega programa kadetov neodložljive, kakor tudi sredstva za uresničenje 
odloka o sofinanciranju programa graditve stanovanj za delavce v repu- 
bliških upravnih in pravosodnih organih, ki se financirajo iz republiškega 
proračuna, ter strokovnih služb Skupščine SR Slovenije, Predsedstva SR Slove- 
nije, Ustavnega sodišča in Izvršnega sveta v letih od 1975 do 1979. 

Manjši zneski so predlagani za dokončno poravnavo obveznosti do spome- 
nika revolucije in spomenika Stanetu Rozmanu v Ljubljani, za Dom borcev 
NOV in mladine v Kumrovcu, za sofinanciranje zveznih in republiških vod- 
stev družbenopolitičnih organizacij in društev prek Koordinacijskega odbora 
Republiške konference Socialistične zveze. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga sprejem zakona o zaključ- 
nem računu republiškega proračuna za leto 1974 v besedilu, v katerem je pred- 
ložen. Hvala lepa. 



17. seja 207 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala, tovariš Oblak! Predlog zakona 
ste prejeli z dopisom dne 19. 5. 1975. Izvršni svet predlaga, da obravnavamo 
predlog zakona v smsilu 294. in 296. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
po skrajšanem postopku, ker pred tem nismo obravnavali predloga za izdajo 
zakona oziroma osnutka. 

Najprej se moramo odločiti, ali se s takim predlogom Izvršnega sveta stri- 
njamo. Zato začenjam razpravo o predlogu Izvršnega sveta. Zeli kdo besedo? 
(Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog 
Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta, da se 
obravnava zakon v zadnji fazi, to je kot predlog zakona. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor 
za finance Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. 

Omenjeni poročili ste prejeli. Prejeli ste tudi pripombe skupine delegatov 
občine Žalec. Menim, da je na te pripombe v glavnem tovariš Oblak v svojem 
uvodu že odgovoril. Želita predstavnika Odbora in Komisije še kaj dodati 
k pismenim poročilom? (Ne.) 

Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Zeli 
kdo besedo? (Nihče.) Prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog zakona o 
zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) 
za leto 1974, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski promet. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in za svojega predstavnika določli tovariša Livia Jakomina, 
predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze. Zeli predstavnik Iz- 
vršnega sveta osnutek zakona tudi ustno obrazložiti? (Ne želi.) 

Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 15. 5. 1975. Obravnavah pa 
so ga: Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora in Odbor 
za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno 
pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila 
pismeno poročilo. P'oročila ste prejeli. Želita predstavnika Odbora in Komisije 
še kaj dodati k pismenim poročilom? Ne želita. 

Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? (Nihče.) 

Zbor obveščam, da smo danes prejeli k temu osnutku zakona tudi pismene 
pripombe skupine delegatov s področja gospodarstva za Zbor občin iz Postojne. 
Ker ne želi nihče razpravljati, predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in tele- 
fonski promet se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. P'ri pripravi predloga naj upošteva vse pripombe in predloge, dane v 

poročilih skupščinskih teles. 
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Pi'ehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o družbenem pravobranilcu samoupravljanja. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika določil tovarišico Evo Naglic, 
republiško sekretarko za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, ki bo 
imela tudi uvodno besedo. 

Eva Naglič: Tovarišica predsednica, spoštovane tovarišice in tova- 
riši delegati! 

Na podlagi 129. člena, 3. točke 281. člena in 374. člena zvezne ustave je 
pristojnost federacije, da z zakonom o družbenem pravobranilcu samoupravlja- 
nja določi načela o položaju, pravicah in dolžnostih, ki so skupna za vse druž- 
bene pravobranilce samoupravljanja v SFR Jugoslaviji, to je za zveznega druž- 
benega pravobranilca samoupravljanja, republiške in pokrajinske družbene 
pravobranilce samoupravljanja ter občinske oziroma medobčinske družbene 
pravobranilce samoupravljanja. 

Skladno z že navedenimi ustavnimi določbami je federacija pristojna, da s 
posebnim zakonom o obveznem družbenem pravobranilcu samoupravljanja kon- 
kretizira splošna načela o položaju, pravicah in dolžnostih tega družbenega 
pravobranilca samoupravljanja — to zlasti glede na posebnost, da zvezni druž- 
beni pravobranilec samoupravljanja opravlja funkcijo v mejah pravic in dolž- 
nosti federacije, kakor tudi da v zvezi s tem uredi organizacijska vprašanja tega 
organa. 

Po ustavi SR Slovenije republika sprejme zakon o družbenem pravo- 
branilcu samoupravljanja skladno z določbami 152., 154. in 350. člena ustave 
SR Slovenije. Glede na že navedeno pristojnost federacije, da določi v svojem 
zakonu temeljna načela o položaju ter pravicah in dolžnostih vseh družbenih 
pravobranilcev samoupravljanja v SFR Jugoslaviji, je logičen zaključek, da 
potekajo skoraj istočasno postopki za sprejem zakona o družbenem pravobra- 
nilcu samoupravljanja v SR Sloveniji. 

Predlagatelj želi posebej poudariti izreden pomen tega novega organa, 
ki mu je kot izključna naloga poverjeno varstvo samoupravnih pravic delovnih 
ljudi in varstvo družbene lastnine. Ta naloga je sicer poverjena tudi skupšči- 
nam družbenopolitičnih skupnosti in njim odgovornim organom, sodiščem, 
ustavnim sodiščem in javnim tožilcem. Ker pa imajo slednji navedeni organi 
poleg te naloge še vrsto drugih nalog, je imel usta vodaj alec za potrebno, da 
ustanovi poseben organ družbene skupnosti, ki naj mu bo poverjena ta naloga 
kot izključna. 

Pomembnost varstva samoupravljanja, varstva samoupravnih pravic de- 
lovnih ljudi in varstva družbene lastnine je razvidna tudi iz tega, da je druž- 
beno varstvo navedenih dobrin vključeno kot poseben razdelek drugega po- 
glavja ustave. Pri tem ne smemo mimo dejstva, da je samoupravljanje poli- 
tično-pravni izraz družbene lastnine kot proizvodnega in družbenoekonomskega 
odnosa med ljudmi, da je torej družbeno samoupravljanje odraz odprave last- 
ninskih pravic v odnosu do družbenih sredstev za proizvodnjo in sredstev za 
delo. Ta temeljna ugotovitev nas bo nujno privedla do spoznanja, da sta samo- 
upravljanje in družbena lastnina nerazdružljivi dobrini in da je torej nujno 
tudi varstvo teh dobrin. 
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Predloženi osnutek zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja 
temelji na načelih, ki jih opredeljuje delovni osnutek zveznega zakona o druž- 
benem pravobranilcu samoupravljanja. Ta načela so zlasti: da je družbeni 
pravobranilec samoupravljanja organ družbene skupnosti, ki ukrepa in vlaga 
pravna sredstva ter izvršuje z zakonom določene pravice in dolžnosti za uresni- 
čitev družbenega varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene 
lastnine, da ima ne le pravico, temveč tudi dolžnost ukrepati, kadar utegnejo 
biti ogrožene samoupravne pravice delovnih ljudi in ogrožena družbena last- 
nina, da je dejavnost družbenega pravobranilca samoupravljanja predvsem 
družbenopolitične, družbenoekonomske in tudi politično-pravne narave, da je 
upravičen odrediti zoper določeno organizacijo združenega dela, njene organe, 
določeno skupnost ali katerega od organov le-te z zakonom predvideni za- 
časni ukrep, s katerim se zadrži določena odločitev, ki bi utegnila kršiti samo- 
upravne pravice delovnih ljudi oziroma ogroziti družbeno lastnino. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja je dolžan poročati o stanju, po- 
javih in problemih na področju družbenolastninskih in drugih samoupravnih 
razmerjih skupščini ustrezne družbenopolitične skupnosti in ustreznim druž- 
benopolitičnim organizacijam. 

Da opravljajo funkcijo družbenega pravobranilca samoupravljanja na ob- 
močju SR Slovenije, so republiški družbeni pravobranilec samoupravljanja in 
družbeni pravobranilci samoupravljanja ustanovljeni, bodisi za območje ene, 
bodisi za območje več občin. 

Pri obravnavanju osnutka republiškega zakona o družbenem pravobranilcu 
samoupravljanja so se v razpravah pojavila določena sporna vprašanja: glede 
ukrepanja družbenega pravobranilca samoupravljanja zoper društva, glede iz- 
podbijanja aktov ali dejanj, v katerih se nezakonito razpolaga z družbenimi 
sredstvi, s katerimi je bilo pravno razmerje vzpostavljeno s tretjo osebo ah se 
zadržanje izvršitve določenega akta oziroma dejanja nanaša tako na splošne 
kot tudi na posamične akte, komu naj družbeni pravobranilec samouprav- 
ljanja poroča o stanju, pojavih in problemih in tako dalje. 

Predlagatelj bo temeljito proučil vse pripombe in predloge ter v sodelo- 
vanju s predlagatelji zveznega zakona o družbenem pravobranilcu samouprav- 
ljanja predložil republiški skupščini predlog zakona o družbenem pravobra- 
nilcu samoupravljanja v SR Sloveniji, ki bo upošteval vse utemeljene pri- 
pombe in seveda temeljna načela o položaju ter pravicah in dolžnostih družbe- 
nega pravobranilca samoupravljanja, ki jih bo dokončno opredelil predlog zvez- 
nega zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! K tej točki dnevnega reda je bil 
povabljen tudi družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije. 

Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 15. 5. 1975. Povzetek osnutka 
je bil objavljen v Poročevalcu št. 10 z dne 14. 5. 1975. Pismene pripombe k 
osnutku tega zakona pa je predložila skupina delegatov iz občine Postojna. 

Osnutek so obravnavali: Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem 
našega zbora, ki je predložil pismeno poročilo, Komisija za pravosodje in Za- 
konodajno-pravna komisija, ki sta predložili pismeni poročili. Omenjena po- 
ročila ste prejeli. Želijo poročevalci Odbora in komisij še kaj dodati k pisme- 
nim poročilom? (Ne želijo.) 

14 
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Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Prosim. Tovariš Milutin Mužić, namestnik družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja SR Slovenije. 

Milutin Mužič: Podčrtal bi nekaj osnovnih načel, ki so vodila pred- 
lagatelja tega zakona. Do sedaj namreč še nismo imeli izkušenj glede funkcije 
družbenega pravobranilca samoupravljanja, po drugi plati pa je nemogoče 
njegov pravni status urediti tako<, kot je urejen pravni status drugih ustavnih 
institucij, ki smo jih v dosedanjem sistemu že poznali. Prav zaradi tega je bila 
pozornost posvečena predvsem naslednjim vprašanjem: 

1. Koncepcijo družbenega pravobranilca samoupravljanja je bilo potrebno 
postaviti tako, da je omogočena njegova samostojna družbena funkcija. Druž- 
beni pravobranilec samoupravljanja namreč ni organ družbenopolitične skup- 
nosti, temveč organ družbene skupnosti, kar pomeni, da mora biti predvsem 
usmerjen in odgovoren neposredno delavcem v združenem delu, torej tudi nji- 
hovim političnim organizacijam. 

2. Družbenemu pravobranilcu samoupravljanja je potrebno zaradi izvrše- 
vanja njegovih funkcij omogočiti učinkovito delo, in sicer zlasti glede delovnih 
organizacij, družbenopolitičnih skupnosti, interesnih skupnosti, družbenopoli- 
tičnih organizacij, skratka v razmerju do vseh struktur, ki na takšen ali dru- 
gačen način sodelujejo v graditvi samoupravnega sistema in družbenoekonom- 
skih razmerij na temelju dohodka kot družbenega odnosa. 

3. Družbeni pravobranilec samoupravljanja mora neposredno sodelovati 
z družbenopolitičnimi organizacijami, SZDL in sindikati, ker mora prek teh 
organizacij vplivati na razvoj samoupravnih odnosov. Po drugi strani pa je 
organ, prek katerega bodo družbenopolitične organizacije lahko neposredno 
uresničile ustrezne vplive na konkreten razvoj samoupravljanja v združenem 
delu in v drugih samoupravnih skupnostih. 

4. Družbenemu pravobranilcu samoupravljanja je treba zagotoviti takšna 
pravna sredstva, s katerimi bo> mogoč učinkovit in hiter postopek oziroma inter- 
vencija takrat in v tistih primerih, ko bi prišlo do kršitev samoupravnih pra- 
vic oziroma družbene lastnine. 

5. V republiki kot družbeni skupnosti je potrebno zagotoviti enoten po- 
ložaj tega organa in njegovo enotno, učinkovito delovanje. To naj omogoči 
čimbolj enoten pristop k razreševanju različnih vprašanj na področju samo- 
upravnega razvoja in usklađen razvoj samoupravnih odnosov v združenem 
delu, ne glede na občinske meje. Zato so nujni taki odnosi med republiškim in 
družbenim pravobranilcem samoupravljanja in občinskimi družbenimi pravo- 
branilci, ki bodo omogočili enotno delovanje. Zato tudi opredeljevanje pristoj- 
nosti republiškega pravobranilca samoupravljanja kot tudi možnost obveznih 
navodil za delo občinskih pravobranilcev samoupravljanja. 

Priprave za sprejem zveznega zakona s tega področja in republiških tečejo 
vzporedno in usklađeno. V zvezi je že pripravljeno besedilo predloga zakona, 
zato bo mogoče republiški zakon sprejeti v predvidenem roku. 

Se nekaj bi omenil. Organiziranost tega organa v občinah ne teče tako, 
kot je bilo predvideno oziroma že sklenjeno novembra 1974 v Koordinacijski 
komisiji za spremljanje in uresničevanje ustave in februarja 1975 v Izvršnem 
odboru Republiške konference SZDL. Do sedaj so imenovani v občinah le 
trije pravobranilci samoupravljanja, medtem ko so imenovanja v Kopru, Mari- 
boru, Zasavju in Posavju v pripravi. Akcijo za imenovanje družbenih pravo- 
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branilcev samoupravljanja v občinah je potrebno v teh občinah pospešiti, kjer 
pa se več občin sporazumeva za skupnega družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja, je treba čimprej doseči ustrezen sporazum. 

Predsednica Mara 2 le b n i k : Hvala lepa, tovariš Mužič! K besedi se 
je prijavila tovarišica Vera Bergoč, delegatka iz Postojne. 

Vera Bergoč: Na seji skupine delegatov s področja gospodarstva in 
na seji skupine delegatov občine Postojna dne 6. 6. 1975 so delegati med dru- 
gim razpravljali tudi o osnutku zakona o družbenem pravobranilcu samo- 
upravljanja. 

Med razpravo so zavzeli stališče, naj njihov delegat na današnjem zase- 
danju predlaga Skupščini, da se omenjeni osnutek zakona obravnava kot pred- 
log zakona. 

Obrazložitev je naslednja: Dobro leto je že za nami, odkar smo sprejeli 
ustavo SFRJ in ustavo SR Slovenije. Z novo' ustavo smo v naš družbeno- 
politični sistem uvedli institucije o samoupravnih sodnih organih. Ena od 
pomembnih novosti so samoupravna sodišča, kot tudi sodišča združenega dela. 
Menimo, da ta sodišča ne morejo zaživeti oziroma pravo delo teh sodišč bo 
mogoče šele, ko bodo začeli z delom družbeni pravobranilci samoupavljanja. 
Zato menimo, da bi bilo vsakršno zavlačevanje sprejema zakona o družbenem 
pravobranilcu samoupravljanja v škodo učinkovitosti dela sodišč združenega 
dela. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovarišica Bergočeva! Pred- 
lagam, da o tem predlogu takoj razpravljamo', da bi to zadevo razčistili. Tova- 
rišica Bergočeva v imenu skupine delegatov predlaga, da naj bi že na današnji 
seji obravnavali ta zakon kot predlog zakona in ne kot osnutek. Če dovolite, 
bi dala k temu predlogu nekaj opozoril. 

V gradivu ste prejeli pismeno poročilo Odbora za družbenopolitični sistem 
Družbenopolitičnega zbora, Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem 
našega zbora, poročilo Zakonodajno-pravne komisije in Komisije za pravo- 
sodje. Vsi ti organi imajo k osnutku zakona številne pripombe. Ce bi pre- 
kvalificirah osnutek v predlog zakona, bi to pomenilo, da bi se morala vsa ta 
telesa sestati in svoje pripombe že danes oblikovati v amandmaje. To pa je 
tehnično neizvedljivo. Hkrati bi opozorila na to, da tudi zvezni zakon še ni 
sprejet in da zato ne bi bilo mogoče že na današnji seji obravnavati ta osnutek 
kot predlog zakona. 

To je moje mnenje, prosila pa bi seveda predstavnika Izvršnega sveta, da 
da tudi svoje stališče k temu predlogu! 

Eva Naglič: Tovarišice in tovariši delegati! Menim, da je dejansko 
nemogoče sprejeti ta predlog, kakorkoli so utemeljena razmišljanja in pred- 
logi delegacije oziroma predstavnice delegacije iz Postojne. Razlogi, ki jih je 
že predsednica zbora navedla, in pa dejstvo, da v resnici nismo usklađeni s 
predlogom zveznega zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja, nam 
onemogočajo, da ta predlog sprejmemo. Pri tem bi opozorila še na nekaj. 

Menim, da ni odločujoč za delovanje sodišč združenega dela sprejem tega 
zakona, saj sodišča združenega dela, razen pristojnosti, ki jih imajo v zvezi 
s pobudami in predlogi, ki jih bo dajal družbeni pravobranilec samoupravlja- 

li 
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nj a, vendarle rešujejo še vrsto drugih sporov, pri katerih so drugi predlaga- 
telji, ki so že institucionalizirani z zakonom. Med drugim sodišča združenega 
dela tudi rešujejo kompleksne delovne "spore. Pri delovnih sporih pa ni treba, 
da je družbeni pravobranilec tako procesualno institucionaliziran. Poleg tega 
pa že ustava sama v precejšnji meri ureja področje in pristojnosti ter naloge 
družbenega pravobranilca samoupravljanja. 

Kot predlagatelji se bomo vsekakor zavzeli, da bo predlog zakona pred- 
ložen Skupščini že v juliju mesecu; bomo pa tudi tesno sodelovali s predlaga- 
teljem zveznega zakona o družbenem pravobranilcu, tako da bomo dejansko 
delovali usklađeno. Tudi zato, ker smo pač vezani na temeljna načela, ki 
jih bo določal zvezni zakon. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovarišica Nagličeva! Tovarišica 
Bergočeva, ali vztrajate v imenu delegacije pri svojem predlogu? 

Vera Bergoč (iz klopi): Ne vztrajam, ker je že uskladitev nemogoča. 

Predsednica Mara Žlebnik: Se pravi, da umikate predlog. Zeli še 
kdo razpravljati, prosim? Besedo ima tovariš Danilo Sbrizaj, delegat iz občine 
Ljubljana-Šiška! 

Danilo Sbrizaj: Naša skupina je imela dve- malenkostni pripombi, 
in sicer menimo, da je v 11. členu tretji odstavek nepotreben, ker predvideva 
tako intervenecijo javnega tožilca oziroma njegovo zavrnitev že zakon o kazen- 
skem postopku. Nadalje menimo, da je sedanja dikcija 20. člena nejasna ozi- 
roma ni dovolj jasno, kakšnih funkcij in služb ne more opravljati družbeni 
pravobranilec in predvsem, ali je lahko izvoljen za delegata v skupščino druž- 
benopolitične skupnosti, ki ga je izvolila in podobno. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Sbrizaj! Te pripombe so 
dane s strani skupine občine Ljubljana-Siška tudi v pismeni obliki. Prav tako 
so pismene pripombe prispele iz občine Žalec. Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) 
Ce nihče, zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije do julija 

1975. ' j : ! 
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet upošteva vse pripombe in 

predloge, dane v poročilih skupščinskih teles, pripombe skupin delegatov in pri- 
pombe, dane v današnji razpravi na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na informacijo 
o organizaciji sodišč združenega dela. 

Informacijo je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in za svojega predstavnika določil tovarišico Evo Naglic, repu- 
bliško sekretarko za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Zeli mogoče predstavnica Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Da.) 

Eva Naglic: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
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Dejstvo, da Skupščina SR Slovenije že 6 mesecev po sprejemu zakona 
o sodiščih združenega dela obravnava problematiko v zvezi z ustanovitvijo, 
organizacijo in delovanjem teh novih samoupravnih sodišč, kaže izredno zain- 
teresiranost in skrb naše družbe za novo institucijo, predvideno z ustavo. Gre 
namreč za prvi korak v procesu preobrazbe pravosodja na novi ustavni podlagi, 
ko na podlagi neodtujljive pravice, da razpolagajo z dohodkom kot rezultatom 
svojega živega in minulega dela in združujoč svoje delo in sredstva delavci 
urejajo medsebojne ekonomske in druge odnose, vzpostavljajo in razvijajo 
institucijo za samoupravno razreševanje vseh nasprotij iz teh odnosov. 

Premajhno angažiranje vseh subjektivnih sil v tem procesu lahko torej 
že na samem začetku zavira ustavno preobrazbo pravosodnega sistema, obča- 
nom pa otežuje zagotovitev sodnega varstva in drugih pravic. Iz predložene 
informacije sta razvidna stanje in problematika v zvezi z organizacijo sodišč 
združenega dela. 

Pozneje smo ugotovili, da bo sodišče združenega dela v Postojni lahko 
začelo z delom sredi junija, ker bodo na seji občinske skupščine Postojna 12. 
junija izvoljeni še sodniki, ki nimajo lastnosti delavca v združenem delu v so- 
dišču, 13. junija pa bodo predsednica in sodniki zaprisegli in se nato sešli 
na prvi zbor sodnikov. Sodišče združenega dela v Kopru bo lahko začelo z de- 
lom predvidoma v začetku julija. Do tedaj namreč predvidevajo izseliti stranko 
in adaptirati stanovanje v poslovne prostore za sodišče. Sodišče združenega 
dela v Novi Gorici bo lahko začelo z delom, ker je tudi občinska skupščina 
Idrija kot zadnja občinska skupščina na območju sodišča že izvolila sodnike, 
ki nimajo lastnosti delavca v združenem delu v sodišču. S tem je odpadla 
glavna ovira za začetek dela tega sodišča. 

Največ težav v zvezi z ustanavljanjem sodišča združenega dela imajo 
v Ljubljani. Široko območje, ki ga pokriva to sodišče, je terjalo več časa za 
evidentiranje kandidatov za poklicne in nepoklicne sodnike, največ težav pa 
imajo v zvezi z zagotovitvijo poslovnih prostorov. Predvidevajo dograditev 
novih poslovnih prostorov, ki bodo vseljivi sredi septembra, do tedaj pa so 
našli začasno rešitev, da bi tudi to sodišče lahko začelo z delom najkasneje 
sredi juh j a 1975. 

Začetek dela sodišč združenega dela seveda še ne pomeni, da so hkrati re- 
šena tudi že vsa materialna vprašanja za normalno delo teh sodišč. Zato bo 
treba v prihodnjem obdobju predvsem povečati napore, da se čimprej zago- 
tovijo primerni prostorski in drugi minimalni pogoji za normalno delo teh 
sodišč. Le tako je mogoče pričakovati, da bodo te nove institucije v našem 
pravosodnem sistemu lahko učinkovito izvrševale svoje naloge. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovarišica Nagličeva! Informa- 
cijo ste prejeli z dopisom z dne 30. 5. 1975. Obravnavala sta jo Odbor za druž- 
benopolitični in komunalni sistem našega zbora, ki je predložil pismeno poro- 
čilo, in Komisija za pravosodje, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. 
Komisija za pravosodje pa je predložila zboru tudi predlog sklepov in priporočil 
za nadaljnje delo pri organizaciji in delovanju sodišč združenega dela SR Slo- 
venije. Omenjeni poročili ste prejeli, prav tako pa tudi predlog sklepov in pri- 
poročil ter pripombe skupine delegatov iz občine Žalec. Vprašujem poročevalca 
Odbora in Komisije, če želita še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in predlagam, da informacijo o organizaciji sodišč 
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združenega dela sprejmemo skupaj s sklepi in priporočili, ki jih predlaga Ko- 
misija za pravosodje za nadaljnje delo pri organizaciji in delovanju sodišč 
združenega dela v SR Sloveniji. Ker pa obravnavajo te sklepe in priporočila 
vsi trije zbori in ker ne mislimo opravljati usklajevanja besedila teh sklepov 
in priporočil, ki tudi ne bodo objavljeni v Uradnem listu, na današnji seji 
zbora, zna pa se zgoditi, da so v razpravi v drugih zborih predlagali posamezne 
spremembe in dopolnitve, predlagam, da zaradi končne redakcije in dopolnitve 
teh sklepov in priporočil izvolimo v našem zboru dva delegata, ki bosta v 
skupni medzborovski komisiji po seji zborov opravila dokončno uskladitev 
besedila teh sklepov in priporočil. V to medzborovsko komisijo predlagam to- 
varišico Slavo Perger, predstavnico Komisije za pravosodje, ter tovariša Mi- 
lana Erbežnika, delegata iz občine Ljubljana-Center. Če se zbor s tem sklepom 
strinja, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagano informacijo ter do- 
polnilno obrazložen sklep. 

Prehajamo na 12. t o č k o dnevnega r e d a , to je na osnutek zakona 
o varnosti cestnega prometa. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil Izvršni svet Skupščine. SR Slove- 
nije in za svojega predstavnika določil tovariša Martina Goloba, pomočnika 
republiškega sekretarja za notranje zadeve. 

Vprašujem predstavnika predlagatelja, če želi osnutek zakona še ustno 
obrazložiti! Prosim, tovariš Golob! 

Martin Golob: Tbvarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da ponovim nekatera izhodišča in sistematiko tega osnutka. 

Zvezni zakon o temeljih varnosti cestnega prometa, ki je v veljavi od 
1. oktobra 1974. leta, v skladu z ustavnimi principi ureja temelje na področju 
varnosti cestnega prometa. Vsa ostala vprašanja s tega področja pa je treba 
urediti z republiškim zakonom in podzakonskimi predpisi. Jasno je, da je cilj 
tako zvezne kot republiške cestno-prometne zakonodaje čimvečja varnost ljudi 
in premoženja. Zato je bil pri pripravi osnutka dan poseben poudarek ureditvi 
nekaterih temeljnih vprašanj, ki naj bi poleg temeljnih pravil cestnega pro- 
meta, ki jih podrobno ureja zvezni zakon, prispevala k temu cilju. 

To so vprašanja omejevanja hitrosti, omejitve prometa posameznih vrst 
vozil, dela na cesti, športnih prireditev na cestah, odstranjevanja ali vleke po- 
škodovanih vozil in drugo. Natančneje je bilo treba opredeliti tudi naloge in 
pooblastila organov za notranje zadeve pri izvajanju predpisov in ukrepov, ki 
zadevajo varnost cestnega prometa. 

Zato je bil predosnutek v široki razpravi, v kateri so poleg nekaterih 
republiških sekretariatov in drugih republiških upravnih organov, pravosodnih 
organov in občinskih organov sodelovali tudi Republiška skupnost za ceste, 
Združenje cestnih podjetij, avto-moto društva in druge organizacije. Večina 
pripomb je bila upoštevana. 

Osnutek je usklađen tudi s pomembnejšimi določbami zakonov drugih re- 
publik in pokrajin. Pripombe, ki so že bile dane in ki bodo še dane v telesih 
Skupščine SR Slovenije, bodo upoštevane pri pripravi predloga zakona. 

Sistematika osnutka zakona o varnosti cestnega prometa je povzeta po 
zveznem zakonu, pri čemer so smiselno vnesena posamezna poglavja, ki jih 
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zvezni zakon ne vsebuje, ker je kompleksna ureditev v pristojnosti republik 
in pokrajin. Osnutek je razdeljen na 11 poglavij, pri posameznih poglavjih 
pa je treba opozoriti na določene značilnosti. 

Splošne določbe predvidevajo poleg splošnih pooblastil organov za no- 
tranje zadeve pri urejanju nadzora cestnega prometa tudi posebne ukrepe, 
ki so v določenih okoliščinah nujni za varnost prometa. 

Določbe o javnih cestah so vključene predvsem zaradi povezave in dolo- 
čajo obveznost pristojnih organov ter organizacij, da vzdržujejo ceste in cestne 
objekte v stanju, ki zagotavlja potrebno varnost. 

Prometna pravila so podrobno urejena v zakonu o temeljih varnosti cest- 
nega prometa, v osnutku pa so predvidene nekatere specifične rešitve, ki jih 
narekuje sedanje stanje cestnega prometa, kot so izjemno parkiranje na ploč- 
nikih, prepoved polkrožnega obračanja v križiščih, ustavljanje pred prehodom 
za pešce tudi med vožnjo v strnjeni koloni in olajšave pri ustavljanju in par- 
kiranju vozil zdravstvenih delavcev in invalidnih oseb. 

Obširneje je v tem poglavju urejena vleka poškodovanih vozil. Nujna so 
bila podrobnejša določila za ureditev izvajanja del na cesti, zaradi večje var- 
nosti udeležencev in manjših motenj v prometu. 

Dolžnosti ob prometni nezgodi so v zakonu o temeljih varnosti cestnega 
prometa predvidene za voznike in druge osebe. Določene so dolžnosti nuđenja 
pomoči, zavarovanja kraja nesreče in obvestila pristojnemu organu za primer, 
ko je v nezgodi kdo izgubil življenje ah je bil poškodovan. V osnutku so pred- 
videne enake dolžnosti tudi za primere, ko v prometni nezgodi nastane večja 
premoženjska škoda. Razen tega je določena še dolžnost odstranitve poškodo- 
vanih vozil in predmetov z vozišča. Predvidene so tudi dolžnosti organizacij 
združenega dela in posameznikov pri ugotavljanju neznanih povzročiteljev 
hujših prometnih nezgod. 

Športne in druge prireditve na cesti ureja osnutek tako, da ustrezne do- 
ločbe nalagajo prirediteljem odgovornost za varen potek prireditve, ker je bila 
varnost udeležencev doslej često zanemarjena. 

Zvezni zakon obravnava predvsem voznike motornih vozil in bi bilo treba 
v osnutku rešiti vsa vprašanja, ki zadevajo voznike kmetijskih traktorjev, 
delovnih strojev in koles z motorjem. Za voznike motornih vozil in za voznike 
kmetijskih traktorjev je bilo treba vnesti v osnutek podrobnejša določila 
o zdravstvenih pregledih, ker vsebuje zvezni zakon le načelne določbe o zdrav- 
stvenih pregledih kandidatov za voznike motornih vozil. V ustreznih določbah 
osnutka je določena krajevna pristojnost pooblaščenih zdravstvenih zavodov za 
te preglede, hkrati pa je predvidena poenostavitev pregledov. Pregled kandidata 
za voznika motornih vozil naj bi opravil zdravnik specialist splošne medicine 
ah zdravnik specialist medicine dela, ki naj bi po svoji presoji vključil druge 
zdravnike specialiste in psihologa. Pregled kandidata za voznike kmetijskega 
traktorja naj bi opravil zdravnik splošne medicine. Obstaja tudi mnenje, da 
naj bi zdravstvene preglede kandidatov za voznike motornih vozil in tudi 
kmetijskih traktorjev opravljale zdravniške komisije, v katerih bi obvezno 
sodelovali poleg zdravnika specialista medicine dela ah zdravnika specialista 
splošne medicine še zdravnik specialist za očesne bolezni, zdravnik specialist za 
živčne bolezni in psiholog. O tem predlogu bo treba še razpravljati in ga še 
temeljito proučiti. V osnutku je predvidena tudi komisija II. stopnje za reše- 
vanje pritožb. 
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Bistveno spremembo v primerjavi z dosedanjo ureditvijo prinaša osnutek 
glede pripravljanja kandidatov za voznike motornih vozil. Kandidate po osnut- 
ku lahko usposabljajo za praktično vožnjo po cesti le vozniki, inštruktorji 
avto-šole. Za voznike kmetijskih traktorjev je predvideno, da bodo lahko oprav- 
ljah vozniške izpite v vsaki občini. 

V poglavju o vozilih so predvidene olajšave pri registraciji in pri tehničnih 
pregledih kmetijskih traktorjev, ki naj bi bih posebej evidentirani le ob na- 
kupu, tehnični pregledi pa naj bi se opravljali v vsaki občini. 

Poglavje o posebnih varnostnih ukrepih predvideva nekatere preventivne 
ukrepe organov javne varnosti v konkretnih prometnih situacijah. Posebej 
pomembna so pooblastila glede ukrepanja ob ugotovitvah pomanjkljive cestno- 
prometne signalizacije ali pomanjkljivega stanja cest. 

Osnutek predvideva za take primere opozorila vzdrževalcem oziroma uprav- 
ljalcem cest, nakazuje' pa se potreba sankcij za organizacijo združenega dela 
oziroma za odgovorne osebe pri upravljalcih cest, če ne bi ukrepali po takih 
opozorilih. 

Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so v osnutku predvi- 
deni kot posebna družbena telesa, katerih delovanje temelji na principu druž- 
bene samozaščite. 

Kazenske določbe so usklađene z zakonom o temeljih varnosti cestnega 
prometa in z zakonom o prekrških. 

Hkrati s pripravo zakona so se pripravljali tudi podzakonski predpisi, ki 
bodo lahko uveljavljeni neposredno po sprejetju zakona. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: K tej točki dnevnega reda je bil po- 
vabljen tudi Republiški svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Osnutek zakona ste prejeli s sklicem 17. seje zbora. Povzetek osnutka je 
bil objavljen v Poročevalcu št. 10 z dne 14. 5. 1975. Obravnavala sta ga Odbor 
za družbenopolitični in komunalni sistem našega zbora, ki je predložil pismeno 
poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno 
poročilo. Poročili ste prejeli. Želita besedo poročevalca Odbora in Komisije? 
(Ne želita.) 

Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Ob- 
veščam vas, da je pismene pripombe že poslala skupina delegatov iz občine 
Ptuj, iz občine Žalec in Komisija za ugotavljanje telesne in duševne sposobnosti 
voznikov motornih vozil pri SZD Velenje. 

Pričenjam razpravo! K razpravi se je prijavil tovariš Venčeslav Koderman, 
delegat Skupščine mesta Ljubljana! 

Venčeslav Koderman: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in to- 
variši delegati! Skupina delegatov Skupščine mesta Ljubljana je 10. 6. 1975 
obravnavala predloženi osnutek zakona o varnosti cestnega prometa in se se- 
znanila s pripombami in predlogi Komisije za promet in Komisije za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu pri Izvršnem svetu Skupščine mesta Ljubljana 
kakor tudi Komisije za družbenopolitični in komunalni sistem Skupine mesta 
Ljubljana. 

Predloženi osnutek zakona o varnosti cestnega prometa zagotavlja večjo 
varnost cestnega prometa v SR Sloveniji in je kot tak uspešno dopolnil zakon 
o temeljih varnosti cestnega prometa, ki ga je sprejela Skupščina Socialistične 
federativne republike Jugoslavije 29. 3. 1974. leta. 
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Pri oblikovanju predloga zakona bi moral predlagatelj proučiti še nasled- 
nje načelne pripombe in predloge: 

1. Zakon o varnosti cestnega prometa naj bi podrobneje preciziral pri- 
stojnosti občinskih oziroma mestne skupščine glede urejanja prometnega re- 
žima v mestih oziroma v strnjenih naseljih. Pri tem je potrebno zagotoviti 
enotnost sistema urejanja prometa v naseljih in hkrati povezavo z delovanjem 
sistema varnosti vseh udeležencev v prometu. 

2. Zakon naj bi podrobneje opredelil posamične pojme1, kot so cesta, ce- 
stišče, cestna površina, prometna površina, javna površina, hodniki za pešce, 
kolesarske steze, parkirni prostori, zelenice in podobno, ker se v praksi dogaja, 
da prav zaradi različnega tolmačenja pojmov prihaja do znatnih sporov tako 
med udeleženci v prometu kot med organizacijami, ki imajo obveznosti do 
urejanja cestnega prometa in cestnega prostora nasploh. 

3. Osnutek zakona pod določenimi pogoji dopušča zaporo cest za organi- 
zacijo športnih in drugih prireditev, ki potekajo na cesti. Taka definicija za 
zaporo cest pa ne omogoča zapore ceste v primerih, ko gre za javno prireditev 
izven cestne površine, vendar neposredno ob meji in prireditev sicer ni mogoča 
zaradi hrupa, ki ga povzroča promet na cesti. Kot primer navajam letne igre 
v Križankah ob Zoisovi cesti. Zakon bi moral omogočiti, da se v naseljih ozi- 
roma v mestih s prometnim režimom, ki ga sprejme z odlokom občinska 
oziroma mestna skupščina, ureja nakazano vprašanje ob sodelovanju uprave 
javne varnosti. 

4. Z zakonom naj bi bilo omogočeno, da so lahko prevozi z avtobusi, tudi 
z avtobusi mestnega in primestnega prometa, v določenih pogojih in s posebnim 
dovoljenjem tudi prosti. To je pomembno za razne množične prireditve, šolske 
izlete v okviru mesta in podobno. Vendar naj bi bile za take izjemne primere 
omejitve na določen radij, na primer 40 km. 

5. Z zakonom ah s posebnim predpisom bi bilo potrebno določiti mini- 
malno razsvetljavo, število luksov na javnih cestah in ulicah, zlasti pa na kri- 
žiščih in v strnjenih naseljih. 

6. Z zakonom bi bilo potrebno predpisati obvezno kontrolo hrupa in izpuš- 
nih plinov. Ta kontrola se zdaj opravlja zgolj na tehničnih pregledih motornih 
vozil, kar pa je odločno premalo. V interesu občanov je zmanjšanje škodljivosti 
izpušnih phnov na minimum. 

7. Z zakonom naj se predvidi možnost, da lahko skupščine občin z odlo- 
kom uvedejo obvezno evidentiranje mopedov in koles z motorji brez obvez- 
nosti podaljševanja veljavnosti registracije in plačevanja dajatev, torej en- 
kratno evidentiranje. 

8. V zvezi z zdravstvenimi pregledi in zmožnostmi kandidata za voznika 
motornega vozila je skupina delegatov Skupščine mesta Ljubljana mnenja, da 
je potrebno predlagano rešitev v 84. členu osnutka zakona v celoti podpreti. 

To je nekaj načelnih mnenj in predlogov skupine delegatov mesta Ljub- 
ljana k predloženemu osnutku zakona o varnosti cestnega prometa. 

Skupina delegatov predlaga, da predlagatelj zakona prouči predloge ome- 
njenih komisij Skupščine mesta Ljubljana ter jih obravnava ob izdelavi konč- 
nega predloga. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Kdo še želi besedo? Tovariš Kenda, de- 
legat iz Tolmina ! 
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Franc Kenda: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov ugotavlja, da so si kmetje v zadnjih letih na- 

bavili precejšnje število kosilnic. Za razliko od ostalih območij je prav v našem 
območju pogost pojav, da se kosilnice ne uporabljajo samo za košnjo, pač pa 
tudi za prevoz kmetijskih pridelkov, med drugim tudi po javnih cestah. Ko 
sem rekel kmetje, sem imel predvsem v mislih kmete, ki jih našteva zakon 
o kmetijskih zemljiščih, kajti na našem območju je tistih kmetov, ki se ukvar- 
jajo izključno s kmetijstvom, samo 18!% od vseh prebivalcev in še od teh 
jih je nad 50 % starih nad 60 let. 

Obdelava zemljišč in kmetijska proizvodnja sploh je odvisna od kmetov, 
ki se poleg rednega delovnega razmerja ukvarjajo tudi s kmetijstvom. Ti 
kmetje pa redijo poprečno dve do štiri goveda. Pri tako nizki produkciji je 
nabava traktorja za prevoz kmetijskih pridelkov neekonomična, nerentabilna. 
Konjskih vpreg danes ni. Zaradi tega so odvisni za prevoz kmetijskih pridel- 
kov predvsem od kosilnic. s 

Kosilnice zakon o varnosti cestnega prometa uvršča v 7. členu med moto 
kultivatorje. V 27. členu pravi, da mora imeti delovni stroj ali motokultivator 
v cestnem prometu napravo za varno upravljanje in za ustavljanje oziroma 
delovni stroj ali motokultivator sme imeti med vožnjo po cesti le priključke, 
ki jih je predvidel proizvajalec stroja. V glavnem proizvajalci stroja priključkov 
oziroma prikolic ne proizvajajo in zaradi tega bi bilo po našem mnenju treba 
kot prekršek okarakterizirati to, da kmetje kmetijske pridelke vozijo s kosil- 
nico. 

Zaradi tega naša skupina predlaga, da bi se 27. člen dopolnil oziroma 
spremenil tako, da bi se glasil: »Delovni stroj sme imeti med vožnjo po cesti 
le priključke, ki jih je predvidel proizvajalec stroja. Imeti mora tudi napravo 
za varno upravljanje in za ustavljanje. Motokultivator mora imeti v cestnem 
prometu napravo za ustavljanje. Pri vožnji po cesti lahko vleče priklopno vo- 
zilo. Če je priključeno priklopno vozilo brez zavor, ne sme njegova največja 
dovoljena teža presegati teže motokultivatorja, h kateremu je pripeto. Demper 
sme biti v prometu na cesti, če je sedež voznika pred kesonom.« 

Ta določila se nanašajo na delovne stroje in motokultivatorje. Vse, kar je 
v zvezi z delovnimi stroji, smo pustili tako, kot je bilo napisano. Edino pri 
motokultivatorju smo črtah besedilo »naprave za upravljanje«, ker se včasih 
kosilnica vozi tudi brez naprav za upravljanje, in to, da se lahko priključi 
priklopnik. Če ni težji, kot je kosilnica sama, je lahko tudi brez zavor. Če pa bi 
bilo to vozilo težje, bi moralo biti opremljeno z zavorami. Predlagatelj naj tudi 
upošteva, da so kmetje prvobitni prebivalci in da jih ne smemo postaviti 
s ceste. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Kenda! Razpravljal bo 
tovariš Franc Zelič, delegat iz Celja! 

Franc Zelič: Tovarišica predsednica, spoštovane tovarišice in tovariši 
delegati! V kompleks varnosti cestnega prometa spada v določenem obsegu 
tudi promet na gozdarskih cestah. Gozdarske ceste pa so po svojih lastnostih 
zelo različne, utrjene in neutrjene, prevozne samo v določenih vremenskih 
razmerah itd. Zelo različno so tudi obremenjene, glede na interes uporabe, od 
izključno produkcijskih, namenjeih za prevoz gozdnih sortimentov in materiala 
do skoraj povsem javnih, namenjenih za promet ljudi. Takšnim razmeram 



17. seja 219 

ustrezno jih je zelo težko enotno obravnavati ali pa celo povsem izenačiti 
glede uporabe z javnimi cestami. Zato menimo, da je potrebno dopolniti dolo- 
čila 6. člena obravnavanega zakona, kjer naj bi se dodal poseben odstavek z be- 
sedilom: »Prometni red na gozdarskih cestah se uredi po đoločilih gozdno- 
gospodarske organizacije sporazumno s pristojno občinsko skupščino.-« Menimo, 
da bi bili na ta način upoštevani vsestranski interesi in dejanske možnosti 
posamezne gozdarske ceste. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Besedo ima Amalija Tuš! 

Amalija Tuš: Spoštovana predsednica, spoštovani delegati! Skupina 
delegatov občine Lenart meni, da si nasprotujejo določila 2. točke 77. člena 
in 2. točke 78. člena predlaganega osnutka. Sestavljalci predloga zakona naj 
ponovno proučijo in uskladijo določila teh dveh členov. 

V drugem odstavku 77. člena je namreč določilo, da vozniško dovoljenje 
za vožnjo kmetijskega traktorja v cestnem prometu lahko dobi oseba, ki med 
drugimi pogoji izpolnjuje tudi pogoj, da je dopolnila 15 let starosti. Za izdajo 
vozniškega dovoljenja pa je potrebno tudi potrdilo o znanju predpisov o var- 
nosti v cestnem prometu. 

To potrdilo pa v skladu z 2. točko 78. člena predlaganega osnutka lahko 
dobi za vožnjo delovnih strojev oseba, ki je dopolnila 18 let. Oseba, ki je do- 
polnila 15 let, lahko upravlja le motokultivatorje, traktor pa verjetno ne spada 
med motokultivatorje. 

Prav tako delegacija občine Lenart meni, da bi bilo potrebno prepustiti 
prosti izbiri kandidata za voznika motornih vozil, pri kateri komisiji, ki jo 
v skladu s 74. členom osnutka zakona imenuje Republiški sekretariat za no- 
tranje zadeve, lahko polaga izpit za voznika motornih vozil. 

Z dosedanjimi predpisi je namreč določeno, pri katerih komisijah pola- 
gajo izpite kandidati iz posameznih občin. Delegacija postavlja vprašanje, ali 
so taka določila še v skladu z ustavnimi svoboščinami človeka in občana. Zato 
delegacija občine Lenart meni, da bi bilo potrebno tudi podzakonske predpise 
k temu zakonu, za izdajo katerih bodo pooblaščeni posamezni republiški organi, 
uskladiti z intencijami nove ustave o svoboščinah, pravicah in dolžnostih člo- 
veka in občana. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? 
Prosim, tovariš Makovec! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegat iz Tolmina je razpravljal o motornih kosilnicah. Drug problem 
je vožnja s traktorji. Te upravljajo največ kmetje, ki nimajo vozniškega do- 
voljenja ali pa le vozniško dovoljenje B kategorije. 

Vprašanje je tudi, ah je nujno ali ne, da so kmetijski traktorji registri- 
rani oziroma da se jih tehnično pregleduje. Vsekakor mora biti v cestnem 
prometu red in brez reda ne gre. Dejstvo pa je, da je velika razlika med tem, 
ali nekdo uporablja traktor za prevoz v širšem merilu ali samo za prevoz svojih 
kmetijskih pridelkov na kmetijskih cestah. Tudi če ga uporablja le na krajevnih 
cestah in tudi če na javno cesto ne gre, je tehnični pregled nujen. Vemo, da 
je prav zaradi tega, ker vozila gredo na tehnične preglede, in zaradi neznanja, 
več in več nesreč. 
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Tehnični pregled je torej nujen. Lahko je v okviru občin, in ne, kot je 
bilo prej, ko se je moralo tehnične preglede izvajati samo' po regijah. 

Drugo je vprašanje, ali lahko traktor prevaža po krajevnih cestah šofer, 
ki ima prometno dovoljenje B kategorije, ki vozi osebni avto, ali mora imeti 
posebno traktorsko dovoljenje. Vozniki menijo, če je sposoben voziti osebni 
avto, da je sposoben voziti tudi traktor. Največ težav je pa pri tistih, ki nimajo 
nobenih vozniških dovoljenj. Med kmetijskimi proizvajalci jih je polovica starih 
nad 65 let. Ce bi bih ti prisiljeni delati vozniški izpit, bi verjetno njihovi trak- 
torji ostali doma. 

Te stvari, menim, je še potrebno prou-čiti. Vsekakor pa podpiram stališče, 
da se morajo opravljati tehnični pregledi za vsa vozila. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Makovec! Kdo še želi 
besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in 
predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o varnosti cestnega prometa se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Sotialistične republike 

Slovenije. 
3. Pti pripravi predloga zakona naj upošteva vse pripombe in predloge, 

dane v poročilih skupščinskih teles, pripombe skupin delegatov in pripombe, 
dane v današnji razpravi na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o Samoupravni stanovanjski skupnosti. 

Predlog zakona je skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije in za svojega predstavnika doloičil tovariša Sergeja Bubnova, 
pomočnika republiškega sekretarja za urbanizem. 

2eli predstavnik predlagatelja predlog zakona še ustno obrazložiti? Prosim! 

Sergej Bubnov: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! 26. člen zakona o Samoupravni stanovanjski skupnosti določa, da samo- 
upravne enote za družbeno pomoč lahko uporabljajo sredstva za družbeno po- 
moč samo v skladu z zakonom o družbeni pomoči. 2. člen zakona o družbeni 
pomoči pa določa, da se pomoč lahko daje za graditev najemnih stanovanj, za 
delno nadomestilo stanarin in za premiranje namenskega varčevanja za stano- 
vanjsko graditev. Sredstva odpravljenega republiškega in občinskih skladov 
za graditev stanovanj pa so po zakonu prenesena na samoupravne stanovanj- 
ske skupnosti. 

Da bi omogočili financiranje gradnje dijaških in študentskih domov iz 
teh sredstev, je bilo treba razširiti namembnost družbene pomoči, ki jo določa 
26. člen zakona o samoupravnih stanovanjskih skupnostih in 2. člen zakona 
o družbeni pomoči, in sicer v smislu predloženega zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti. 

O potrebi gradnje dijaških in študentskih domov tukaj ne bi govoril, 
ker je nujnost gradnje teh domov pri nas splošno znana. 

Pri razpravah o predloženem zakonu^ v skupščinskih odborih ni bilo 
pripomb k osnovni intenciji tega zakona, pač pa so nekateri delegati predla- 
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gali, da naj se izkoriščanje odpravljenih republiških in občinskih skladov za 
stanovanjsko graditev razširi na gradnjo samskih domov za delavce. 

Analiza razpoložljivih prostih sredstev iz omenjenih skladov pa je pokazala, 
da je na razpolago le 40—50 milijonov dinarjev letno iz teh skladov, kar je 
premalo celo za realizacijo programa gradnje dijaških in študentskih domov. 
Poleg tega se ta sredstva uporabljajo tudi za gradnjo komunalnih naprav. Zato 
so skupščinski odbori sprejeli zakon, kot je bil predložen. 

K temu zakonu je predlagan amandma, ki ga imate pred seboj. Ta obrav- 
nava drugo materijo, je pa bil predložen očitno zato, da bi se izkoristila pri- 
lika ob sprejemanju zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samo- 
upravnih stanovanjskih skupnostih ter da bi se rešil še en pereč problem, ki je 
zlasti pomemben za stanovanjsko graditev v Ljubljani in v drugih regijah, ki 
združujejo več občin. Z amandmajem se strinjamo. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Bubnov! K tej točki 
dnevnega reda je bila povabljena tudi Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom dne 15. 5. 1975. Povzetek zakona je 
bil objavljen v Poročevalcu št. 10 z dne 14. 5. 1975. 

Izvršni svet predlaga, da obravnavamo predlog zakona v smislu 294. in 
296. .člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije po skrajša- 
nem postopku, ker predtem nismo obravnavali predloga za izdajo zakona ozi- 
roma osnutka zakona. Najprej moramo odločiti, ali se strinjamo s tem predlo- 
gom Izvršnega sveta. 

Pričenjam razpravo o predlogu Izvršnega sveta glede postopka! Kdo želi 
besedo? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje! Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (58 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog Izvršnega sveta, 
da obravnavamo zakon v zadnji fazi, to je kot predlog zakona. 

Predlog zakona so obravnavah: Odbor za finance našega zbora in Odbor 
za finance Zbora združenega dela, ki sta predložila mnenje, Odbor za urba- 
nizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora in 
Odbor za stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združe- 
nega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo in dodatno pismeno poro- 
čilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno po- 
ročilo. Vsa poročila ste prejeli. Želijo poročevalci odborov in Komisije še kaj 
dodati k pismenitn poročilom? (Ne želijo..) 

Kot je že povedal predstavnik Izvršnega sveta v uvodu, ste dobili danes 
na klop tudi amandma skupine delegatov, ki ga je predložil Venčeslav Ko- 
derman, delegat iz mesta Ljubljana. 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Tovariš Miklavčič! 

Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovariišice in tovariši dele- 
gati! 

Sicer sem navzoč kot predstavnik Odbora za urbanizem, stanovanj sko-ko- 
munalna vprašanja ter varstvo okolja, vendar v imenu tega odbora ne morem 
govoriti, ker Odbor o predloženem amandmaju ni razpravljal. Menim, da bi 
bilo celo premalo, če bi razpravljali samo v Odboru. Razprava o tako bistveni 
spremembi zakona bi morala potekati v temeljnih organizacijah združenega 
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dela, v delegacijah in še posebno v samoupravnih stanovanjskih skupnostih. 
Po mojem mnenju ne moremo reševati zadeve tako enostavno in v zakonu obrav- 
navati samo položaj Ljubljane. Z določenimi argumenti bi lahko vsaka samo- 
upravna stanovanjska skupnost, vsaka delegacija predlagala spremembo za- 
kona v tem smislu, da se organizacija samoupravne stanovanjske skupnosti pri- 
lagodi specifičnim pogojem posamezne občine. Mislim, da je realno gledano 
skoraj nemogoče vztrajati, da mora vsaka občina ne glede na razvitost, obseg 
in položaj ustanavljati enote, tako kot je v zakonu predvideno. 

Vprašanju samoupravnih enot je bil posvečen izredno velik del razprave 
ob nastanku zakona o samoupravnih stanovanjskih skupnostih in že tudi takrat, 
ko smo ustanavljali v nekaterih območjih samoupravne stanovanjske skup- 
nosti na osnovi 33. ustavnega amandmaja k ustavi Slovenije. 

Mislim, da taka organiziranost, kot je predlagana v amandmaju, zožuje 
samoupravo. Govorim iz svojih izkušenj o organiziranosti in delovanju samo- 
upravne stanovanjske skupnosti, kjer delujem. Običajno se potem seveda s 
statutom prenesejo določene pristojnosti na izvršni odbor in tam se obrav- 
nava in sklepa O vseh stvareh, čeprav seveda ni rečeno, da bi bilo v tem 
primeru tako. Mislim, da tu ne gre samo za spremembo 9. člena, ker ta spre- 
memba sproži potrebo po spremembi 13., 16., 25., 26. in 27. člena zakona, ki 
v določenem smislu obravnavajo tudi organiziranost samoupravnih enot, nji- 
hove pristojnosti in naloge. 

Razlaga k 9. členu zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti, objav- 
ljena v posebni brošuri, za katero menim, da je lahko uradna razlaga, saj je 
bila napisana na Sekretariatu za urbanizem, govori o enotah. Širše stano- 
vanjske skupnosti in Zveza stanovanjskih skupnosti' Slovenije pa opravljajo 
skupno posamezne zadeve, ki jih nanje prenesejo ustrezne stanovanjske skup- 
nosti in zato niso dolžne organizirati posebnih samoupravnih enot. Glede na 
tako tolmačenje se lahko samoupravna stanovanjska skupnost, ki deluje za 
območje mesta Ljubljana, brez spremembe zakona tako organizira. Osnovne 
samoupravne stanovanjske skupnosti, organizirane v občinah, pa ne morejo 
imeti v mestu Ljubljana drugačnega položaja, kot ga imajoi vse druge samo- 
upravne stanovanjske skupnosti v občinah. 

To je moje mnenje. Naj povem še to, da sem se zjutraj posvetoval s pred- 
stavniki nekaterih mest v Sloveniji in s predstavniki Zveze samoupravnih sta- 
novanjskih skupnosti. Na osnovi tega posveta predlagam, da se stvari predi- 
skutirajo in da se začne postopek za spremembo zakona v Zvezi stanovanj- 
skih skupnosti. 

Pri tem se sklicujem še na včerajšnjo razpravo v Izvršnem komiteju Pred- 
sedstva Centralnega komiteja in Republiškega sindikalnega sveta, koder je bilo 
posebej poudarjeno, da je potrebno proučiti sedanje delovanje zakonodaje na 
stanovanjskem področju in jo ustrezno uskladiti. Mislim, da je nemogoče, da 
v tej skupščini sprejmemo zakon, ko pa gremo ven, ga vsak po svoje izvaja 
in po svoje interpretira. 

Čudim se, da se Sekretariat strinja z amandmajem kljub temu, da je v raz- 
pravah ob sprejetju zakona striktno vztrajal pri organizaciji enot. Mislim, 
govorim iz prakse v samoupravni stanovanjski skupnosti, da je organiziranost, 
ki je predvidena v zakonu, prav gotovo v interesu samoupravljalcev, delovnih 
ljudi in občanov, ki imajo tako organizirani resnično vpliv na poslovanje in 
delovanje na tem področju. Hvala lepa. 
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Predsednica Mara Žlebnik : Hvala, tovariš Miklavčič! Kdo želi raz- 
pravljati? Predstavnik Zakonodajno-pravne komisije tovariš Jerovšek! 

Tone Jerovšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Zakonodajno-pravna komisija se ni sestala v popolnem sestavu, je pa 
v ožjem sestavu obravnavala predloženi amandma delegatov mesta Ljubljana 
in meni, da iz naslednjih razlogov ni sprejemljiv: 

Enote, ki se organizirajo v stanovanjski skupnosti in v katerih naj pridejo 
do izraza specifični interesi delovnih ljudi za področje graditve stanovanj, za 
družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu in za gospodarjenje s stano- 
vanjskim skladom, so institucionalne statusne oblike interesnega združevanja 
v interesnih skupnostih. Delovna telesa, ki jih predlaga amandma namesto 
enot stanovanjske skupnosti, so organi skupnosti, s katerimi ni mogoče na- 
domestiti enote kot institucionalne oblike interesnega združevanja in torej 
kot pravne osebe v stanovanjski skupnosti. Prav tako pa ni mogoče na de- 
lovna telesa prenesti originarnih pristojnosti enote stanovanjske skupnosti. 
Taka delovna telesa bi se lahko ustanovila znotraj enote, ne pa namesto njih. 

Ugotavljamo, da tudi način formiranja teh teles, ki jih izvoli neposredno 
skupščina, ne bi bil v skladu z ustavnimi in zakonskimi določbami o formiranju 
enot interesnih skupnosti v okviru stanovanjske skupnosti. Interesne skupnosti, 
pa naj gre za temeljne ah enote, organizirajo delovni ljudje in občani prek 
organizacij združenega dela ali pa prek krajevnih skupnosti neposredno. 

In končno moramo reči še naslednje. Obrazložitev, ki je priložena amand- 
maju, ustreza predlogu amandmaja. Ta obrazložitev se sklicuje na 65. člen 
ustave Slovenije. Ta govori samo o organiziranju delovnih ljudi in občanov 
v interesne skupnosti. O institucionalnih oblikah interesnega združevanja go- 
vori 68. člen ustave SR Slovenije, ki pa ne predvideva, da bi lahko kakršen 
koli organ interesne skupnosti nadomestil enoto kot institucionalno statusno 
obliko organiziranja stanovanjskih skupnosti. Menimo, da sistemsko amandma 
ni sprejemljiv. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Jerovšek! 
Kdo želi razpravljati? Prosim, tovarišica Borovac! 

Milena Borovac: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! Mi- 
slim, da amandmaja, predloženega na seji Skupščine, ne moremo enakovredno 
obravnavati kot spremembo 26. člena zakona, o kateri smo se že plebiscitarno 
opredelili na regionalnih posvetih, ki so jih organizirale Socialistična zveza, 
Gospodarska zbornica in Interesna skupnost za vzgojo in izobraževanje. Res 
ne vem, če je sedaj čas, da bi, tako kot je povedal tovariš iz Odbora za urba- 
nizem, spreminjali tudi ostala določila zakona. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovarišica Borovčeva! Zeli še 
kdo razpravljati? Tovariš Koderman! 

Venčeslav Koderman: Ne bom bral vse obrazložitve k amand- 
maju, temveč bi poudaril le zadnjo alineo. Skupščine občinskih in mestne 
samoupravne stanovanjske skupnosti ustanovijo za posamezna interesna pod- 
ročja ustrezna druga telesa, na primer odbore, ki so bili danes kritizirani. To 
zagotavlja delegatom v skupščini samoupravne stanovanjske skupnosti večji 
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vpliv pri usklajevanju skupnih interesov in ne pogojuje ustanovitve 24 samo- 
upravnih enot s statutom pravne osebe. Mislim, da je to eden od glavnih 
vzrokov, da je Skupščina mesta Ljubljana prek svoje delegacije predlagala 
ta amandma. 

Predsednica Mara Zlebnik: Tovariš Koderman, ah vztrajate pri 
amandmaju? (Da.) Hvala lepa! 

Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo. 

Najprej moramo glasovati o amandmaju, ki ga je v imenu skupine 10 de- 
legatov predložil delegat Skupščine mesta Ljubljana tovariš Koderman. 

Z amandmajem se predstavnik Izvršnega sveta strinja, ne strinja pa se 
Zakonodajno-pravna komisija. Odbor za urbanizem se ni mogel sestati, vendar 
je njegov predsednik o predlaganem amandmaju zavzel stališče. 

Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (12 delegatov.) Je 
kdo proti? (39 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (10 delegatov.) 

Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
Na glasovanje dajem predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o samoupravnih stanovanjskih skupnostih v celoti! Kdor je za predlog zakona, 
naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o samoupravnih stanovanjskih skupnostih. 

Odrejam 25 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.05 in se je nadaljevala ob 13.40.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Prehajamo na 14. točko dnevnega 
reda, to je na osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kme- 
tijskih zemljiščih. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
Socialistične republike Slovenije in za svojega predstavnika določil tovariša 
Iva Marenka, pomočnika republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Tovariš Marenk, želite besedo? Prosim! 

Ivo Marenk: Spoštovana tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Predloženi osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
kmetijskih zemljiščih je nadomestilo za v tem zakonu predvideni izvedbeni 
zakon. 

V osnutku predloženega zakona se ne določajo pravice kmetov na novo, 
temveč se le omogoča uveljavljanje premoženjskopravnih razmer in pravic, 
ki so sicer v veljavnem zakonu o kmetijskih zemljiščih že določene. 

Po tem zakonu se v 44. členu določa, da imajo lahko kmetje v gorskih in 
hribovitih predelih na kmetijskem obdelovalnem zemljišču v lasti nad 10 ha 
oziroma do 20 ha, če je od tega vsaj 2/s obdelovalnih zemljišč travnikov. Zakon 
o kmetijskih zemljiščih izrecno določa, da se za gorske in hribovite predele 
štejejo vsi predeli iznad 600 m nadmorske višine. 

Glede na pestrost pokrajine v Sloveniji in različnost klimatskih ter pedo- 
loških razmer pa nadmorska višina še ne more razmejiti vseh zemljišč z vidika 
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primernosti za kmetijsko proizvodnjo na ravninske in gorske predele. Zato 
je bilo v 46. členu zakona o kmetijskih zemljiščih določeno, da se vse katastrske 
občine v Sloveniji, ki ležijo pod 600 m nadmorske višine, razvrstijo s posebnim 
zakonom na ravninske ter gorske oziroma hribovite, pri čemer naj se upošte- 
vajo klimatske in talne razmere, nadmorska višina ter nagib zemljišča. 

Med pripravo osnutka zakona se je ugotovilo, da bi razvrstitev vseh kme- 
tijskih površin izpod 600 m nadmorske višine na gorske in hribovite parcele 
na eni strani in na ravninske na drugi zahtevala izredno zapletene, predvsem 
pa drage rešitve. Iz teh razlogov se je predlagatelj, na podlagi vsestranske 
proučitve izdelanih strokovnih predlogov, odločil, da se kot kriteriji za dolo- 
čitev gorskih in hribovitih predelov šteje le nadmorska višina kot splošni kri- 
terij, ki je veljal že doslej, katastrska kultura v tem smislu, da morajo kmetje, 
ki naj bi imeli nad 10 ha obdelovalnih zemljišč, imeti vsaj 2k travnikov, kar 
tudi že velja, ter nagib zemljišč kot edini dodatni kriterij, ki naj se uveljavi 
na podlagi predloženega osnutka zakona. 

Nagib parcele kot dodatni kriterij je v sodobnih pogojih gospodarjenja 
sekundarna opredelitev glede vrste in načina izrabe zemljišč, intenzivnosti 
obdelave, predvsem pa uporabe mehanizacije. Hkrati pa je seveda temeljna na- 
ravna opredelitvena karakteristika gorskih in hribovitih predelov, ne glede 
na druge kriterije, denimo nadmorsko višino in katastrsko kulturo. 

Novost glede na dosedanji veljavni zakon, ki se v osnutku predlaga, 
je v tem, da se možnost uveljavitve 20 ha maksimuma predvideva na podlagi 
upravnega postopka, kar pomeni bistveno olajšanje izvajanja zakonskih določil. 

Kmet, ki bi želel oziroma ki želi uveljaviti spremembo velikosti svojega 
zemljišča, bo na podlagi dokazil, da zemljišče ustreza zakonskemu kriteriju, 
vložil pri pristojnem občinskem upravnem organu zahtevek za izdajo ugo- 
tovitvene odločbe. 

Tako se bo obseg dela občinskih upravnih organov zmanjšal samo na pri- 
mere, kjer obstaja zahteva in zakonita možnost povečanja površin iznad že 
določenega maksimuma 10 ha obdelovalnih zemljišč. 

V osnutku zakona se tudi predlaga novost glede na dosedanji zakon, in to 
je, da imajo pravico do maksimuma v gorskih oziroma hribovitih predelih 
izpod 600 m nadmorske višine le kmetje. Za nekmete naj bi veljala enotna 
meja med višinskim in ravninskimi predeli, in sicer 600 m, ki je v načelu že 
uveljavljena v zakonu. To pa predvsem zato, ker je nujno zagotoviti, da bodo 
imela kmetijska zemljišča v ravninskih predelih v smislu zakona dolgoročen 
gospodarski pomen. 

S tem osnutkom pa se v smislu veljavnega zakona daje tudi možnost, da 
se v tudi sicer pretežno ravninskem svetu, kot so na primer v Sloveniji Haloze, 
Brkini, Kras itd., kjer pa so nekatera območja izredno strma, uveljavlja na 
podlagi tega zakona možnost povečanja maksimuma nad 10 ha, se pravi do 
20 ha obdelovalnih zemljišč, če gre seveda za zemljišča, ki ustrezajo kriterijem 
zakona glede nagiba. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Marenk! Osnutek 
zakona ste prejeli z dopisom z dne 15. 5. 1975. Obravnavah so ga: Odbor za 
družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora in Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno po- 
ročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno 
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poročilo. Poročili ste prejeli. Želita besedo predstavnika Odbora in Komisije? 
(Ne želita.) 

Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Prosim! Razpravljal bo tovariš Marko Znidaršič, delegat iz Cerk- 
nice. 

Marko Znidaršič: Delegacija Skupščine občine Cerknica za Zbor 
občin Skupščine Socialistične republike Slovenije je na svoji 15. seji 29. maja 
obravnavala med drugim tudi 14. točko dnevnega reda današnje seje Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije. Delegacija je po posvetovanju z Izvrš- 
nim odborom Kmetijske zemljiške skupnosti, z občinskim upravnim organom 
za kmetijstvo in z delegacijo kmetov pri temeljni organizaciji združenega dela 
Kmetijska zadruga Cerknica sprejela sklep, da predloži naslednjo pripombo 
k osnutku zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih: 

Za 21. členom zakona o kmetijskih zemljiščih naj bi se dodal člen 21. a, 
ki naj se glasi: »-Lastnik kmetijskega zemljišča more prenesti svojo lastninsko 
pravico z darilno pogodbo samo na zakonca, potomce, posvojence, starše in 
pokrovitelje, ti pa te pravice ne morejo prenesti naprej.« 

Utemeljitev: Iz dosedanje prakse izvajanja zakona o kmetijskih zemljiščih 
je ugotovljeno, da se določbe o prometu s kmetijskimi zemljišči izigravajo 
z darilnimi pogodbami. V večini primerov so namreč te pogodbe fingirane in 
se v resnici za njimi skriva kupoprodajna pogodba. Taka darilna pogodba je 
le navidezna. Občani se za darilnimi pogodbami izognejo vsem obveznostim in 
postopkom, ki bi jih morali opraviti po določbah 20. člena zakona o kmetijskih 
zemljiščih. Tako se s takimi darilnimi pogodbami v resnici zakon krši, s tem 
pa se kmetijska zemljiška politika ne more dosledno uresničevati, saj se promet 
s kmetijskimi zemljišči opravlja mimo in neodvisno od začrtane dolgoročne 
zemljiške politike. Prav gotovo je promet kmetijskih zemljišč pravilno opredelil 
navedeni zakon v 16. členu, s katerim jasno določa pojem prometa z zemljišči 
in tudi pojem darilnih pogodb. Take opredelitve pa v naslednjih določbah ni 
precizneje reguliral, zato je promet s kmetijskimi zemljišči stekel mimo pri- 
stojnih organov prek darilnih pogodb. 

Po našem mišljenju naj bi zakon o kmetijskih zemljiščih dovolil promet 
s kmetijskimi zemljišči na podlagi darilnih pogodb samo med zakonci, potomci, 
posvojenci, starši in posvojitelji. Isti krog sorodstva namreč določa tudi zakon 
o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe (Uradni list SRS, št. 27/72) 
v 41. členu za prenos prednostne pravice glede uporabe stavbnega zemljišča. 
Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Besedoi ima tovariš Bogdan 
Flisek, delegat iz Zagorja! 

Bogdan Flisek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati ! 

Skupina delegatov iz območja občine Zagorje ob Savi predlaga pripombo 
k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih. 
Pri odločanju v upravnem postopku glede plačevanja posebnega prispevka za 
spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča ob izdaji gradbenih dovoljenj 
se pojavljajo dileme, ah se plača prispevek za spremembo namembnosti kme- 
tijskega zemljišča tudi v primerih, ko se bo zemljišče uporabilo za gradnjo 
kmetijskega gospodarskega objekta, za gradnjo gozdnih prometnic in podobnih 
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objektov, ki jih gradijo kmetijske gospodarske organizacije in individualni 
kmečki proizvajalci ali gozdnogospodarske organizacije. Veljavni zakon tega 
namreč v 13. in 35. členu natančneje ne določa. Glede na omenjene težave in 
dejstvo, da se zakon dopolnjuje, meni skupina delegatov, da bi bilo1 prav ob 
sprejemu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zem- 
ljiščih urediti tudi to vprašanje ter podrobneje našteti, kdaj in za katere ob- 
jekte ne velja določilo prvega odstavka 13. 'člena. 

Prosimo, da se naša pripomba posreduje predlagatelju osnutka in ob spre- 
jemu predloga po možnosti upošteva ali pa da avtentično navodilo za izvajanje 
teh določb. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Prosim, tovariš Makovec! 

Stoj an Makovec: Tovariši ca predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

S spremembo zakona o kmetijskih zemljiščih dopolnjujemo zakon. Vemo, 
da je bil lansko leto sprejet zakon o minimumu 10 ha. Pb tej spremembi pa 
bo lahko imel kmetijski proizvajalec v hribovskih predelih nad 600 m nadmor- 
ske višine in tudi izpod 600 m, če ima zemljišče hud nagib, 20 ha kmetijskih 
obdelovalnih površin. Tisti kmetijci, ki se ukvarjamo z živinorejo, vemo, da je 
v hribovskih predelih na površini 10 ha nerentabilno gojiti čredo. Zaradi tega 
je čisto prav, da danes sprejmemo predloženi zakon, ki bo koristil nam vsem. 
Biti moramo več kot zadovoljni, če ljudje ostanejo v višinskih predelih in se 
ukvarjajo z živinorejo. Zato podpiram predlog, ki ga je predložil Izvršni svet. 
Hvala lepa. 

Predsednica Mara. Zlebnik: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Obveščam vas, da so poleg skupine delegatov iz Cerknice in skupine 
delegatov iz Zagorja ob Savi poslali pismene pripombe tudi: skupina dele- 
gatov iz občine Ptuj in skupina delegatov iz občine Ljubljana-Šiška, prav tako 
pa tudi Zemljiška skupnost Ptuj. 

Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da 
sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemlji- 
ščih se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva vse pripombe in predloge, 
dane v poročilih skupščinskih teles, pripombe skupin delegatov in pripombe, 
dane v današnji razpravi na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 15. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o sofinanciranju programa graditve stanovanj za delavce republiških upravnih 
in pravosodnih organov, ki se financirajo iz republiškega proračuna, ter stro- 
kovnih služb Skupščine SR Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije in za svojega predstavnika določil tovariša Marjana Oblaka. 
Zeli predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, tovariš Oblak! 

15» 
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Marjan Oblak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Pomanjkanje stanovanj za delavce v republiških upravnih in drugih orga- 

nih je bila vedno občutna ovira za kvalitetno izboljšanje njihove kadrovske 
strukture in za pridobitev ustreznih mladih strokovnjakov, predvsem z visoko 
in višjo izobrazbo, v republiške upravne in druge organe. 

Republiški organi so imeli za reševanje stanovanjskih problemov svojih 
delavcev v glavnem na razpolago le sredstva, ki so se formirala iz dela 6 °/o 
obveznega stanovanjskega prispevka. Zaradi tako omejenih sredstev so repu- 
bliški organi v zadnjih letih lahko rešili samo nekaj najbolj kritičnih stano- 
vanjskih problemov. 

Reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev je bilo v glavnem prepuščeno 
delovanju tržnih zakonitosti, ki so bile za stanovanjskega varčevalca s popreč- 
nimi osebnimi dohodki vse prej kot ugodne. 

Da bi stanovanjsko problematiko delavcev v republiških organih uspešneje 
reševali, je Skupščina Socialistične republike Slovenije s sklepom, ki ga je spre- 
jela junija 1973, naložila Izvršnemu svetu, naj prevzame pobudo za samo- 
upravno združevanje in uporabo sredstev, s katerimi razpolagajo republiški 
organi za stanovanjsko gradnjo, ter glede na izkazane potrebe predloži Skup- 
ščini Socialistične republike Slovenije odlok o sofinanciranju programa stano- 
vanjske gradnje za delavce teh organov. 

Ob pripravi programa je bilo na podlagi zbranih potreb po stanovanjih 
ugotovljeno, da je stanovanjska problematika podobna tudi v pravosodnih 
organih, ki se financirajo iz republiškega proračuna, v strokovnih službah Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije, v P'redsedstvu Socialistične republike 
Slovenije in v Izvršnem svetu Skupščine Socialistične republike Slovenije ter 
Ustavnem sodišču in nekaterih drugih organih. 

Zato so ti organi in službe prav tako združili sredstva za stanovanjsko 
gradnjo in skupaj z republiškimi upravnimi organi podpisali samoupravni spo- 
razum o združevanju in o skupni uporabi namenskih sredstev za stanovanjsko 
graditev. 

Na predlog Republiškega sekretariata za pravosodje, organizacijo uprave 
in proračun je Izvršni svet na seji 24. aprila 1975 sprejel predlog odloka o so- 
financiranju programa graditve stanovanj in ga predlaga danes pristojnim 
zborom Skupščine Socialistične republike Slovenije v sprejem. Po programu 
graditve stanovanj in na podlagi odloka zagotovljenih finančnih sredstev bi do 
leta 1979 pridobili 410 stanovanj različnih velikosti. S tem bi rešili stanovanj- 
ske probleme sedanjih delavcev republiških organov in zagotovili ustrezna 
stanovanja kadrom, ki bi se v njih na novo zaposlili. 

Za zgraditev oziroma nakup 410 stanovanj bi ob ceni 6000 dinarjev za m2 

potrebovali v petih letih, to je za leta od 1975 do 1979, skupaj 132 312 000 
dinarjev. Od tega bodo zagotovili republiški organi z združitvijo in bančnimi 
posojili 73 512 000 dinarjev, razliko v višini 58 800 000 dinarjev pa bi zagotovila 
Socialistična republika Slovenija s predlaganim odlokom. 

Zaradi vsakoletnega občutnejšega porasta gradbenih stroškov je v odloku 
predvideno tudi sorazmerno povečanje sredstev iz republiškega proračuna 
za m2 stanovanjske površine. Le tako bo zagotovljena realizacija programa 
graditve stanovanj v celoti. 

Da se zagotovi namenska uporaba sredstev, ki so predvidena z odlokom, 
bo Izvršni svet sam ah pa po organu, ki ga bo določil, dajal posameznim orga- 
nom soglasje k razdeljevanju stanovanj. S tem naj bi tudi zagotovili odgovor- 
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nost Izvršnega sveta za pospešeno razreševanje kadrovske problematike v repu- 
bliških organih. 

Z odlokom pa se ne zagotavljajo sredstva za reševanje stanovanjske pro- 
blematike delavcev Republiškega sekretariata za notranje zadeve. Financiranje 
graditve stanovanj za delavce tega organa je že urejeno s posebnim odlokom, 
ki ga bo potrebno še letos spremeniti in dopolniti ter zagotoviti v naslednjih 
letih ustrezna sredstva za zagotavljanje delavcem tega sekretariata. 

Dovolite mi, tovarišice in tovariši delegati, da dam v imenu predlagatelja 
še nekatera pojasnila na vprašanja in predloge skupine delegatov, ki delegira 
delegate v Zbor združenega dela s področja gospodarstva, ter skupine dele- 
gatov, ki delegira delegate v Zbor občin. 

K navedenemu predlogu sta skupini menili, da je obrazložitev pomanjk- 
ljiva, ker je navedeno samo, koliko stanovanj je potrebnih, ni pa priložena 
analiza stanja niti kakšna stanovanja so potrebna. Menijo, da problematika ni 
povezana s perspektivnimi potrebami kadra in da iz gradiva ni razvidno, ali 
so predvidena sredstva dodatna ali redna sredstva republiškega proračuna. 

Obe skupini predlagata, da naj se v bodoče taki in podobni predlogi od- 
lokov ali zakonov podprejo z analizami in ostalimi ustreznimi podatki, na pod- 
lagi katerih se bodo delegati lažje odločili. 

V obrazložitvi k predlogu odloka se sklicujemo na sklepe in priporočila, ki 
jih je na seji 20. junija 1973 sprejel Republiški zbor Skupščine Socialistične 
republike Slovenije prejšnjega sklica. Ob razpravi o organizacijski, kadrovski 
in finančno^materialni problematiki republiških upravnih organov je bilo nam- 
reč na tej seji med drugim ugotovljeno tudi, da je v republiški upravi 
posebej pereča stanovanjska problematika. Zaradi občutnega pomanjkanja 
stanovanj upravni organi le s težavo izboljšujejo svojo kadrovsko1 strukturo, 
poleg tega pa živi v nezadovoljivih razmerah izredno veliko število upravnih 
delavcev. Primerjava z občinsko upravo pokaže, da so republiški organi na tem 
področju v precej slabšem položaju. Iz informacije o kadrovski problematiki 
v republiških upravnih organih, ki jo je pripravil letos naš sekretariat, povza- 
memo podatek, da bi republiški upravni organi potrebovali 308 novih delavcev 
z visoko in 117 novih delavcev z višjo šolsko izobrazbo, ne upoštevajoč potrebe 
Republiškega sekretariata za notranje zadeVe. 

Če hočemo ta velik kadrovski primanjkljaj vsaj delno omiliti, je nujno 
potrebno zagotoviti za te kadre ustrezna stanovanja. S pospešenim reševanjem 
stanovanjske problematike, kar bo zagotovljeno s predlaganim odlokom, bomo 
prav gotovo vsaj delno, če ne v celoti, uspeli izboljšati tudi kadrovsko- struk- 
turo v republiških organih. 

Analiza stanja in podatki o tem, kakšna stanovanja bomo potrebovali, so 
navedeni v obširni obrazložitvi k programu graditve stanovanj za delavce re- 
publiških organov, ki je delegatom nismo posredovali. V obrazložitvi k odloku 
smo se res omejili na splošna dejstva in ugotovitve, če pa želijo delegati iz 
Kranja dodatne podatke, smo jim jih pripravljeni tudi posredovati. 

Tovarišice in tovariši delegati! V imenu Izvršnega sveta predlagam, da 
zbor predlagani odlok sprejme skupaj s predloženimi amandmaji odborov te 
skupščine. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Predlog odloka ste prejeli 
z dopisom z dne 15. 5. 1975. Obravnavah so ga: Odbor za finance našega zbora 
in Odbor za finance Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno 
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poročilo, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem našega zbora, ki je 
predložil pismeno poročilo, in Zakonodaj no-pravna komisija, ki je prav tako 
predložila pismeno poročilo. Pbročili ste prejeli. Prejeli ste tudi pripombe sku- 
pine delegatov iz občine Kranj. 

Vprašujem poročevalce odborov, če želijo še kaj dodati k svojim poro- 
čilom! (Ne.) 

Vprašujem delegata iz občine Kranj, ali je zadovoljen z odgovorom, ki ga 
je na pripombe skupine delegatov iz Kranja podal predstavnik Izvršnega 
sveta? (Da.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Kristina 
Šmid iz občine Ljubljana-Režigrad! 

Kristina Šmid: Tovarišice in tovariši delegati! Iz predloga odloka 
je razvidno, da bi bil do leta 1979 stanovanjski problem že zaposlenih delavcev 
republiških in pravosodnih organov rešen in da bi bila hkrati zagotovljena 
stanovanja za nove kadtre. Mislimo, da bo s tem odlokom gospodarstvo postav- 
ljeno v neenakopraven položaj nasproti republiškim in pravosodnim organom, 
ker v gospodarstvu tudi potrebujejo strokovnjake in imajo kup nerešenih sta- 
novanjskih problemov. Predlagamo, da se rešujejo stanovanjski problemi repu- 
bliških in pravosodnih organov v sorazmerju z reševanjem teh vprašanj v go- 
spodarstvu. Indeks bi lahko bilo razmerje med številom zaposlenih in številom 
kupljenih stanovanj v gospodarstvu Slovenije v poprečju za vsako leto. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej moramo glaso- 
vati o amandmajih Odbora za finance, ki so identični z amandmaji, ki jih 
predlaga Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem. Slišali ste, da se 
predstavnik predlagatelja z amandmaji odborov strinja, prav tako Zakonodajno- 
pravna komisija. 

Kdor je za amandmaje odborov k naslovu, k I. in k II. točki, naj prosim 
glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(2 delegata.) 

Ugotavljam, da so amandmaji z večino glasov sprejeti. 
Kdor je za amandma k III. točki predloga odloka, naj glasuje! (48 delega- 

tov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) - 
Ugotavljam, da je amandma k III. točki predloga odloka z večino glasov 

sprejet. 
Sedaj moramo glasovati še o predlogu odloka v celoti! Kdor je za odlok, 

naj prosim glasuje! (42 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) Se 
je kdo vzdržal? (7 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o sofinanciranju programa graditve 
stanovanj za delavce republiških in pravosodnih organov, ki se financirajo iz 
republiškega proračuna, ter strokovnih služb Skupščine SR Slovenije in Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni do- 
govor o skupnem financiranju gozdarskih dejavnosti posebnega družbenega 
pomena v kraškem gozdnogospodarskem območju. 
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Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in za svojega predstavnika določil tovariša Iva Marenka, pomoč- 
nika republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tovariš 
Marenk, prosim! 

Ivo Marenk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V lani sprejetem zakonu o gozdovih je določeno tudi, da se za varstvo gozdov 
pred požari, za obnovo, gojenje in vzdrževanje gozdov v kraškem gozdnogo- 
spodarskem območju zagotavljajo sredstva prek Samoupravne interesne skup- 
nosti za gozdarstvo na Krasu, prek Zavoda za pogozdovanje in melioracijo 
Krasa v Sežani, iz sredstev občinskih skupščin v kraškem območju in iz sred- 
stev SR Slovenije. Občinske skupščine in SR Slovenija zagotavljajo sredstva 
za te namene v svojih proračunih skladno s posebnim zakonom, ki ga predvi- 
deva zakon o gozdovih. Ker pa kraško gozdnogospodarsko območje zajema v 
celoti ali deloma le 8 občin, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije mnenja, 
da je smotrneje to vprašanje urediti z družbenim dogovorom med navedenima 
samoupravnima organizacijama, osmimi občinskimi skupščinami in republiko 
Slovenijo. Družbeni dogovor bi v tem primeru nadomestil poseben zakon, ki 
ga predvideva zakon o gozdovih. 

V predloženem družbenem dogovoru je predvideno skupno financiranje 
gozdarskih dejavnosti na Krasu, ki so po zakonu dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena. Skupno financiranje bi potekalo iz združenih sredstev po 
programu del, ki ga skupaj z družbenim dogovorom sprejmejo vsi podpisniki 
in se nanaša na obdobje 1976—1980 ter posebej seveda na leto 1975. Samo- 
upravna interesna skupnost za gozdarstvo na Krasu in Zavod za pogozdovanje 
in melioracijo Krasa združujeta svoja sredstva, s katerimi razpolagata, za bio- 
loška vlaganja na Krasu, medtem ko se občinske skupščine s tem družbenim 
dogovorom dogovorijo o prispevku posamezne občine v združena sredstva na 
podlagi solidarnosti, obsega potrebnih in programiranih del ter gospodarske 
moči posamezne občine. Udeležba SR Slovenije temelji po predlogu na nomi- 
nalno približno tolikšnih zneskih, kot jih je za te namene zagotavljala v svo- 
jem proračunu že do sedaj, občine pa, razen deloma obalnih, pri financiranju 
teh del doslej niso bile direktno udeležene. 

Čedalje večja ogroženost zaradi požarov na Krasu zahteva trajnejšo rešitev 
financiranja in varstvo pred to nevarnostjo. To je naloga vseh, ki so zainte- 
resirani za varstvo gozdov na Krasu. Realizacija družbenega dogovora o skup- 
nem financiranju gospodarskih dejavnosti posebnega družbenega pomena v 
kraškem gozdnogospodarskem območju pomeni, v skladu z zakonom o gozdovih, 
najustreznejšo rešitev za daljše obdobje pri urejanju problematike na Krasu 
glede varstva gozdov pred požari, obnove, gojenja in vzdrževanja. Pri tem 
bi želel opozoriti, da se seveda razširjena reprodukcija gozdov na tem pod- 
ročju ureja znotraj republiške samoupravne interesne skupnosti. 

V pripravljalnem postopku za sklenitev družbenega dogovora so vse ob- 
čine na Krasu izrazile pripravljenost pristopiti k temu družbenemu dogovoru, 
razen občine Ajdovščina, s katero se bo Izvršni svet še skušal dogovoriti glede 
pristopa k družbenemu dogovoru. 

Ker nastane na podlagi predloženega družbenega dogovora večletna ob- 
veznost za republiški proračun, predlaga Izvršni svet, da Skupščina pooblasti 
s posebnim odlokom Izvršni svet za sklenitev tega družbenega dogovora. Zato 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prosi Skupščino, da sprejme predlog pred- 
loženega odloka! Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala! Predlog odloka ste prejeli z do- 
pisom z dne 30. 5. 1975. Obravnavali pa so ga: Odbor za finance našega zbora 
in Odbor za finance Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno 
poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno 
poročilo. Poročili ste prejeli. 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o pooblastitvi 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o skup- 
nem financiranju gozdarskih dejavnosti posebnega družbenega pomena v 
kraškem gozdnogospodarskem območju. Kdor je za odlok, naj prosim glasuje! 
(51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 17. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o premiji za sojo. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je Ivo Marenk, pomočnik repu- 
bliškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predstavnik naše 
delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ bo pri tej točki dnev- 
nega reda tovariš Stojan Makovec. 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 3. 6. 1975, prav tako ste prejeli 
tudi mnenje Izvršnega sveta. Obravnavali so ga: Odbor za finance našega 
zbora in Odbor za finance Zbora združenega dela, ki sta predložila predlog 
odloka, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je predložila pismeno poročilo. 

Predlog odloka in poročilo ste prejeli. Želita besedo poročevalca? (Ne.) 
Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o premiji za sojo. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na zaključni račun 
Narodne banke Jugoslavije za leto 1974. 

Zaključili račun je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Miro Kert, pomočnik 
republiškega sekretarja za finance, predstavnik naše delegacije je tovariš 
Stojan Makovec. 

Zaključni račun ste prejeli s sklicem 17. seje zbora. Obravnavali so ga: 
Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora združenega dela, ki 
sta zboru predložila predlog odloka o soglasju k zaključnemu računu, in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki je predložila pismeno poročilo. 

Ptedlog odloka in poročilo ste prejeli. Prejeli pa ste tudi mnenje Izvršnega 
sveta. Na podlagi zaključnega računa Narodne banke Jugoslavije za leto 1974 
in pismenega poročila pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju 
k zaključnemu računu Narodne banke Jugoslavije za leto 1974. Kdor je za 



17. seja 233 

predlog odloka, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o- soglasju k za- 
ključnemu računu Narodne banke Jugoslavije za leto 1974. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na finančni načrt 
Narodne banke Jugoslavije za leto 1975. 

Finančni načrt je skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Miro Kert, predstav- 
nik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin pa tovariš Stojan Makovec. 

Finančni načrt ste prejeli z dopisom z dne 27. 5. 1975. Obravnavali so ga: 
Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbor združenega dela, ki 
sta zboru predložila predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu, in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki je predložila pismeno poročilo. Predlog odloka in 
poročilo ste prejeli, prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Na podlagi finančnega načrta Narodne banke Jugoslavije za leto 1975 in 
pismenih poročil pričenjam razpravo! Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k 
finančnemu načrtu Narodne banke Jugoslavije za leto 1975. Kdor je za pred- 
log odloka, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju k finanč- 
nemu načrtu Narodne banke Jugoslavije za leto 1975. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine 
Socialistične republike Slovenije je predložila v obravnavo in sprejem nasled- 
nje predloge odlokov: predlog odloka o izvolitvi predsednikov Okrožnega sodi- 
šča v Kopru in Okrožnega sodišča v Novem mestu ter sodnikov okrožnih 
sodišč, predlog odloka o izvolitvi predsednika Okrožnega gospodarskega sodišča 
v Celju in predsednika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru ter o 
izvolitvi sodnikov okrožnih gospodarskih sodišč1, predlog odloka o razrešitvi 
sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru, predlog odloka o dolo- 
čitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Murski 
Soboti, predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrož- 
nega gospodarskega sodišča v Kopru, predlog odloka o določitvi števila in 
izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani, 
predlog odloka o razrešitvi sodnika porotnika Okrožnega gospodarskega sodi- 
šča v Mariboru, predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika Komisije 
Skupščine Socialistične republike Slovenije za pravosodje. Kot predstavnik Ko- 
misije je za našo sejo določen tovariš Gojko Vidovič. 

Ptehajamo na prvi odlok, in sicer na predlog odloka o izvolitvi predsed- 
nikov Okrožnega sodišča v Kopru in Okrožnega sodišča v Novem mestu ter 
sodnikov teh okrožnih sodišč. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 

sovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
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Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi predsednika Okrožnega gospo- 
darskega sodišča v Celju in predsednika Okrožnega gospodarskega sodišča 
v Mariboru ter o izvolitvi sodnikov teh okrožnih gospodarskih sodišč. 

O tem. predlogu odloka pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog od- 

loka, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega gospodarskega 

sodišča v Mariboru. Želi kdo besedo? (Ne.) 
Glasujmo! Kdor je za to, da se razreši Tone Krempelj dolžnosti sodnika 

Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru z dne 30. 6. 1975, naj prosim 
glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi sod- 
nika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru. 

Prehajamo na predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov po- 
rotnikov Okrožnega sodišča v Murski Soboti. O tem predlogu odloka pričenjam 
razpravo! Želi kdo' razpravljati! (Ne.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje! Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem smo za Okrožno 
sodišče v Murski Soboti izvolili 118 sodnikov porotnikov. 

Prehajamo na predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov 
porotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru. O tem predlogu odloka 
pričenjam razpravo! Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje! Kdor je za predlog od- 
loka, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem smo za 
Okrožno gospodarsko1 sodišče v Kopru izvolili 100 sodnikov porotnikov. 

Prehajamo na predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov po- 
rotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje! Kdor je za predlog 

odloka, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o določitvi števila in 
izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. 
S tem smo za Okrožno gospodarsko sodišče v Ljubljani izvolili 240 sodnikov 
porotnikov. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnika porotnika Okrožnega 
gospodarskega sodišča v Mariboru. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Kdor je za to, da se razreši Emerik Benko, vodja splošnega sektorja 
Panonije, kovinske in elektro industrije Murska Sobota, dolžnosti sodnika 
porotnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru, naj prosim glasuje! 
(48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi sod- 
nika porotnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru. S tem je bil 
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Emerik Benko razrešen dolžnosti sodnika porotnika Okrožnega gospodarskega 
sodišča v Mariboru. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika Komisije 
Skupščine SR Slovenije za pravosodje. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo! Želi kdo besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje! Kdor je za predlog 

odloka, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem je bil Martin 
Košir razrešen dolžnosti predsednika Komisije Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije za pravosodje, ker mu je prenehala lastnost delegata v Družbe- 
nopolitičnem zboru Skupščine SR Slovenije. Za predsednika Komisije Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije za pravosodje pa je bil izvoljen Vladimir 
Gošnik, delegat Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na vprašanja 
delegatov. 

Po drugem odstavku 166. člena ustave Socialistične republike Slovenije 
ima delegat v zboru pravico obrniti se na Izvršni svet ali na predstojnike repu- 
bliških upravnih organov z vprašanji, ki se tičejo njihovega dela ah zadev 
iz njihove pristojnosti. 

K tej točki dnevnega reda smo vam poslali delegatska vprašanja Staneta 
Hrasta, delegata iz občine Ljubljana-Bežigrad, Janeza Sporarja, delegata iz 
občine Ljubljana-Šiška, Cirila Somraka, delegata iz Obalne skupnosti Koper, 
Karla Sakelška, delegata iz občine Ilirska Bistrica, Ivice Nachbar, delegatke 
iz občine Koper, danes na mizo pa tudi delegatsko vprašanje tovariša Franca 
Korošca. 

Na dodatno vprašanje delegata Staneta Hrasta iz občine Ljubljana-Beži- 
grad bo odgovoril tovariš Just Miklavec! 

JustMiklavec : Tovariaica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dopolnilno vprašanje delegata v Zboru občin Skupščine SR Slovenije Staneta 
Hrasta z dne 21. 5. 1975 se glasi: »V skladu s prej zastavljenim vprašanjem naj 
Republiška skupnost zdravstvenega zavarovanja ugotovi tudi za leto 1974, v 
kakšnem številu so borci NOV lahko izrabili pravico do zdravljenja v naravnih 
in klimatskih zdraviliščih.« 

Republiški komite za vprašanja borcev narodnoosvobodilne vojne in voja- 
ških invalidov daje ne glede na to, da je za to področje pristojen Republiški 
komite za zdravstvo in socialno varstvo, tale odgovor: 

Republiški komite za vprašanja borcev narodnoosvobodilne vojne in voja- 
ških invalidov je od Zdravstvene skupnosti Slovenije dobil podatke regionalnih 
zdravstvenih skupnosti, iz katerih naj bi bilo razvidno število borcev NOV, ki 
so bih v letu 1974 poslani prek pristojnih zdravniških komisij na podaljšano ali 
nadomestno bolnišnično zdravljenje v naravna zdravilišča, za katerega imajo 
pravico, s pogoji, ki veljajo za zavarovane delavce po 86. členu zakona o zdrav- 
stvenem varstvu. 

Iz poslanih podatkov na delegatsko vprašanje tovariša Staneta Hrasta ni 
moč zadovoljivo odgovoriti. Iz poročila je razvidno, da so regionalne zdrav- 
stvene skupnosti poslale v letu 1974 na nujno zdravljenje, kar pomeni, da so 
plačale vse stroške zdravljenja, 177 borcev narodnoosvobodilne vojne, 840 
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borcev pa na koristno zdravljenje, kar pomeni, da so stroške zdravstvenih sto- 
ritev za te borce plačale regionalne zdravstvene skupnosti, stroške nastanitve 
in druge stroške pa republiški proračun, Zveza združenj borcev NOV ali borci 
sami. Podatki so torej le približni, saj iz poročil na primer regionalnih zdrav- 
stvenih skupnosti iz Kranja in Ljubljane ni moč ugotoviti, koliko borcev je bilo 
poslanih na zdravljenje z indikacijami, ki zahtevajo nujno zdravljenje. Ce 
imamo pred očmi, da je bilo v letu 1974 poslanih na zdravljenje 618 borcev, za 
katere je bil plačnik republiški proračun, potem kljub temu, da nimamo vseh 
teh natančnih podatkov, lahko ugotovimo, da je bilo v letu 1974 na tem pod- 
ročju opravljenega le zelo malo in da je treba v prihodnje zdravljenje borcev 
na podlagi 86. člena citiranega zakona postaviti na pravo mesto. 

Kljub temu je prizadevanje nekaterih regionalnih zdravstvenih skupnosti 
zdravljenje borcev očitno. Regionalna zdravstvena skupnost Novo mesto je 
na primer v letu 1974 poslala na nujno zdravljenje 41 borcev, v letu 1973 pa 
celo 80. Tudi v nekaterih drugih občinah, kot na primer na Ravnah na Koro- 
škem, v Novi Gorici, Celju so> aktivni. Vendar je še vedno> preveč prisotna 
miselnost nekaterih zdravniških komisij, da bo borce kljub temu, da so zava- 
rovanci, poslal na nujno zdravljenje nekdo drug. Republiški komite za vpra- 
šanja borcev narodnoosvobodilne vojne in vojaških invalidov je upoštevajoč 
nalogo, ki jo je prevzel 21. maja 1975 v tem zboru, ko je odgovarjal na vpra- 
šanje delegata Staneta Hrasta, poslal vsem občinskim skupščinam pismo s pred- 
logom, da naj se za dopolnilno zdravljenje borcev združijo v občinah sredstva 
interesnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij, organizacij združenega dela 
in sredstva drugih dejavnikov, ki so se že doslej trudili na tem področju. Po 
mnenju tega republiškega komiteja je to najustreznejša pot, ki bo dala tudi 
najboljše in hitre učinke. 

Republiška komiteja za vprašanje borcev NOV in vojaških invalidov ter 
za zdravstveno in socialno varstvo bosta v prihodnje na tem področju še 
tesneje sodelovala. Predvsem bo potrebno takoj razširiti oblike organizirane 
skrbi za zdravje borcev z ustanavljanjem ambulant, dispanzerjev in drugih 
oblik zdravstvenega varstva. Ce hočemo v prihodnje obravnavati to področje 
zdravstva, je treba takoj ustanoviti ustrezno evidenco. Sedanja skupna evidenca 
pacientov ne more pokazati opravljenega dela pri zdravljenju borcev narodno- 
osvobodilne vojne. Vse regionalne zdravstvene skupnosti namreč poročajo1, da 
posebnih razvidov borcev nimajo, in sicer ne za nujno ne za koristno zdrav- 
ljenje. Republiški komite za vprašanja borcev in vojaških invalidov bo v sode- 
lovanju z Republiškim komitejem za zdravstveno in socialno varstvo skušal 
najkasneje do oktobra 1975 pripraviti načrt potreb za dopolnilno zdravljenje 
borcev narodnoosvobodilne vojne in ga vključiti v program za vsakoletno1 zdru- 
ževanje sredstev za splošno in skupno porabo v SR Sloveniji. 

Glede zbiranja podatkov o realizaciji določb zakona o zdravstvenem var- 
stvu in o poročanju tej skupščini pa Republiški komite za vprašanja borcev 
narodnoosvobodilne vojne in vojaških invalidov sodi, da spadajo ta opravila v 
pristojnost Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo in ne 
Komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Miklavec! Tovariš Hrast, 
ste z odgovorom zadovoljni? (Da.) 

Na vprašanje delegata Janeza Šporar j a iz občine Ljubljana-Siška bo od- 
govoril tovariš Franc Bricelj, pomočnik republiškega sekretarja za delo. 
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Franc Bricelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Tovariš Janez Šporar, delegat občine Ljubljana-Siška, je na 16. seji 
postavil naslednje delegatsko vprašanje: 

Po določbi 50. člena zakona o starostnem zavarovanju kmetov ima občina 
do zavarovanca zavezanca prispevka terjatev v primeru, kadar zanj plača raz- 
liko med odmerjenim prispevkom in dolžnim zneskom, kot tudi v primeru, 
kadar zanj plača razliko med plačanim oziroma izterjanim prispevkom in med 
prispevkom, ki ga je bil zavezanec dolžan plačati. 

Za navedene terjatve ima občina po zakonu zastavno- pravico na nepre- 
mičninah zavezanca, ki jih zemljiško-knjižno zavaruje. Kolikšen je obseg izva- 
janja omenjenih ukrepov v letu 1974 in kako so ga izvajale posamezne občine 
v SR Sloveniji? 

Da bi lahko odgovoril na postavljeno delegatsko vprašanje, se je Repu- 
bliški sekretariat za delo takoj po seji Zbora občin, na katerem je bilo to vpra- 
šanje postavljeno, s posebnim dopisom obrnil na predsednike izvršnih svetov 
skupščin vseh občin v območju Slovenije. 

V tem dopisu je povzel delegatsko vprašanje in prosil, naj mu sporoče, 
kako izvajajo omenjeno določbo zakona. Do 6. junija je na ta dopis odgovorilo 
27 občin. Po sporočenih podatkih je položaj v teh občinah različen: 

V 19 občinah še niso zavzeli stališča do izvajanja 50. člena zakona ali 
niso ukrepali oziroma se niso posluževali možnosti, ki jim jih daje citirana 
določba in zato niso predlagali vknjižbe zastavne pravice na nepremičninah 
zavarovanca. 

V 8 občinah so predlagali vknjižbo v primerih, ko je zavarovanec na to 
pristal, v bodoče pa nameravajo to storiti tudi brez njegovega pristanka. Vknjiž- 
bo so predlagali le, če zavarovanec ni plačal dolžnega zneska, to se pravi, za 
sam odpis niso predlagali vknjižbe. Vknjižbe so predlagali le za večje zneske, 
ne pa tudi za manjše meske. V nekaj primerih so sicer sklenili predlagati 
vknjižbo, vendar tega niso storili, ker je zavezanec aH njegov zakoniti zastop- 
nik ali dedič odpis sam prej poravnal. 

Delegatu samo sporočam, da so odgovori vseh 27 občin na razpolago, če jih 
želi videti, v Republiškem sekretariatu za delo. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Bricelj! 
Na delegatsko vprašanje tovariša Franca Korošca bo prav tako odgovoril 

tovariš Bricelj! 
• 

Franc Bricelj: Tovariš Franc Korošec je postavil naslednje vpraša- 
nje: Zakon o starostnem zavarovanju kmetov še ni rešil problemov, kot sta 
pravica do starostne pokojnine za ženo kmeta ter pravica do invalidnine ter 
invalidskega dodatka. Na 15. seji skupine delegatov je ta delegacija razprav- 
ljala in bila mnenja, da je treba pravico do starostne pokojnine priznati tudi 
ženi kmeta, kakor tudi, da je treba priznati kmetu invalidsko pokojnino in 
invalidski dodatek. To je prvi del vprašanja. 

Drugi del vprašanja: Ali bodo spremembe zakona o starostnem zavarovanju 
kmetov obsegale tudi razširitve pravic kmetov v tem smislu in kdaj bo Izvršni 
svet predlagal te spremembe? 

Z zakonom o spremembah ,in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju 
kmetov iz leta 1973, in sicer z 2. členom te novele, se za zavarovanca šteje tudi 
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zakonec zavarovanca. To praktično pomeni, da zakon kmečki gospodinji že 
priznava pravico do oselpne starostne pokojnine. 

Priprava osnutka zakona za npve spremembe in dopolnitve zakona o sta- 
rostnem zavarovanju kmetov je v polnem teku. V vseh dosedanjih razpravah za 
izdelavo tega osnutka se je kot ena poglavitnih dilem v zvezi s spremembami 
prestavila tudi dilema, ali naj bo starostno zavarovanje kmetov še naprej 
samostojno, kot je sedaj, ali pa naj se vključi v pokojninsko-invalidsko zavaro- 
vanje delavcev, -bodisi kot posebna veja ali pa v celoti spojeno s tem zavaro- 
vanjem. 

Doslej je prevladovalo stališče, da spremenjeni in dopolnjeni zakon o sta- 
rostnem zavarovanju kmetov predstavlja možnost združitve starostnega zava- 
rovanja kmetov s pokojninsko-invalidskim zavarovanjem delavcev. Pri tem pa 
se predpostavlja, da je združitev proces dogovarjanja in sporazumevanja pri- 
zadetih dejavnikov, ne pa predmet zakonske prisile. Pripravljajo se tudi že 
pobude za razgovore o možnostih in o načinu združitve pri odgovornih družbe- 
nih dejavnikih. Ta osnutek zakona bo pb programu predložen Skupščini v 
mesecu juliju. 

Danes je vprašanje zavarovanja kmetov urejeno praktično v dveh zakonih, 
v zakonu o starostnem zavarovanju kmetov in pa tudi že v zakonu o pokoj nin- 
sko-invalidskem zavarovanju. Zakon o pokojninsko-invalidskem zavarovanju 
določa, da se oseba, ki z zasebnim delom opravlja kmetijsko dejavnost, lahko 
zavaruje v istem obsegu kot oseba v delovnem razmerju, to je kot delavci, če 
združi svoje delo in delovna sredstva z zadrugo, z obratom za kooperacijo ali 
drugo organizacijo združenega dela in dosega v proizvodnem sodelovanju vsaj 
tolikšen osebni dohodek, kolikršen je s samoupravnim sporazumom oziroma s 
predpisom določen kot najnižji osebni dohodek delavca v združenem delu, da 
še zagotavlja delavcu njegovo socialno varnost in stabilnost. 

Posebnost te določbe v zakonu o pokojninsko-invalidskem zavarovanju 
je v tem, da ima oseba, ki se ukvarja s kmetijstvom, prosto voljo, da se 
odloči za delavsko pokojninsko-invalidsko zavarovanje ali pa za starostno 
zavarovanje kmetov. Za druge zavezance te izbire ni. 

Zaradi izvajanja te določbe sta Skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja in Zadružna zveza Slovenije tudi sklenili pogodbo«. V tej pogodbi 
so dogovorjene zavarovalne osnove od najmanj 1100 din do največ 2300 dinar- 
jev. To praktično pomeni, da se pokojnina osebe, ki dela v kmetijstvu in ki 
se zavaruje v delavskem zavarovanju, določa v določenem odstotku od te 
osnove. Odstotek pa je seveda odvisen od dolžine priznane pokojninske dobe. 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja je tudi določila višino 
in način plačevanja prispevka, ki ga plačuje taka oseba, da se ji čas kmetijske 
dejavnosti pred 1. 1. 1973, se pravi pred to določbo v zakonu o pokojninskem 
zavarovanju, všteva v pokojninsko dobo. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala! Na vprašanje delegata Cirila 
Somraka iz Obalne skupnosti Koper bo odgovorila tovarišica Mara Fabijan- 
čič, samostojna svetovalka v Komiteju za promet in zveze! 

Mara Fabijančič: Tovarišica predsednica, tovarišica in tovariši 
delegati! Tovariš Ciril Somrak je z nekaterimi drugimi delegati s področja 
občin iz Obalne skupnosti postavil naslednje vprašanje: Kdaj se bodo nadalje- 
vala dela na odseku avtoceste Razdrto—Senožeče? 
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Za ta odgovor je Komite zaprosil Republiško skupnost za ceste. Ta nam 
je posredovala naslednji odgovor: 

Na osnovi predvidene etapne gradnje odseka avtoceste Razdrto—Senožeče 
je bila 18. februarja 1975 razpisana licitacija za prvo etapo. Projektantski 
predračun gradnje prve etape je znašal 168 milijonov dinarjev. Ker so bila 
zagotovljena sredstva za gradnjo prve etape le v višini 93 milijonov dinarjev, 
in to iz tujega posojila, so licitacijski pogoji vsebovali obveznost 5O0/« krediti- 
ranja s strani izvajalcev. Oddane ponudbe so presegle projektantski predračun 
za 70 *»/«, poleg tega pa so ponudniki nudili kredite, ki so bili znatno nižji od 
zahtevane vsote. Najnižja ponudba je- znašala 306 777 264 dinarjev, pri čemer 
je izvajalec nudil kredit v znesku 60 milijonov dinarjev. 

Glede na razpoložljiva sredstva in nudeni kredit investicija torej ni bila 
finančno pokrita. Samoupravni organi Republiške skupnosti za cene so zaradi 
take situacije morali odložiti začetek gradnje, hkrati pa so sprejeli sklep, da 
se sredstva tujega posojila v znesku 93 milijonov dinarjev uporabijo za delno 
kritje podražitev pri gradnji avtocest' Hoče'—Ar j a vas. 

Predlog o spremembi namembnosti tujega posojila je že dan Izvršnemu 
svetu Slovenije v odobritev. Glede na še nerešena vprašanja virov in obsega 
sredstev, namenjenih cestnemu gospodarstvu v naslednjih letih, je tvegano 
postaviti datum začetka del na odseku avtoceste Razdrto—Senožeče. Vsekakor 
bo v letu 1975, ko bo potekla razprava o srednjeročnem programu cestnih del 
za obdobje 1976—1980, sprejeta tudi odločitev o obsegu in časovni razporeditvi 
del pri gradnji avtocest. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Tovariši ca Fabij ančičeva bo od- 
govorila še na vprašanje delegata Karla Sakelška. 

Mara Fabijančič: Tovariš Karel Sakelšek je postavil tri vprašanja, 
in sicer: 

1. Ali bo rekonstrukcija ceste Postojna—Rupa potekala pospešeno in s tem 
pripomogla k odpravi zapore te ceste za težja vozila? 

2. Zakaj program rekonstrukcij cest v Sloveniji skoraj popolnoma izklju- 
čuje rekonstrukcijo omenjenih cest za obdobje nekaj let? 

3. Kdaj se bo začela rekonstrukcija ceste Kozina—Rupa, ki predstavlja se- 
daj obvoznico za cesto Postojna—Rupa? 

Tudi na ta vprašanja smo morali zaprositi za odgovor Republiško skup- 
nost za ceste. 

Na prvo vprašanje je odgovor takle: Urejanje ceste Pbstojna—Rupa poteka 
v skladu s srednjeročnim programom za obdobje 1971—1975. V letu 1975 je za 
ta namen predvidenih 6 400 000 dinarjev, ki bodo v celoti angažirana. Nada- 
ljevanje del je odvisno od programa del v obdobju 1976—1980. Osnutek tega 
programa bo v javni razpravi v mesecu juliju tega leta. 

Odgovor na drugo vprašanje: Programi del so bili v Skupščini Republiške 
skupnosti za ceste soglasno sprejeti, zato ni mogoče govoriti o zanemarjanju 
te ceste. 

Odgovor na tretje vprašanje: Tudi cesta Kozina—Rupa se ureja skladno 
s sprejetimi srednjeročnimi programi del. 

Hkrati s temi tremi vprašanji je tovariš delegat opozoril, da je potrebno pri 
Republiški skupnosti za ceste preveriti resničnost njihovih programov in opo- 
zoriti skupnost na probleme, ki jih povzroča zapora ceste. Oboje je Komite 
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storil. Pri tem pa moramo poudariti dejstvo, da programe del sprejema Skup- 
ščina Republiške skupnosti za ceste in da imajo ob sprejemu teh programov 
vsi zainteresirani možnost vplivati na njihovo oblikovanje, na morebitni priliv 
dodatnih sredstev, pa tudi na hitrejšo dinamiko izvrševanja. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Delegatsko vprašanje Ivice Nach- 
bar oziroma skupine delegatov iz občine Koper smo šteli kot pobudo za spre- 
membo uredbe o splošnih pogojih za potrošniške kredite. Ker gre v tem pri- 
meru za uredbo zveznega izvršnega sveta, smo omenjeno pobudo posredovali 
našim delegatom v Zveznem zboru Skupščine SFRJ, ki bodo ocenili njeno 
utemeljenost in eventualno sprožili postopek pri zveznem izvršnem svetu za 
spremembo omenjene uredbe. 

Ivici Nachbar pa je o stališču našega izvršnega sveta že odgovoril na prejš- 
nji seji zbora Miro Kert, pomočnik republiškega sekretarja za finance. Ker 
je Ivica Nachbar želela še popolnejši odgovor, je Izvršni svet sporočil, da bo 
na prihodnji seji našega zbora na to vprašanje še dodatno odgovoril. 

Na prejšnji seji zbora je delegat Franc Kozar iz občine Lenart med 
vprašanji delegatov dal tudi pobudo, da bi Republiška skupnost za ceste So- 
cialistične republike Slovenije s svojimi sredstvi prispevala k rekonstrukciji 
in asfaltiranju republiške ceste št. 351, ki poteka tudi skozi občino Lenart. 
To pobudo je dal zaradi tega, ker so se občani občine Lenart z referendumom 
obvezah prispevati znaten delež za ureditev cestnega omrežja v svoji občini, 
vendar zbrana sredstva ne bodo zadostovala za izvršitev vseh predvidenih del. 
Omenjeno pobudo smo odstopili Republiški skupnosti za ceste Socialistične 
republike Slovenije, ki nam je odgovorila naslednje: 

S srednjeročnim programom del 1971—1975 je predvideno, da se prične 
modernizacija ceste II/3 351 na področju občine Lenart v letu 1975, v vred- 
nosti 3 300 000 dinarjev, in to od Cenarske proti Cerkvenjaku. Ta dela so že 
pričeta. 

Glede na resolucijo o ekonomskem razvoju Socialistične republike Slove- 
nije, sprejeto za leti 1974 in 1975, je Republiška skupnost za ceste pridobila 
bančno posojilo, iz katerega je namenjenih za odsek Lendat—Senarska 5 mi- 
lijonov dinarjev. Vsa pripravljalna dela za ta odsek: projekt, lokacijska doku- 
mentacija in tako dalje, so v zaključni fazi in predvidevamo pričetek del v 
najkrajšem času. 

Danes na klop smo vam predložili delegatsko vprašanje skupine delegatov 
iz občine Tolmin, ki se nanaša na sprejem zakona o borcih prekomorskih 
brigad. To vprašanje smo dobili v Skupščino šele včeraj in ga zato nismo mogli 
posredovati Izvršnemu svetu, da bi bil lahko odgovor dan že na današnji seji. 
Tako bo Izvršni svet na to vprašanje odgovoril na prihodnji seji zbora. 

S tem smo končali prvi del te točke dnevnega reda. Ali želi kdo od dele- 
gatov zastaviti novo delegatsko vprašanje? Prosim, tovariš Koderman! 

Venčeslav Koderman: V zadnjem času so nekatere organizacije 
združenega dela zašle v dokaj neugodno finančno stanje. Večina teh organizacij 
združenega dela ne posluje z izgubo, zajel jih je le val nelikvidnosti. Nekatere 
organizacije združenega dela, katerih namen je poleg drugih ciljev tudi zado- 
voljevanje posebnih in drugih skupnih interesov, izvajajo ali bi lahko izvajale 
pri organizacijah združenega dela, ki so nelikvidne, zelo ostre ukrepe, na pri- 
mer izklope in podobno. Ali ne bi s takim posegom organizacijam združenega 
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dela, ki imajo že tako neugodno finančno stanje, stanja še poslabšali? Zakaj 
se tudi te organizacije združenega dela ne bi ob takih primerih posluževale 
enakih ukrepov kot ostala podjetja, na primer opomina, tožbe in podobnega? 
Ali ni tak ukrep v nasprotju s sklepi družbene samozaščite? 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa! Delegatsko vprašanje na- 
slavljate na Izvršni svet? (Da.) 

Želi še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) 
Ker je s tem dnevni red današnje seje izčrpan, se vsem delegatom zahva- 

ljujem za udeležbo in za sodelovanje v razpravi. Zaključujem 17. sejo Zbora 
občin Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

(Seja je bila končana ob 14.50.) 

16 



18. seja 

(2. julija 1975) 

Predsedovala: Mara Zlebnik, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Mara Zlebnik: Tovarišice in tovariši delegati! Pri- 
čenjam 18. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklicala na pod- 
lagi 365. člena ustave Socialistične republike Slovenije. 

Z dopisom z dne 19. junija 1975 sem vas obvestila, da bom dnevni red da- 
našnje seje razširila z osnutkom zakona o zagotovitvi sredstev federacije za 
kritje stroškov, ki so nastali v zvezi z zatiranjem živinskih kužnih bolezni. 
Hkrati sem vas obvestila, da z dnevnega reda umikam 7. točko, in sicer poročilo 
o odpravi posledic potresa na Kozjanskem. 

Z dopisom z dne 24. junija 1975 pa sem dnevni red današnje seje razširila 
še z osnutkom zakona o dopolnitvi zakona o deviznem poslovanju, z osnutkom 
zakona o dopolnitvi zakona o narodni banki Jugoslavije in enotnem mone- 
tarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih 
pokrajin, z osnutkom zakona o dopolnitvi zakona o kreditnih poslih s tujino 
in s predlogom odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine Socialistične 
republike Slovenije, da da v imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije 
soglasje k številu strokovnih ter administrativno^tehničnih delavcev in de- 
lovnih mest Sodišča združenega dela Socialistične republike Slovenije. 

Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ nas je obvestil, da je njegova 
zakonodajno-pravna komisija zavzela stališče, da je za obravnavo in sprejem 
osnutka zakona o zagotovitvi sredstev federacije za kritje stroškov, ki so 
nastali v zvezi z zatiranjem živinskih kužnih bolezni, pristojen Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ. V tem primeru pa skupščine republik in avtonomnih po- 
krajin ne dajejo soglasja. 

Ob številnih pripombah skupščinskih in zborovskih delovnih teles je Fakul- 
teta za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani umaknila samoupravni 
sporazum o konstituiranju te visokošolske delovne organizacije. 
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Torej z dnevnega reda umikam: osnutek zakona o zagotovitvi sredstev 
federacije za kritje stroškov, ki so nastali v zvezi z zatiranjem živinskih kužnih 
bolezni, in samoupravni sporazum o konstituiranju visokošolske delovne orga- 
nizacije Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. 

Danes nam je Izvršni svet predložil v obravnavo in sprejem po hitrem 
postopku predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi 
stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v letu 1975, ker da je treba ta zakon nemudoma 
sprejeti zaradi upoštevanja določil zakona pri sestavi periodičnih obračunov 
organizacij združenega dela za prvo polletje 1975. Zato uvrščam ta zakon na 
dnevni red današnje seje. O samem postopku pa bomo odločili pri tej točki 
dnevnega reda. 

Tako predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 

ter poročilo te komisije; 
2. odobritev zapisnika 17. seje zbora; 
3. predlog sklepov in priporočil za nadaljnje utrjevanje družbene samo- 

zaščite v Socialistični republiki Sloveniji; 
4. predlog sklepov in priporočil za reševanje problematike na področju 

zaposlovanja v Socialistični republiki Sloveniji; 
5. energetska bilanca Socialistične republike Slovenije za leto 1975; 
6. poročilo o učinkovitosti samoupravnih sporazumov in o merilih za de- 

litev dohodka in osebnih dohodkov za leto 1974 in poteku samoupravnega 
sporazumevanj a; 

7. predlog zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem 
kmetijstvu; 

8. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sta- 
novanjskih razmerjih; 

9. samoupravni sporazum o združitvi v Univerzo v Mariboru; 
10. samoupravni sporazum o ustanovitvi Izobraževalne skupnosti za agro- 

živilstvo; 
11. predlog družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje oseb- 

nih dohodkov in drugih osebnih prejemkov voljenim ali imenovanim funkcio- 
narjem v pravosodju; 

12. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine Socialistične 
republike Slovenije, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k številu 
strokovnih ter administrativno-tehničnih delavcev in delovnih mest Sodišča 
združenega dela Socialistične republike Slovenije; 

13. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčenju 
proizvodov in storitev v prometu; 

14. osnutek zakona o formiranju in uporabi rezervnih družbenih sred- 
stev; 

15. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje investicijskih del 
v dolini reke Beli Drim; 

16. osnutek zakona o spremembi kratkoročnih kreditov Narodne banke 
Jugoslavije za financiranje zveznih blagovnih rezerv v dolgoročni kredit, ki ga 
bo odplačevala federacija; 

17. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o deviznem poslovanju; 
16» 



244 Zbor občin 

18. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o Narodni banki Jugoslavije in 
enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank 
avtonomnih pokrajin; 

19. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o kreditnih poslih s tujino; 
20. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi sto- 

penj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v letu 1975; 

21. volitve in imenovanja; 
22. vprašanja delegatov. 
Ima morda kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšen dopolnilni ah 

spreminjevalni predlog? (Ne.) Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim 
glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno sprejet. 
Na današnjo sejo so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine 

SR Slovenije povabljeni še: Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, 
Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Zveza 
sindikatov Slovenije, Skupnost slovenskih občin, člani delegacije iz Socialistične 
republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, Zveza skup- 
nosti za zaposlovanje Slovenije, Gospodarska zbornica Socialistične republike 
Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Stane Kukec, delegat skupine delegatov iz 
občine Vrhnika, Združenje visokošolskih zavodov v Mariboru, Izobraževalna 
skupnost Slovenije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehno- 
logijo Univerze v Ljubljani in Izobraževalna skupnost za agroživilstvo. 

Pred prehodom na posamezne točke dnevnega reda vas obveščam, da smo 
se predsedniki zborov na predlog Izvršnega sveta dogovorih, da bomo poslu- 
šali uvodno obrazložitev k 3. točki dnevnega reda, to je k predlogu sklepov 
in priporočil za nadaljnje utrjevanje družbene samozaščite v Sociahstični re- 
publiki Sloveniji, na skupnem zasedanju vseh treh zborov, to je Zbora združe- 
nega dela, Družbenopolitičnega zbora in Zbora občin, in sicer po obravnavi 
2. točke dnevnega reda. 

Uvodno obrazložitev k 3. točki dnevnega reda, to je k predlogu sklepov 
in priporočil za nadaljnje utrjevanje družbene samozaščite v Sociahstični re- 
publiki Sloveniji, bo dal član Izvršnega sveta Marjan Orožen, republiški se- 
kretar za notranje zadeve. To skupno zasedanje bo po dogovoru med predsed- 
niki zborov vodil predsednik Zbora združenega dela tovariš Štefan Nemec. 

Prehajamo na 1. točk o dnevnega reda, to je na izvolitev članov 
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te 
komisije. 

Izvoliti moramo predsednika in dva člana Komisije. Dovohte mi, da kar 
sama predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja izvolimo po abecednem redu občin naslednje delegate: Jožeta Zupana 
za predsednika in Marka Furlana ter Karla Semeta za člana. Zeli morda o tem 
predlogu kdo razpravljati? (Ne.) 

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

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za 18. sejo Zbora občin izvoljeni: Jože Zupan 
za predsednika in Marko Furlan ter Karel Seme za člana. 
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Prosim Komisijo, da se takoj sestane in ugotovi navzočnost delegatov na 
seji ter verificira pooblastila. Ostale delegate pa prosim, da ostanejo na svojih 
mestih, ker bo Komisija delo hitro opravila. 

Delegat Bogdan Javor iz občine Ljubijana-Bežigrad mi je naslovil vpra- 
šanje, ki se glasi: »Za nekatere točke z dnevnega reda 18. seje Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije člani skupin delegatov niso prejeli gradiv, ker so 
le-ta strogo zaupna. Zaradi tega skupino delegatov zanima, kako obravnavati 
strogo zaupno gradivo in kako o takem gradivu sprejemati sklepe in stališča, 
če člani skupin delegatov gradiva ne dobijo.« 

V zvezi s to problematiko bi vas obvestila, da ko smo s spremnim dopisom 
poslali en izvod tega gradiva vsaki skupini delegatov, smo prosili, da se to 
gradivo obravnava na seji skupine delegatov tako, da ga nekdo ustno obraz- 
loži, nato pa izvod, ki smo ga poslali, izroči tistemu delegatu, ki je določen za 
sejo zbora. To pomeni, da v takem primeru gradivo ne ostane pri ostalih 
delegatih, ampak samo pri tistem, ki pride na sejo zbora. Na sestanku sku- 
pine delegatov je torej potrebna samo ustna obravnava tega gradiva. Seveda 
ne more delegat govoriti o tem gradivu niti izven skupine niti izven samega 
zbora. Mislim, tovariš Javor, da se strinjate s to razlago. Za prihodnje pa 
prosim, da bi se tako gradivo tako obravnavalo. 

Ce bo kdo od delegatov želel danes na seji zbora razpravljati v italijan- 
ščini ah madžarščini, naj prosim takoj sporoči, da bi lahko zagotovili preva- 
jalce. Ima morda kdo tako željo? Kaže, da ne. 

Prosim predsednika Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja tovariša Jožeta Zupana, da da zboru poročilo ! 

Jože Zupan: Poročilo o pregledu pooblastil za 18. sejo' Zbora občin, 
ki je bila sklicana za dne 2. julija 1975 ob 9. uri v mah dvorani poslopja Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je iz predloženih 
pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega za- 
sedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen delegatov občin Dravograd 
in Koper. Od teh je odsotnost opravičil delegat občine Koper. Navzoča sta 
tudi delegata mesta Ljubljana in Obajne skupnosti občin. 

Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna. Zato predlaga, da zbor poročilo sprej- 
me in s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo 18. sejo. 

Komisija tudi ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno 
razpravlja in sklepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Zupan! Prehajamo 
na razpravo o poročilu, ki ste ga poslušali. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Prehajamo 
na glasovanje. O poročilu bomo glasovah v celoti, ker ni nobeno pooblastilo 
sporno. 

Kdor je za to, da se sprejme poročilo, naj prosim glasuje! (56 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral po- 
oblastila delegatov za 18. sejo Zbora občin. 
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 17. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika ste prejeli z dopisom z dne 23. junija 1975. Ima morda 
kdo k zapisniku 17. seje zbora kakišno pripombo ali popravek? (Ne.) Če ne, 
dajem zapisnik na glasovanje. Kdor je za to, da se odobri zapisnik 17. seje 
Zbora občin, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor občin soglasno odobril zapisnik 17. seje zbora. 
Sedaj prosim delegate, da gredo v veliko dvorano v prvem nadstropju, 

kjer bomo poslušali na skupnem zasedanju vseh treh zborov uvodno obrazlo- 
žitev člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za notranje zadeve 
tovariša Marjana Orožna k predloga sklepov in priporočil za nadaljnje utrje- 
vanje družbene samozaščite v Socialistični republiki Sloveniji. Po uvodni 
obrazložitvi bomo takoj nadaljevali sejo našega zbora v tej dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 10.30.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Tovarišice in tovariši delegati! Pred- 
lagam, da pred obravnavo 3. točke dnevnega reda, glede na to, da smo uvrstili 
na dnevni red predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona O' dolo- 
čitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka te- 
meljnih organizacij združenega dela v letu 1975, za katerega vam je bilo 
gradivo predloženo danes na klop in ga naši odbori zato niso mogli pravočasno 
obravnavati, izvolimo ad hoc odbor, ki se bo med odmorom ali pa nekoliko 
pred to točko dnevnega reda sestal v sobi 84 in obravnaval ta predlog zakona 
ter dal nato zboru poročilo. Če dovolite, bi predlagala, da izvolimo v ta odbor 
naslednje delegate: predsednika Odbora za finance Zbora občin tovariša Stanka 
Juršiča za predsednika ter za člane: Zvoneta Povirka, sicer člana Odbora za 
finance Zbora občin, Jerneja Leniča, Matija Rateha in Nežko Henigman. 
Predlaga kdo k temu predlogu morda kakšno dopolnitev ali spremembo? Če 
ne, predlagam, da imenovane tovariše izvolimo v ta ad hoc odbor, ki naj bi 
se sestal in dal svoje mnenje k predlogu zakona. 

Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog z večino glasov sprejet. 

Nadaljujemo1 sejo našega zbora. Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na predlog sklepov in priporočil za nadaljnje utrjevanje družbene 
samozaščite v Socialistični republiki Sloveniji. 

Predlog sklepov in priporočil je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, za svojega predstavnika pa določil tovariša 
Branka Bračka, podsekretarja v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve, 
in tovariša Borisa Mužića, prav tako predstavnika sekretariata. 

Uvodno obrazložitev je dal na skupnem zasedanju vseh treh zborov Marjan 
Orožen, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za notranje zadeve. 

Predlog sklepov in priporočil in poročilo o delu Republiškega sekretariata 
za notranje zadeve za leto 1974 ste prejeli z dopisom z dne 26. maja 1975. 
Obravnavala sta ga Odbor za družbenoopolitični in komunalni sistem našega 
zbora, ki je predložil pismeno poročilo in Zakonodajno-pravna kon^isija, ki je 
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prav tako predložila pismeno poročilo in prilogo k poročilu, iz katere je raz- 
vidno, katere amandmaje Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopoli- 
tičnega zbora sprejema. Poročili in prilogo k poročilu Zakonodajno-pravne 
komisije ste prejeli. Želita morda poročevalca Odbora in Komisije še kaj dodati 
k pismenim poročilom? (Ne želita.) Hvala lepa. 

Pričenjam razpravo. K razpravi se je že prijavilo nekaj delegatov. Prosim, 
tovariš Dušan Jug, delegat občine Tolmin! 

Dušan Jug: Tovarišice in tovariši delegati! Omenil bi vprašanje ob- 
mejnih področij s Stališča družbene samozaščite. Nekateri podatki so v dolo- 
čenih obmejnih občinah v Sloveniji zaskrbljujoči: 

1. Sem spada upadanje števila prebivalstva, saj vemo, da je s stališča 
družbene samozaščite človek tisti živi element na meji, ki mejo brani pred 
vdorom vseh tujih vplivov. To je še zlasti zaskrbljujoče v nekaterih manj raz- 
vitih obmejnih občinah, med katere spada tudi Tolmin. Področje te občine je 
po svojem teritoriju največje v Socialistični republiki Sloveniji in z 92 kilo- 
metri meji na Italijo, ki je članica NATO pakta. Število prebivalcev na tem 
področju upada zaradi nerešenih gospodarskih in drugih problemov. Zato 
mislim, da se je tudi z republiškega stališča nujno potrebno odločiti za dolo- 
čene ukrepe, ki bi ta gibanja vsaj zaustavili, če že ne izboljšali. Zato je treba 
pospešiti družbeni dogovor o razvoju o manj razvitih območij in manj razvitih 
obmejnih območij, ki bi reševal na področju samoupravnih interesnih skup- 
nosti in združevanja sredstev določene probleme infrastrukture, nadaljnjih 
investicijskih vlaganj, kjer gre za podpiranje zaposlovanja oziroma za inten- 
zivno odpiranje delovnih mest z namenom zadržati čim večje število prebi- 
valcev na tem območju. 

2. Pojavljajo se problemi pri konkretnem operativnem delu organov 
javne varnosti. Za pokrivanje materialnih stroškov teh organov so zadolženi 
občinski proračuni. Zato bo verjetno treba v osnutku zakona o financiranju 
predvideti glede tega vprašanja določene spremembe. Ce pogledamo, kakšen 
je položaj na tem teritoriju: število delavcev Uprave javne varnosti, kot tudi 
število delavcev obmejne milice, je veliko in to predvsem zaradi intenzivne ko- 
munikativnosti in velikega gibanja tujih državljanov ter zaradi nezaželenih 
vplivov, ki jih le-ti vnašajo prek raznih obveščevalnih služb v našo socialistično 
družbo. Zato je jasno, da stroški organov uprave javne varnosti naraščajo. 
Glede na to bi bilo nujno predlagati, da se del teh zadev financira iz republi- 
škega proračuna, del pa iz občinskega proračuna. 

Vendar pa vemo, da problematike, s katero se ukvarjamo v občini Tolmin, 
oziroma da vseh zahtev, ki jih imajo delavci organov uprave varnosti kljub 
temu, da jim gre pri tem vsa zahvala za njihovo požrtvovalnost in delo, ne 
bomo mogli ugodno rešiti, temveč bo treba v kasnejšem obdobju reševati ta 
problem s skupnimi močmi. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Jug! Besedo ima tovariš 
Bogdan Javor, delegat iz Ljubljana-Bežigrad, ki bo govoril v imenu skupine 
delegatov občine Ljubljana-Bežigrad in skupine delegatov mesta Ljubljana. 

Bogdan Javor: Tovarišice in tovariši delegati! Na seji skupine de- 
legatov občine Ljubljana-Bežigrad je bila dana soglasna podpora k predlo- 
gu sklepov in priporočil, ki naj bi jih Skupščina Socialistične republike Slove- 
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nije sprejela na današnji seji za nadaljnje utrjevanje družbene samozaščite v 
Socialistični republiki Sloveniji, vendar z naslednjo dopolnitvijo: 

»V sklepih in priporočilih za nadaljnje utrjevanje družbene samozaščite 
v SR Sloveniji naj se v točki III za drugim odstavkom dodasta dva nova od- 
stavka, ki bi se glasila: »Državni organi morajo skrbeti, da se postopki v zvezi 
z odkrivanjem kaznivih dejanj na podlagi gospodarskih predpisov hitreje 
odvijajo in da se odgovorne osebe ostreje kaznujejo. 

Organi sodstva morajo pri delovnih sporih ugotavljati materialno resnico 
in ne samo iz formalnih razlogov O'dločati v delovnem sporu.« 

To razlagamo z naslednjim: Neizpodbitno je dejstvo, da so bili na pod- 
ročju samozaščite od leta 1970 dalje doseženi pomembni uspehi. Še vedno pa 
ostaja vrsta odprtih vprašanj, zlasti na področju dela organov pregona in 
organov sodstva, ki dosežene uspehe zmanjšujejo. Skupina delegatov je bila 
mnenja, da bi morali organe pregona konkretneje zadolžiti za učinkovitejše 
in sprotnejše razreševanje problemov s področja gospodarskega kriminala, 
organe sodstva pa zadolžiti, da izrekajo kršiteljem ostrejše ukrepe in jih seveda 
javnosti oznanijo. 

Hkrati je skupina delegatov sodila, da bi bilo prav opozoriti tudi na to, da 
je nujno zaostriti opredeljevanje sodišč v zvezi z delovnimi spori, do katerih 
prihaja med delavci in temeljnimi organizacijami združenega dela. 

Skupina delegatov je mnenja, da sodi v sfero družbene samozaščite tudi 
odnos organov pregona do gospodarskih prekrškov oziroma gospodarskega kri- 
minala in, razumljivo, do njegove opredelitve. Nemalo je primerov, ko zaradi 
nevestnega poslovanja, kršenja veljavnih zakonskih predpisov in družbenih 
dogovorov posamezna delovna organizacija ^zaključi poslovanje z velikimi iz- 
gubami ali pa si ustvarja nenormalno velik dohodek. Le malo je znanih pri- 
merov, da je zoper vodilne in druge odgovorne delavce uveden kazenski po- 
stopek, če pa je že, se jim izrekajo izredno blage kazni. Po našem mnenju 
bi morali imeti pristojni organi pravico do pregleda poslovanja in ugotoviti 
krivce ter predlagati primerne ukrepe, ne pa da v takih primerih pride celo 
do ugotovitve, da je za posamezna dejanja kriva družbena skupnost, ker ni 
pravočasno ukrepala ali izdala ustreznega predpisa. 

Za področje delovnih sporov žal ne razpolagamo s podatki, s katerimi bi 
našo zahtevo primerno podkrepili. Prevladuje pa mnenje, da je večina delovnih 
sporov rešenih v korist delavcev, ne glede na razloge, zaradi katerih so bili 
izrečeni ukrepi, ki so privedli do delovnega spora. Menimo, da je treba pri 
presoji delovnih sporov izhajati iz materialne resnice, ne pa iz formalne resnice, 
in ščititi družbeno skupnost pred tistimi, ki s svojim nevestnim ravnanjem 
kršijo bodisi ustavni ah zakoniti red, in tudi pred tistimi, ki kršijo samoupravne 
dogovore in normativne akte v temeljnih organizacijah združenega dela. 

Ko se zavzemamo za višjo produktivnost in delovno storilnost ter za boljšo 
kvaliteto, mislimo tudi na naš lepši jutri, ki pa ga lahko dosežemo le z visoko 
stopnjo naše samoupravljalske zavesti. To pa lahko poleg angažiranja sub- 
jektivnih sil, zlasti Zveze sindikatov, Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
Zveze komunistov in Zveze socialistične mladine, dosežemo tudi z doslednim 
izvajanjem sprejetih in vnaprej dogovorjenih ukrepov, ki so uperjeni zoper 
redke posameznike, ki te dogovore kršijo. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Javor! Razumela 
sem, da sta predloga iz vaše razprave formulirana kot amandmaja, kar po- 
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meni, da morate imeti, če želite amandmaja predložiti zboru, še podpise de- 
vetih delegatov. Poleg tega pa menim, da bi bilo primerno, da predstavnik 
Republiškega sekretariata za notranje zadeve glede na razpravo ugotovi, ali 
je problematika, ki jo je omenil tovariš Bogdan Javor, zajeta morda v prejš- 
njih sklepih in priporočilih o nalogah s področja družbene samozaščite, ki jih 
je republiška skupščina že sprejela. Tako bi to zadevo mogoče še razčistili 
in bi tudi tovariš delegat presodil, ah bo predloga iz svoje razprave aktiviral 
kot amandmaja ali ne. Poudarjam pa, da je predloženo gradivo dokument, 
kjer mora biti vsakršna sprememba formulirana v obliki amandmajev, 

Sedaj lahko nadaljujemo z razpravo. Prosim, tovariš Branko Bračko! 

Branko Bračko: Ce sem pravilno sledil razpravi delegata iz občine 
Ljubljana-Bežigrad, potem le-ta predlaga, da bi se sklepi in priporočila za 
nadaljnje utrjevanje družbene samozaščite v SR Sloveniji, ki jih predlaga 
republiški skupščini njen izvršni svet, dopolnili z dvema amandmajema, in 
sicer, da bi se državni organi zavzemali za hitrejše ukrepanje pri odkrivanju 
in pregonu gospodarskega kriminala ter za ostrejše kazni na tem področju. 

Menimo, da so sklepi in priporočila, ki ustrezno in v bistvu na enak na- 
čin zajemajo in urejajo to problematiko, že bih sprejeti v republiški skupščini 
prejšnjega sklica. Sicer ne morem navesti točnega naslova dokumenta, vendar 
gre za sklepe in priporočila, ki so bila sprejeta ob skupščinski razpravi za na- 
daljnje delo organov pravosodja oziroma sodišč. Glede na to, da je repu- 
bliška skupščina to že obravnavala in tudi že zavzela k temu vprašanju ustrez- 
na stališča, ne bi bilo treba sklepov in priporočil, ki so bila predložena za 
današnjo sejo zbora, v tem smislu dopolnjevati. Sicer pa moram povedati, da 
se omenjeni problemi pojavljajo tudi pri delu našega sekretariata in da se 
vedno in povsod zavzemamo za hitrejše ukrepanje, pa tudi za izrekanje pri- 
mernih kazni. Zato menimo, da bi lahko oba amandmaja odpadla. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Tovariš Javor, se boste 
mogoče posvetovali še z drugimi delegati iz mesta Ljubljana? 

Bogdan Javor (iz klopi): Posvetoval se bom še s predstavniki delega- 
cije v Zboru združenega dela, ki imajo enak predlog. 

Predsednica Mara Zlebnik: Skušajte to stvar razčistiti. Besedo ima 
tovariš Franc Svetelj, delegat iz Kamnika! 

Franc Svetelj : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V pripravah na današnjo razpravo o družbeni samozaščiti smo v Kamniku 
sklicali posvetovanje delegatov Družbenopolitičnega zbora občinske skup- 
ščine, Odbora za ljudsko obrambo pri občinski konferenci Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, delegatov iz temeljnih organizacij združenega dela in de- 
legatov krajevnih skupnosti. 

Delegati smo v celoti pod prh predlog sklepov in priporočil za nadaljnje 
utrjevanje družbene samozaščite v SR Sloveniji. Hkrati pa smo razpravljali 
tudi o uresničevanju teh sklepov. Obravnavali smo namreč osnutek občinskega 
družbenega dogovora o družbeni samozaščiti. O tem dokumentu, na podlagi 
katerega se bodo delovni ljudje in občani dogovorili o skupnih nalogah in od- 
govornostih na področju družbene samozaščite v občini, bo tekla javna raz- 
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prava v okviru organizacij Socialistične zveze delovnega ljudstva in Sindikatov 
do jeseni, ko naj bi ta družbeni dogovor podpisali. V tem času pa bodo v kra- 
jevnih skupnostih in v temeljnih organizacijah združenega dela kadrovske pri- 
prave za sestavo koordinacijskih odborov za družbeno samozaščito. 

Osnutek družbenega dogovora o družbeni samozaščiti v občini so že obrav- 
navale tudi vse delegacije in vsi zbori občinske skupščine. 

Iz naše razprave o predloženem gradivu želim povzeti le nekatere ugoto- 
vitve: Temeljne organizacije združenega dela, krajevne skupnosti, samoupravne 
interesne skupnosti in drugi dejavniki so doslej posvetili premajhno pozornost 
področju družbene samozaščite. Zato je bilo dogovorjeno, da vsi ti dejavniki 
temeljito proučijo stanje v svojem okolju in sprejmejo ukrepe za izboljšanje 
položaja. Zlasti naj čim prej dopolnijo samoupravne akte, pri katerih obliko- 
vanju naj sodelujejo vsi delovni ljudje in občani. Akti naj bodo čim bolj do- 
ločni, stvarni in naj podrobno opredelijo naloge na področju družbene samo- 
zaščite. 

Potrebno je pripraviti predlog dopolnitev občinskega statuta glede druž- 
bene samozaščite v občini. Večjo pozornost je treba posvetiti obveščanju jav- 
nosti o nalogah na področju družbene samozaščite prek sredstev javnega ob- 
veščanja, prek lokalnega tiska, tovarniških glasil in drugih oblik komunikacij. 
To naj postane trajna naloga vseh sredstev javnega obveščanja. 

Izrednega pomena je tudi hitrejše uveljavljanje nosilcev družbenega nad- 
zora, zlasti pa razvoj samoupravne delavske kontrole v občini. Občinska skup- 
ščina in izvršni svet morata v najkrajšem času sprejeti določene ukrepe za 
nuđenje pomoči organom delavske kontrole in družbenega nadzora. Zlasti je 
treba povečati obveščenost delavcev o pojavih nezakonitosti v njihovi sredini 
in kritično oceniti, ah so pristojni organi nadzora oziroma temeljne organi- 
zacije združenega dela pravilno ukrepali zoper kršilce predpisov o varnosti 
družbenega premoženja. 

Posebno kritično je treba oceniti nekatere predloge in akcije tujih insti- 
tucij v okviru tako imenovanih znanstvenih raziskav v naših organizacijah 
združenega dela. Potrebno je tesnejše sodelovanje in koordiniranje dela no- 
silcev družbenega nadzora, inšpekcijskih organov, SDK, pravobranilstva, so- 
dišč, družbenega pravobranilca samoupravljanja, sodišč združenega dela, skrat- 
ka vseh organov odkrivanja, pregona in sojenja. Ugotavljamo namreč, da je 
takega sodelovanja tako znotraj občine kot med občinami v republiki še vedno 
premalo. 

V učni program srednjih šol je treba vključiti predmet »obramba in za- 
ščita«, tudi družbeno samozaščito. 

Opozoril bi še na vprašanje, ki je bilo poudarjeno v naši razpravi v zvezi 
z nalogami na področju družbene samozaščite. Gre za pojav maličenja in pa- 
čenja našega jezika, ki dobiva v zadnjem času vse večji obseg. Dokaz za to 
trditev lahko srečamo na vsakem koraku. Poglejmo samo naše televizijske 
reklame, izložbe naših trgovin, imena novih hotelskih, gostinskih, trgovinskih 
podjetij oziroma njihovih lokalov! Vse to kaže, da skoraj nismo več priprav- 
ljeni poimenovati nekega novega proizvoda ali lokala s slovenskim imenom. 
Sem sodi tudi oblikovanje napisov, ki se pogosto pojavljajo v obliki gotice, 
nekritično prevzemanje tujk in pojmov v naš jezik in podobno. Vsega tega je 
čedalje več. 

Vprašujemo se, kaj storiti, da bi tako razraščanje pačenja našega jezika, 
ki v bistvu pomeni sprejemanje najrazličnejših tujih vplivov in klečeplazenje 
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pred tujci, učinkovito preprečili. Vsekakor ne bomo mogli tega odpraviti le 
z administrativnimi ukrepi. Vendar pa tudi ne bi smeli ostati pri priporočilih in 
znanem pismu Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije izpred desetih 
let. Morda bi - bil primeren poseben družbeni dogovor glede uporabe jezika v 
našem poslovnem svetu. Posebno vlogo pri tem pa naj bi imeli tudi odbori za 
družbeno samozaščito in pa organi delavske kontrole v temeljnih organizacijah 
združenega dela. Hvala lepa. (Ploskanje.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Svetelj! Želi že kdo raz- 
pravljati? Prosim. Besedo ima tovariš Matija Pajnkiher, delegat iz Maribora! 

Matija Pajnkiher: Tovarišice in tovariši delegati! V razpravi bi 
omenil nekatera vprašanja samozaščite v združenem delu. Uresničevanje druž- 
bene samozaščite v združenem delu narekuje vsekakor tudi spremembo vloge 
in mesta tako imenovane službe zavarovanja, ki je še danes marsikje ohranila 
svoj klasični status. Ko uresničujemo nove ustavne odnose v združenem delu, 
bi morali modernizirati tudi to službo, delavcem na delovnih mestih, čuvajem, 
vratarjem, varnostnikom in drugim pa tudi dejansko dati status delavca 
v združenem delu s specifičnimi dolžnostmi. Ta delavec ne more biti režij- 
ski delavec, kot to marsikje imenujejo, niti ne more biti izvzet iz proizvodnega 
procesa, marveč je njegov integralni del. Organizirana družbena samozaščita 
v temeljnih organizacijah združenega dela namreč ločuje dogovarjanje de- 
lavcev, da bodo varovali proizvodnjo in sredstva, s katerimi upravljajo, in 
pa določitev delovnih mest za skupino delavcev, katerih temeljno opravilo je, 
da fizično varujejo prej navedene dobrine. Takšen samoupravni pristop pa 
terja vsekakor dvoje: 

1. Odpraviti je treba kupovanje samozaščitnih storitev, ki spominja 'na 
najemniška razmerja, od specializiranih organizacij. V takih razmerjih se ne 
krepi samoiniciativnost varovanega kolektiva, ker je zaščita omejena pred- 
vsem na fizični del, ki se plačuje. Pravilno je v poročilu Izvršnega sveta ome- 
njena vloga OZD »Varnost«. 

2. Služba zavarovanja v temeljnih organizacijah združenega dela zaradi 
pravnih praznin ne more uspešno opravljati svojih nalog. Delavci na teh de- 
lovnih mestih imajo marsikje orožje, ki ga sicer nosijo po službeni dolžnosti, 
ni pa predpisa, ki bi taksativno določil, v katerih primerih lahko to orožje 
uporabljajo. Ti delavci opravljajo v določenih primerih tudi osebno preiskavo 
vozil, ki niso last temeljne organizacije združenega dela, ne obstaja pa noben 
predpis, ki bi tako dejanje legaliziral, saj je osebna integriteta zaščitena 
z ustavo. Zato bi le zakon lahko določil odstopanje od tega načela. 

Podobni primeri so tudi v samopostrežbah, kjer trgovsko osebje opravlja 
osebno preiskavo oseb, ki so zalotene pri tatvini. Zato bi bilo treba razmisliti, 
ali naj se taka pooblastila uredijo z zakonom ali pa je potrebno a priori šteti 
taka dejanja kot nezakonita. Dodajam še, da kolikor se bodo pravice in dolž- 
nosti ter pooblastila uredila s predpisom za službo zavarovanja, bi se hkrati 
morah opredeliti tudi kriteriji za kadrovanje na takšna delovna mesta. Ni 
namreč vseeno, ali je nosilec takih pooblastil mentalno ali fizično prizadet 
delavec ali ne in ah je ustrezno usposobljen za tako delovno mesto1. Praksa 
namreč kaže, da se na takšna delovna mesta nameščajo invalidi, in to celo 
na priporočila nekaterih zavodov za zaposlovanje ali zdravniških komisij. 
Zato bi bilo potrebno določiti, da lahko zasedejo taka delovna mesta fizično 
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in psihično zdravi ljudje z določenimi moralno-političnimi kvalitetami. Ne na- 
zadnje je potrebno spregovoriti še o strokovni kvalifikaciji teh delavcev. Izha- 
jati moramo namreč iz tega, da so to tisti delavci, ki varujejo premoženje te- 
meljnih organizacij združenega dela, in to tudi v dela prostih dnevih in nočeh, 
zato je njihovo delo še posebej pomembno in odgovorno. 

Predlagam, da se v ta namen pospeši postopek za sprejem ustreznih pred- 
pisov, ki bi tako stanje premostil. V predlogu današnjih sklepov in priporočil 
pa naj bi postavili določen rok pristojnim republiškim organom, da bi čim- 
prej prišlo do odprave takih pravnih praznin. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Pajnkiher! Kolikor želite, 
da bi bil omenjeni rok sestavni del sklepov in priporočil, bi bilo treba pred- 
ložiti zboru amandma. Menim pa, da bo predstavnik Republiškega sekretariata 
za notranje zadeve lahko prevzel to obveznost, da se v primernem roku pravna 
praznina dopolni. 

Zeli še kdo razpravljati? Prosim! Razpravljal bo tovariš Peter Grdina, de- 
legat iz Celja. 

Peter Grdina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dovolite mi, da v imenu svoje delegacije dopolnim predlog sklepov in 
priporočil o nadaljnjem utrjevanju družbene samozaščite v SR Sloveniji. 

V dosedanjih dokumentih in razpravah o družbeni samozaščiti, zlasti v 
resoluciji Skupščine SR Slovenije o nalogah s področja družbene samozaščite 
ter v resoluciji zvezne skupščine in v temeljih za uresničevanje družbene samo- 
zaščite v ustavnih določilih in kongresnih dokumentih je dana solidna osnova 
za utrjevanje razvoja družbene samozaščte. To nam potrjuje posredovano 
poročilo o utrjevanju družbene samozaščite v SR Sloveniji z vidika uresniče- 
vanja sklepov in priporočil Skupščine SRS. Da bi na tem pomembnem pod- 
ročju dosegli še boljše uspehe, predlagamo naslednjo dopolnitev: 

Občinske skupščine naj konkretizirajo vsa do sedaj sprejeta stališča o druž- 
beni samozaščiti z družbenim dogovorom. V tem dokumentu naj vsaka občina 
predvidi takšen koncep>t izvajanja nalog s področja družbene samozaščite, ki 
bo ustrezal specifičnostim posameznega območja. V tem dokumentu naj se 
predvidijo naloge za uresničevanje koncepta družbene samozaščite s področja 
združenega dela, družbenopolitičnih organizacij, krajevnih skupnosti in samo- 
upravnih interesnih skupnosti. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Grdina! Imam isto pri- 
pombo kot pri prejšnjih razpravlj alcih. Kaže namreč, da ob razpravah v sku- 
pinah delegatov niste bih dovolj pozorni na to, da je predlog sklepov in pripo- 
ročil skupščinski dokument, ki bo objavljen v Uradnem listu in ki ima enako 
veljavo kot zakon ter zato terja tudi enak postopek. To pomeni, da mora biti 
vsakršna sprememba takega dokumenta predložena v obliki amandmaja. 

Zato bi bilo treba vse predlagane dopolnitve, če razpravljalci vztrajajo, 
da se jih vnese v obravnavani dokument, predložiti zboru v obliki amandmajev. 
Kolikor ti ne bi bili sprejeti v ostalih zborih v enakem besedilu, bo treba izve- 
sti usklajevalni postopek. 

Poleg tega bi ponovno poudarila, da so predloženi sklepi in priporočila de- 
jansko nadaljevanje konkretizacije in dopolnitve že sprejetih sklepov in pri- 
poročil o nalogah družbene samozaščite, ki so bih sprejeti leta 1970 v repu- 
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bliski skupščini prejšnjega sklica, na katere je predlagatelj v svojem poročilu 
tudi opozoril, in bi zato bilo potrebno ugotoviti, kateri od današnjih predlogov 
so v njih že vsebovani. Predstavnik Republiškega sekretariata za notranje za- 
deve je pojasnil, da so predlogi tovariša Javora, delegata iz občine Ljubljana- 
Bežigrad, po svoji vsebini pravzaprav že vsebovani v teh osnovnih sklepih in 
priporočilih in v sklepih glede nadaljnjega dela organov pravosodja. 

Ne glede na to opozorilo pa morate seveda sami presoditi, kako boste ukre- 
pali. Kolikor želite vložiti amandmaje, vas prosim, da za predlagani amandma 
točno določite, kam naj gre, pri čemer vam bodo lahko pomagale naše stro- 
kovne službe. Hkrati potrebujete še devet drugih delegatov, ki bodo amandma 
podprli. Razumem, da niste bili toliko pozorni na to, da so tudi sklepi in pri- 
poročila dokument, ki se v postopku obravnava popolnoma enako kot zakon. 
Je razumljivo? Lahko že kar poveste svojo odločitev? 

Bogdan Javor (iz klopi): Moja dolžnost je bila, da zastopam mnenje 
delegacije. Razumem pa pojasnilo in bom obvestil še ostale. 

Predsednica Mara Zlebnik: Torej ne boste predložili amandmaja. 
Razumljivo pa je, da je razprava ob teh sklepih in priporočilih prav tako ob- 
vezujoča/za delo vseh organov, ne glede na to, ah je dobesedno v sklepih 
in priporočilih tudi vsebovana. Ah je potrebno še kakšno pojasnilo? 

Prosim, kdo želi še razpravljati? Tovariš Bogdan Javor, bi lahko vi pove- 
dali svoje mnenje? 

Bogdan Javor: Če se to ima za prispevek k razpravi, nimam pripomb. 

Predsednica Mara Zlebnik: Torej pomeni, da ne mislite formulirati 
amandmajev? Hvala. Zeli še kdo razpravljati? Tovariš Branko Bračko bi želel 
zaključno besedo. Prosim! 

Branko Bračko: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na kratko bi spregovoril nekaj besed o razpravi, ki sem ji prisostvoval. 

Najprej bi spregovoril o problemu obmejnih območij, o čemer je govoril 
tovariš Dušan Jug, delegat iz Tolmina. Pri našem konkretnem strokovnem delu 
smo na to problematiko vedno opozarjali, in Sicer na najrazličnejših posveto- 
vanjih na lokalnem in tudi na republiškem nivoju. Mislim, da poteka že precej 
intenzivna družbena akcija, da bi se vendarle ustrezno uredilo vprašanje ob- 
mejnih območij v naši republiki. V pripravi je poseben družbeni dogovor, 
ki naj bi problem zaostajanja razvoja obmejnih območij na ustrezen način 
rešil z določenimi gospodarskimi in drugimi ukrepi tako, da bi te procese, 
ki so dejansko prisotni in prav gotovo negativni za varnost na tem območju, 
zavrli in jih obrnili v pozitivno smer. 

Problem financiranja milice s strani občin je dejansko prisoten v številnih 
razpravah. V naši republiki je vprašanje financiranja urejeno tako, da pretežni 
del sredstev za milico prispeva republika, tako na primer sredstva za osebne 
dohodke vseh miličnikov v naši republiki, medtem ko prispevajo občine k fi- 
nanciranju milice le okrog 3 do 4%>. Tako je najbrž vprašljiv kakršenkoli 
premik v tej smeri, da bi občine prispevale še manj. Sicer pa je vprašanje 
financiranja milice urejeno z zakonom o notranjih zadevah in bi bilo treba 
morebitne želje, zahteve in predloge urediti z ustrezno spremembo tega zakona. 
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Kar se tiče mejne milice, jo v celoti financira republika, tako da nimajo 
občine pri tem nobenih posebnih izdatkov. 

O pospeševanju posameznih ukrepov, zlasti glede kaznivih dejanj na pod- 
ročju gospodarskega kriminala, in pa o zaostrovanju kaznovalne politike na 
tem področju moram reči, da potekajo razprave skorajda nepretrgoma. To 
morda kaže deloma tudi na neučinkovitost na tem področju. Vendar bi opozoril 
na to, da so, poleg sklepov in priporočil, ki jih je na tem področju že sprejela 
republiška skupščina prejšnjega sklica, v zadnjem času posvetovanja, na ka- 
terih strokovni organi, s tem mislim na javna tožilstva, organe za notranje za- 
deve in druge, ponovno opozarjajo na ta vprašanja in se dogovarjajo o tem, 
da je treba doseči na tem področju določene premike z bolj energično akcijo. 
Doseči je treba predvsem to, da se bo hitreje in učinkoviteje ukrepalo v tistih 
primerih, ko sodišča obravnavajo kazniva dejanja s področja gospodarskega 
kriminala. 

Delegat iz Maribora je govoril posebej o službi zavarovanja v delovnih 
organizacijah. Mislim, da so njegove ugotovtive točne, kajti nimamo predpisov, 
ki bi urejali pooblastila službe zavarovanja v organizacijah združenega dela 
in niso urejene njihove pristojnosti za uporabo prisilnih sredstev. Če hočemo, 
da bi bila ta služba učinkovita in da bi lahko prevzela nase v večjem obsegu 
skrb za varnost družbenega premoženja oziroma skrb za varnost organizacije 
združenega dela sploh, potem bi bilo prav gotovo treba ta vprašanja na ustre- 
zen način regulirati. 

V Republiškem sekretariatu za notranje zadeve že pripravljamo1 spre- 
membo zakona o notranjih zadevah prav v tem smislu, da bi ta zakon regu- 
liral tudi pooblastila glede uporabe prisilnih sredstev za službo zavarovanja 
v delovnih organizacijah in še nekatera druga vprašanja. Menimo, da bi na ta 
način ta problem lahko odstranili z dnevnega reda in s tem tudi zadostili 
zahtevam, ki se pojavljajo v raznih razpravah. 

Spregovoril bi samo še nekaj besed o razpravi delegata iz Celja, ki je 
omenil, da naj se občinske skupščine z družbenim dogovorom obvežejo ža in- 
tenzivnejše delovanje na področju družbene samozaščite. Mislim, da je v sklepih 
in priporočilih, ki so predložena republiški skupščini, smiselno to že zajeto 
v prvi in tretji alinei II. točke. Prva alinea govori o tem, da je pravice in 
dolžnosti delovnih ljudi in občanov na področju družbene samozaščite treba 
vgraditi v vse statute samoupravnih organizacij in skupnosti. V tretji alinei 
pa je govora o tem, da je na vseh ravneh treba ustanoviti ustrezna delovna 
oziroma koordinacijska telesa odborov in komisije za družbeno samozaščito. 
Naloga teh delovnih teles mora biti v prvi vrsti skrb za pravilno razumevanje 
in vrednotenje družbene samozaščite. Toliko o tem. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Bračko! Želi še kdo raz- 
pravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. 

Najprej moramo glasovati o amandmajih, ki so razvidni iz priloge k po- 
ročilu Zakonodajno-pravne komisije. Ker gre v večini primerov za spremembo 
redakcijskega značaja, ipiislim, da lahko o vseh amandmajih glasujemo skupaj. 
Morda kdo takemu predlogu nasprotuje? (Nihče.) 

Najprej bi vprašala predstavnika Odbora za družbenopolitični in komu- 
nalni sistem Zbora občin za stališče odbora o teh amandmajih! Tovariš Roman 
Flori ančie? 
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Roman Florjan čič (iz klopi): Mislim, da pripombe bistveno ne 
spreminjajo vsebine gradiva. 

Predsednica Mara Zlebnik: Odbor jih torej sprejema, prav tako 
tudi Izvršni svet. 

Prehajam na glasovanje. Kdor je za amandmaje Zakonodajno-pravne ko- 
misije, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji soglasno sprejeti. 
Glasovati moramo še o predlogu sklepov in priporočil v celoti. Kdor je za 

predlog sklepov in priporočil,' naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog sklepov in priporočil za 
nadaljnje utrjevanje družbene samozaščite v Socialistični republiki Sloveniji. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog sklepov 
in priporočil za reševanje problematike na področju zaposlovanja v Sociali- 
stični republiki Sloveniji. 

Predlog sklepov in priporočil je republiški skupšičini predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in za svojega predstavnika določil tovariša 
Franceta Presetnika, pomočnika republiškega sekretarja za delo. Tovariš Pre- 
setnik, želite uvodno besedo? 

France Presetnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! 

Osnutek sklepov in priporočil za reševanje problematike na področju za- 
poslovanja in zaposlenosti v naši republiki je ta zbor obravnaval na svoji 13. 
seji dne 26. marca 1975. Osnutek se je nanašal na informacijo, ki je bila ob- 
ravnavana takrat, o gibanju in problematiki na področju zaposlovanja in zapo- 
slenosti v SR Sloveniji v preteklih petih letih. Na podlagi obširne razprave je vaš 
zbor sprejel sklep, da naj predlagatelj pri pripravi predloga upošteva predloge 
in spreminjevalne predloge, dane na sejah skupščinskih teles in na zborih. 
Hkrati je bilo predlagatelju naloženo, da pripravi informacijo o gibanju zapo- 
slenosti in brezposelnosti v SR Sloveniji v prvem trimesečju tekočega leta in 
poročilo o izvajanju sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za reše- 
vanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini. Te sklepe in pripo- 
ročila je Skupščina sprejela 27. novembra 1973. leta. Med gradivi za današnjo 
razpravo sta poleg predlogov sklepov in priporočil za reševanje problematike na 
področju zaposlovanja in zaposlenosti pri nas tudi omenjena informacija in 
poročilo. 

V zvezi s sklepi in priporočili, ki jih predlagamo, vas želimo opozoriti na 
nekatere značilnosti najnovejših gibanj na področju zaposlovanja doma in v 
tujini. Ugotavljamo, da je bilo v prvi tretjini tekočega leta v naši republiki 
zaposlenih skupaj 684 671 oseb, kar je za 36 139 oseb oziroma 5,6 %> več kot 
v istem obdobju lanskega leta. Od celotnega porasta zaposlenosti odpade 17 484 
oseb, to je več kot polovico, na industrijo. Največja rast zaposlenosti, in sicer 
za 9,5 %>, je bila dosežena v gradbeništvu. Tako se rast zaposlenosti v prvih 
štirih mesecih letošnjega leta še vedno zadržuje na visoki ravni. Tako smo 
v prvih štirih mesecih že dosegli oziroma celo presegli celotni obseg zaposlo- 
vanja, predviden z resolucijo o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slo- 
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veni je ter neposrednih nalogah v letu 1975. Najnovejši podatki kažejo, da je 
bila tako visoka rast zaposlenosti, 5,6®/», tudi v maju in juniju letos, to je 
v prvih šestih mesecih, zato ni realno pričakovati, da bo zaposlenost letos 
naraščala počasneje kot lani. Lani pa je znašala 4,7 i%». 

Po posameznih regijah zaposlenost narašča zelo različno. V preteklem 
5-mesečnem obdobju je še nadalje na prvem mestu velenjska regija z 9 %>, sle- 
dita pa ji murskosoboška in novomeška regija z 8 % oziroma 7,6?/#. Pod repu- 
bliškim poprečjem so ljubljanska s 5%, kranjska s 4,6'%, novogoriška s 4,3«/0 
in koprska s 3,3 %. Sodimo, da je hitrejše naraščanje zaposlenosti v regijah, 
ki vključujejo manj razvita območja, skladno z izhodišči resolucije, čeprav še 
vedno ne zagotavlja zaposlenosti vsega delovno sposobnega prebivalstva v teh 
območjih. 

Omenjena resolucija je terjala, da se povečanje družbenega proizvoda do- 
seže v večji meri z večjo produktivnostjo, manj pa z večjim zaposlovanjem, 
in sicer v razmerju 56 % Pr°ti 44 %. Kako se je uresničilo to temeljno izhodi- 
šče, najbolje kaže primer industrije. V prvih petih mesecih preteklega leta 
je zaposlenost v industriji porasla za 4,2'%, fizični obseg proizvodnje pa za 11 %, 
kar pomeni, da je znašal delež produktivnosti v porastu proizvodnje kar 62%. 
V prvih petih mesecih letošnjega leta pa je zaposlenost v industriji porastla 
za 5,2%, fizični obseg proizvodnje pa za 8,6 %, kar pomeni, da je znašal delež 
produktivnosti v porastu proizvodnje le 38i0/o. To nadalje pomeni, da je bilo 
povečanje družbenega proizvoda v lanskoletnem petmesečnem obdobju v indu- 
striji doseženo v znatno večji meri s produktivnostjo kot v prvih petih mesecih 
tekočega leta in da je bil fizični obseg industrijske proizvodnje letos dosežen 
predvsem z zaposlovanjem novih delavcev. 

Nadalje ugotavljamo, da so se v prvih petih mesecih letošnjega leta tudi 
na drugih področjih še naprej ohranjale značilnosti gibanj iz preteklih obdobij, 
predvsem pa kakovostne spremembe v procesih zaposlovanja potekajo po- 
časneje od lanskih predvidevanj, kar je zlasti opaziti pri strukturi dela in 
izobraževalni strukturi zaposlenih. 

Povezovanje interesov izobraževanja in zaposlovanja na podlagi načrto- 
vanja kadrov ni zadovoljivo in so še naprej značilna neskladja med strokov- 
nostjo, kakršna izhaja iz potreb združenega dela, in prilivom kadrov. Zaposlo- 
vanje še vedno ni ustrezno vključeno v načrtovanje in izvajanje smernic druž- 
benoekonomskega razvoja, skratka, položaj na področju zaposlovanja in za- 
poslenosti pri nas, čeprav dosegamo visoko stopnjo zaposlenosti delovno spo- 
sobnega prebivalstva, ni zadovoljiv in zahteva bolj učinkovito delovanje vseh 
struktur na vseh ravneh, zlasti bolj učinkovito delovanje združenega dela in 
občin. 

Glede zaposlovanja naših delavcev v tujini, za katerega menimo, da je 
sestavni del problematike zaposlovanja doma, ugotavljamo, da se je število 
tistih, ki odhajajo na delo v tujino, od sprejetja sklepov in priporočil Skup- 
ščine SR Slovenije novembra 1973 še naprej zmanjševalo in se zaustavilo na 
številu 80 000, brez članov družin. Na zaustavljanje odhoda delavcev na delo 
v tujino so vplivale spremenjene razmere pri nas, v še večji meri pa gospo- 
darske razmere v imigracijskih državah in ukrepi teh držav do zaposlovanja 
novih tujih delavcev. Nekatere od njih, med njimi Zvezna republika Nemčija, 
so na primer povsem prepovedale zaposlovanje novih tujih delavcev. Pri vsem 
tem ugotavljamo, da se v domovino vrača zelo malo naših delavcev — v pre- 
teklem letu se jih je vrnilo vsega skupaj le okoli 1500. To pomeni, da nismo 
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bili dovolj učinkoviti pri odpravljanju vzrokov, zaradi katerih delavci odha- 
jajo na delo v tujino, in pri zagotavljanju pogojev za njihovo vračanje. 

Pri pripravi predloga sklepov in priporočil smo upoštevali vse bistvene 
pripombe in spreminjevalne predloge, dane v skupščinskih telesih in v Zboru 
občin in Zboru združenega dela. S temi pripombami in spreminjevalnimi pred- 
logi spremenjeni in dopolnjeni sklepi in priporočila so bih obravnavani v 
organih Republiškega sveta Zveze sindikatov, Republiške konference SZDL, 
Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, Gospodarske zbornice SRS 
in Republiške skupščine za zaposlovanje. Besedilo predloga, ki vam je pred- 
ložen, vsebuje pripombe in spreminjevalne predloge vseh navedenih dejav- 
nikov. 

Predlog izhaja iz dosedanjih spoznanj in daje rešitve, za katere meni, da 
so v tem trenutku ustrezne. Namen sklepov in priporočil je zlasti, da se med 
drugim zagotovi: 

— večja navzočnost in upoštevanje politike zaposlovanja v načrtovanju 
družbenoekonomskega razvoja na vseh ravneh; 

— pogoj i produktivnejšega zaposlovanja; 
— pogoji za pospeševanje razvoja manj razvitih območij in manj razvitih 

obmejnih območij; 
— ustreznejši življenjski in kulturni pogoji delavcev, ki se na novo za- 

poslujejo in 
— večja učinkovitost pri nadaljnjem izvajanju sklepov in priporočil za 

reševanje problematike v zvezi z zaposlovanjem in vračanjem naših delavcev 
iz tujine, zlasti sklepov in priporočil, ki se nanašajo na odpravljanje vzro- 
kov, zaradi katerih naši delavci odhajajo na delo v tujino, in na zagotavljanje 
pogojev za njihovo vračanje. 

Navedeno naj bi med drugim dosegli s tem, da bi vsi nosilci družbenega 
planiranja, družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja v 
svojih načrtih in programih upoštevali v sklepih in priporočilih opredeljeno 
politiko zaposlovanja: 

— z večjo urejenostjo pri medrepubliškem zaposlovanju, kar mora biti 
naloga Republiškega sekretariata za delo, Gospodarske zbornice SRS, Skup- 
nosti za zaposlovanje in Zveze sindikatov Slovenije. To naj bi uredili z med- 
republiškim dogovorom o osnovah aktivne politike zaposlovanja; 

— z izvajanjem družbenega dogovora o pospeševanju razvoja manj raz- 
vitih in manj razvitih območij, ki je že v pripravi; 

— z izvajanjem družbenega dogovora o minimalnih standardih za živ- 
ljenjske in kulturne pogoje pri zaposlovanju novih delavcev, ki je prav tako 
že v pripravi; 

— s stimuliranjem vlaganj v območja, ki še razpolagajo s prostimi de- 
lavci. Pri izvajanju tega bo v prvi vrsti prispevala samoupravna interesna 
skupnost na tem področju, ki se uveljavlja na novih ustavnih načelih. 

V zvezi s tem bomo organizirali posvete o problematiki zaposlovanja in 
o načinu izvajanja sklepov in priporočil po regijah, na katerih naj bi so- 
delovale temeljne organizacije združenega dela, občinske skupščine, Gospo- 
darska zbornica, družbenopolitične skupnosti in organizacije in skupnosti za 
zaposlovanje. 

Izvršni svet sprejema vse amandmaje, dane k predlogu na sejah skupščin- 
skih teles. 

17 
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Kasneje je Zveza sindikatov Slovenije dala predlog, da naj se v drugem 
poglavju 4. točke doda nova predzadnja alinea, ki se glasi: »zagotovijo de- 
lavcem, ki so postali invalidi, in drugim invalidnim osebam po končani medi- 
cinski in profesionalni rehabilitaciji prednostno vključitev v združeno delo.« 

Izvršni svet sprejema tudi ta amandma. Prosim delegate, da sprejmejo 
predložene sklepe in priporočila in poročilo o izvajanju sklepov in priporočil 
za reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini. Hvala lepa! 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Presetnik! Ah je 
amandma oziroma predlog Sindikatov, ki ga kot amandma sprejema Izvršni 
svet, že vključen v amandmaje Odbora? Če ni, potem mora predstavnik Izvrš- 
nega sveta amandma pismeno predložiti, da ga razmnožimo. 

Franc Presetnik (iz klopi): Enak predlog smo dali tudi v Zboru 
združenega dela, ki ga je na podoben način obravnaval in sprejel. 

Predsednica Mara Žlebnik: Če amandma ni vključen, potem prosim, 
da se besedilo napiše in razmnoži. 

K tej točki dnevnega reda je bila povabljena tudi Zveza skupnosti za 
zaposlovanje. 

Predlog sklepov in priporočil o izvajanju sklepov ste prejeh z dopisom 
z dne 11. 6. 1975, obravnavala pa sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose 
in razvoj našega zbora, ki je predložil pismeno poročilo, in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Omenjeni poro- 
čili ste prejeli. Želita poročevalca Odbora in Komisije še kaj dodati k pisme- 
nim poročilom? Tovariš Sukič? (Ne.) Tovarišica Rometova? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Stanko Juršič, 
delegat iz Lendave ! 

Stanko Juršič: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov 
občine Lendava daje vso podporo sklepom in priporočilom za reševanje proble- 
matike zaposlovanja, predvsem tistim, ki se nanašajo na manj razvita območja 
in manj razvita obmejna območja, kamor ta občina tudi sodi. 

Iz predloženih stališč in priporočil vidimo sorazmerno skladen razvoj slo- 
venskega gospodarstva, vendar iz dosedanje prakse ugotavljamo, da so le 
redke delovne organizacije iz razvitih območij pripravljene vložiti sredstva 
v delovno intenzivne panoge, seveda tudi v kapitalno intenzivne panoge, v 
manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območjih ter da nam v 
glavnem nudijo samo firme. Menim, da se bo morala Gospodarska zbornica 
SR Slovenije bolj intenzivno ukvarjati s tem vprašanjem, tako da pomožni 
izvršilni odbori ne bodo dajali soglasja za razvoj delovno intenzivne industrije 
v območjih, kjer ni dovolj delovne sile. Isti prioritetni moment bi morale upo- 
števati tudi poslovne banke v svoji politiki kreditiranja. 

Meim, da na podlagi sklepov in priporočil ob upoštevanju širšega družbe- 
nega interesa lahko rešimo pereči problem zaposlovanja v manj razvitih ob- 
mejnih območjih in manj razvitih območjih SR Slovenije, zlasti Pomurja. 

Predsednica Mara Žlebnik : Hvala, tovariš Juršič! Kdo še želi bese- 
do? (Nihče.) Tovariš Presetnik, bo amandma razmnožen? 

Predlagam, da prekinemo to točko dnevnega reda, dokler amandmaja ne 
razmnožijo. 
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Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na energetsko 
bilanco SR Slovenije za leto 1975. 

Energetsko bilanco je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije in za svojega predstavnika določil tovariša Toneta Ahčina, 
samostojnega svetovalca v Republiškem komiteju za energetiko. Zeli pred- 
stavnik predlagatelja energetsko bilanco še ustno obrazložiti? Prosim! Besedo 
ima tovariš Tone Ahčin! 

Tone Ahčin: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
O predloženi energetski bilanci, informaciji o gradnji energetskih objek- 

tov, stanju v premogovništvu ter o stališčih Izvršnega sveta in Komiteja za 
energetiko mi dovolite nekaj uvodnih razmišljanj, ki naj prispevajo k osvet- 
litvi navedene problematike. 

Energetska bilanca nam daje zaokroženo sliko fizičnega obsega proizvodnje, 
nabave, transformacij in porabe vseh primarnih kot tudi sekundarnih virov 
energije in pomeni pregled celotnega enoletnega dogajanja na področju ener- 
getike. Zato je letošnja bilanca, kljub razmeroma pozni obravnavi, zanimiva 
predvsem zaradi svoje notranje strukture in gibanj posameznih vrst energetske 
porabe. Velja osnovna ugotovitev, da so posamezne vrste energetske porabe 
še vedno podvržene gibanju pred energetsko krizo, kar pomeni, da se ustrezno 
prestrukturiranje porabe posameznih virov še ni začelo. Še vedno se v porabi 
povečuje delež tekočih goriv, ker drugih primarnih virov še nimamo zagotov- 
ljenih v količinah, ki bi omogočale dolgoročnejšo preusmeritev. Pomanjkanje 
dolgoročnega načrtovanja je pospeševalo prehod na tekoča goriva z vsemi 
posledicami za našo plačilno bilanco. Prehod je posebno intenziven v indu- 
striji in široki porabi. Novi cilji energetske politike, ki že upoštevajo stanje 
v svetu, so šele zastavljeni, družbeno dogovarjanje o razvoju posameznih 
energetskih dejavnosti pa je šele v teku. Zato kakovostnih sprememb kot 
posledice spremenjene energetske situacije in politike še- nimamo. Očitno je, 
da smo v prehodni fazi, ko nam primanjkuje elektroenergetskih in premo- 
govniških zmogljivosti, ki bi lahko bistveno zaustavile in obrnile trende 
porabe tekočih goriv. 

Opozoriti je treba, da je elektroenergetska bilanca izredno napeta in da 
ni na razpolago zadostnih rezerv ter da bo vsak daljši izpad večjega agregata 
povzročil omejitve porabe električne energije, če ne bomo uspeh zagotoviti 
električne energije od drugod. V takem stanju je najvažnejša naloga, proizva- 
jalcev kot porabnikov, čim racionalnejša poraba in proizvodnja vseh energet- 
skih virov, ne da bi pri tem negativno vplivali na stopnjo gospodarske rasti 
in na povečanje deficita plačilne bilance. Ob tem bi bilo prav ugotoviti, kaj 
je že storjeno za načrten razvoj energetike, in posebej, koliko smo napredovali 
pri pripravi družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov v posameznih 
energetskih dejavnostih kot pomembnih in bistvenih delih srednjeročnega 
plana Slovenije in Jugoslavije do 1980. leta. 

Zvezni izvršni svet je v februarju letos sprejel skupne osnove za sprejem 
družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov o razvoju energetike do 
1985. leta s sklepom, da se stališča o tem dokumentu uporabljajo kot osnova 
za pripravo družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov. Izhajajoč iz 
stanja v jugoslovanski energetiki in ciljev skupne politike razvoja do 1985. 
leta, naj bi se koncept dolgoročnega razvoja energetike zasnoval na nasled- 
njih najvažnejših izhodiščih: maksimalnem in racionalnem izkoriščanju do- 

17» 
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mače energetske osnove, dolgoročni zagotovitvi vseh energetskih virov v 
skladu z gospodarskimi, strateškimi in drugimi potrebami, kompleksnem in 
večstopenjskem izkoriščanju energetskih virov in tehnologije ter takšne orga- 
nizacije, ki bo omogočila učinkovitejše gospodarjenje in nižje proizvodne 
stroške. Dolgoročni razvoj bi nadalje moral sloneti na zagotovitvi sredstev za 
znanstveno spremljanje novih energetskih odkritij in geoloških raziskav za- 
radi zagotovitve potrebnega obsega energetskih virov za nepretrgano eksploa- 
tacijo, na dolgoročnem povezovanju proizvajalcev in potrošnikov v samouprav- 
nih interesnih skupnostih, pospeševanju konkretnih oblik sodelovanja z de- 
želami v razvoju in na nacionalni porabi primarne in transformirane energije 
pod pogoji, ki v največji meri zagotavljajo varstvo okolja. 

Na tej osnovi naj bi sklenjeni družbeni dogovori omogočili, da se v ener- 
getski bilanci leta 1980, v primerjavi z bilanco leta 1975, delež premoga ne 
spremeni in ostane 41 "/o, nafta se od sedanjih 46,0/0 zniža na 39 %, naravni 
plin od 5 °/o zviša na 13 '°/o, hidro in nuklearna energija pa ostaneta na sedanjih 
7 %. Delež uvožene primarne energije naj bi se od sedanjih 37 % kljub temu 
povišal le na 38%. Stopnja rasti energetske porabe naj bi znašala v obdobju 
1976—1980 7,4'% v primerjavi s 6%> v obdobju 1971'—1975. 

Predložena izhodišča in struktura porabe energetskih virov predstavljajo 
cilje, ki naj bi se zastavili v družbenih dogovorih posameznih energetskih 
dejavnosti. Do sedaj je sprejet in potrjen le družbeni dogovor o razvoju elektro- 
gospodarstva Jugoslavije do leta 1980, medtem ko so dogovori o razvoju pre- 
mogovništva ter naftnega in plinskega gospodarstva v obravnavi ter se še 
usklajujejo z izhodišči o dolgoročnem razvoju energetike, s stopnjo planirane 
rasti in z notranjo strukturo predvidene energetske porabe. Zlasti pri druž- 
benem dogovoru o razvoju naftnega in plinskega gospodarstva je še vrsta 
odprtih vprašanj, ki terjajo intenzivno sodelovanje republik in pokrajin. Vztra- 
jamo, da naj se sklepanje družbenih dogovorov ne bi opravljalo mimo za- 
interesiranih porabnikov, posebno še zato, ker le-ti sofinancirajo gradnjo 
energetskih objektov. Zato je v teh dogovorih potrebno ustrezno razširjati 
krog podpisnikov in podpreti ustavne oblike samoupravnega združevanja sred- 
stev porabnikov in proizvajalcev. 

V razvoju energetike je nujno upoštevati tudi dolgoročno povezovanje 
z vsemi deželami, zlasti z deželami v razvoju, pri čemer je treba upoštevati 
povečanje blagovne menjave z njimi in možnosti za saniranje plačilne bilance 
z razvitimi deželami. Primarna delitev naj bi vplivala na zamenjavo goriv, 
z dajanjem prednosti domačim virom energije ob zmanjševanju izvoznih. Prek 
cene naj bi se financiral le manjši del razširjene reprodukcije, večji del pa 
z združevanjem sredstev porabnikov, sredstev bank in tujimi krediti. Politika 
usmeritve potrošnje energije naj sloni na dolgoročni, zanesljivi oskrbi in 
visoki obratovalni pripravljenosti, ker bomo samo na ta način zaščitili porab- 
nike pred nenehnimi in dragimi preusmeritvami. Noben od dogovorov ne bi 
smel sloneti izključno na pokrivanju potreb domačega trga in na nanj vezanih 
zmogljivostih, temveč bi moral upoštevati tudi možnosti sodelovanja na tem 
področju, tako z razvitimi kot tudi z deželami v razvoju. 

Kljub vsem težavam, ki jih imamo s pripravami in sprejemanjem druž- 
benih dogovorov o razvoju posameznih energetskih dejavnosti, pomenijo le-ti 
velik korak naprej k uresničevanju nove energetske politike, začrtane v izho- 
diščih do leta 1985, kot tudi v srednjeročnem planu razvoja Jugoslavije do 
1980. leta. To bo vplivalo tudi na notranje odnose v energetski bilanci Slove- 
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nije, kjer naj bi v letu 1980 pri porabi primarnih virov delež trdih goriv od 
sedanjih 46 padel na 39 %>, težkih goriv od 43 % na 41 %, delež tekočega 
in naravnega plina porastel od sedanjih 4,2 % na 10 % ter hidro in nuklearne 
energije od sedanjih 7 !°/o na 10%- Delež uvozne energije naj bi se od sedanjih 
44 % dvignil na 50%. Rast energetske porabe naj bi predvidoma znašala 5 
do 61% letno. 

Za Slovenijo, kjer so primarni viri pičli, saj razpolagamo le z nekaj pre- 
moga, uranove rude in hidroenergije, je problem odnosov do primarnih virov, 
katerih polovico uvozimo, toliko bolj zaostren in narekuje, posebej pri obrav- 
navi uvoznih virov, tudi določene posebnosti, ki izhajajo iz naše strukture 
porabe ter transportnih stroškov energetskih virov, načina njihovega izkori- 
ščanja in zanesljivosti oskrbe iz sedanjih zmogljivosti. Za pokrivanje bodočih 
potreb, zlasti z naravnim plinom in naftnimi derivati, imamo velike pro- 
jekte, za katere je treba rešiti vrsto tehničnih, organizacijskih in finančnih 
vprašanj. Pri preskrbi z naftnimi derivati je osnovna usmeritev in odločitev 
na gradnjo novih rafinerijskih in petrokemičnih zmogljivosti v sodelovanju 
s tujimi partnerji, ob pogojih dolgoročno zagotovljenega izvoza derivatov, dol- 
goročno zagotovljene preskrbe z nafto, rentabilnega poslovanja, zboljšanja 
plačilne bilance in povečanega obsega blagovne menjave z deželami v razvoju. 

Glede na to, da je delež električne energije v celotni porabi energije okoli 
18 '°/o', kalorične pa 82'%, je težišče reševanja potreb po kalorični energiji v 
bodočnosti, glede na porabo premoga, pretežno v termoelektrarnah na tekoča 
goriva in pline. Iz tega razloga so odločitve o načinu kritja povečanja ener- 
getske porabe bistvenega pomena za naš družbenoekonomski razvoj in gospo- 
darsko rast. 

Od teh rešitev je tudi odvisno, kolikšni bodo globalni stroški za energijo 
v bodočnosti. Ob vsem tem je treba tudi upoštevati nujnost maksimalne racio- 
nalizacije izkoriščanja energetskih virov, saj splošnega pomanjkanja še ne bomo 
hitro odpravili. 

Vložiti bo treba izredne napore in sredstva, da bomo obseg in tokove v 
energetiki uskladili z našimi potrebami in cilji. To se mora vsekakor izraziti 
v bodočih energetskih bilancah kot potrditev novega koncepta energetske 
politike. Pri tem želim poudariti, da bo od čimprejšnje kakovostne samo- 
upravne organiziranosti in delovanja proizvajalcev in uporabnikov v okviru 
energetskih samoupravnih interesnih skupnosti in njihovega povezovanja bi- 
stveno odvisno, kako hitro bomo odpravili v energetiki strukturna neskladja 
in dosegli začrtane cilje. To naj nam bo vodilo ob letošnji energetski bilanci. 

Tovarišice in tovariši delegati! Zaradi aktualnosti in težkih problemov mi 
dovolite, da se nekoliko več zadržim pri elektrogospodarstvu. Takoj v začetku 
želim poudariti, da je celotna informacija izdelana na podlagi podatkov inve- 
stitorjev. Z njo smo želeli prikazati, kako ocenjujejo svojo problematiko grad- 
nje in kako utemeljujejo kasnitev rokov. 

Ugotavljamo, da je skoraj pri vseh elektroenergetskih objektih prišlo do 
večje ah manjše premaknitve rokov, kar povzroča upravičeno zaskrbljenost 
in že sedaj probleme z oskrbo električne energije. Pravočasna zgraditev elektro- 
energetskih objektov je neposredno vezana na naš srednjeročni družbeni in 
gospodarski razvoj in bi vsako odstopanje od sprejetih rokov, zaradi že sedaj 
kritične situacije, lahko> v naslednjih letih, poleg predvidenih omejitev, privedlo 
do še večjega pomanjkanja električne energije in v končni fazi do omejevanja 
gospodarske rasti. 
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Kot odgovorni za stanje v gospodarstvu in še posebej v energetiki smo 
odločeni vplivati na sprejem ukrepov za pravočasno uresničitev sprejetih pro- 
gramov, zavedajoč se, da je nedopustno in družbeno nesprejemljivo kakršno- 
koli neupravičeno odstopanje od dogovorjenih rokov, da ne omenjamo gospodar- 
ske škode in podražitev, ki takšni kasnitvi vedno sledijo. 

Investitorji iz elektrogospodarstva navajajo predvsem naslednje vzroke 
za kasnitev gradnje: Prt sprejemanju prvih rokov izgradnje so predvidevali, 
d!a med gradnjo ne bo finančnih in ne materialnih težav. Ko se je sprejemal 
plan gradnje, niso mogli predvideti posledic energetske krize, vpliva domače 
in tuje inflacije, v zvezi s tem večkratnih korekcij ponudb in spremembe pred- 
videnih rokov dobav in gradnje. Zakasnitve v operativnosti finančnih sredstev 
so povzročile pri naročanju projektov, zagotovitvi dokumentacije, naročilu 
opreme in pogodbah z izvajalci del. V zvezi s tem kasni zagotovitev soglasij 
in dovoljenj. Ob obsežni izgradnji elektroenergetskih objektov v Jugoslaviji 
so projektantske organizacije in domača industrija opreme očitno precenile 
svoje zmogljivosti. t 

Pri vsem navedenem pa je potrebno ločiti objektivne od subjektivnih 
vzrokov za kasnitve, ne glede na to, da so ugotovitve marsikje posplošene in 
premalo dokumentirane. 

Poskusih bomo dati še nekatere vzroke kasnitev, ki jih investitorji ne 
navajajo. 

Ugotavljamo, da je kadrovska zasedba investitorjev pomanjkljiva in ne- 
popolna. To se odraža pri posameznih investitorjih tako, da so za vodenje 
in nadzor nad izvajanjem investicij strokovno in organizacijsko nepripravljeni. 
Investicijske ekipe pogostokrat sestavlja tudi obratovalno osebje. Ponekod, 
kjer ni ustrezne organiziranosti, mislijo, da so upravni organi odgovorni za 
uresničevanje sprejetih rokov v smislu investitorske dogovornosti ter pri- 
čakujejo, da bodo upravni organi operativno posegali v izvajanje investicijskih 
del, ne da bi pri tem upoštevali njihove naloge in pristojnosti. 

Ugotavljamo, da so investitorji v več primerih premalo seznanjeni z ve- 
ljavno zakonodajo in tehničnimi predpisi. Tako prihaja do kasnitev, kajti ne 
dobivajo pravočasno vseh potrebnih soglasij in dovoljenj. Večkrat se od uprav- 
nih organov inšpekcijskih služb pričakuje, da bodo pomanjkljivosti in ne- 
pravilnosti spregledale. 

Kot vzrok za kasnitev gradnje naj omenim še pogodbe med investitorji 
in dobavitelji, uvozniki opreme in naprav, inženiring organizacije in izvajalce 
gradbenih in montažnih del. V nekaterih primerih so pogodbe med investitorji 
in dobavitelji sestavljene tako v ekonomsko-tehničnem kot tudi v pravnem 
pogledu pomanjkljivo, kar podaljšuje roke gradnje in povzroča nekakovostno 
izvedbo nekaterih objektov. Posamezni investitorji so z neenotnim nastopom 
omogočili nepotrebne podražitve in nerealne roke. S kakovostno sestavljenimi 
in pravočasno sklenjenimi pogodbami bi se dala v večini primerov uspešno 
zagotoviti pravočasna dobava in izvedba del. 

Uvozniki opreme, ki naj bi ščitili investitorja in s tem širši družbeni in- 
teres, v veliki večini sprejemajo posle pri uvozu opreme brez večje odgo- 
vornosti. V primerih, ko investitor prenese del svojih dejavnosti na inženiring 
organizacije, ni točne opredelitve obsega prenesenih pooblastil. To povzroča 
neurejene odnose z dobavitelji opreme in izvajalci del ter prav tako podaljšuje 
gradnjo. 
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Zaradi sočasnih gradenj so isti izvajalci gradbenih in montažnih del anga- 
žirani na več gradbiščih. Njihova opremljenost in kadri oziroma reference so 
seveda pri licitaciji zadovoljive, ker pa dobijo dela na več objektih, večkrat 
takega obsega dela ne zmorejo, kar je tudi vzrok za zakasnitev in nekakovostno 
izvedbo del. Ker med investitorji ni enotnih dogovorov o nastopu do izvajal- 
cev, do takih primerov lahko prihaja. 

Menimo, da je osnovni problem kakovostne in pravočasne gradnje elektro- 
energetskih objektov predvsem v neustrezni organiziranosti elektrogospodar- 
stva na področju razširjene reprodukcije. Nevzdržno je, da v elektrogospo- 
darstvu nastopa 7 samostojnih investitorjev, to je, da posamezne temeljne 
organizacije združenega dela nastopajo ločeno, čeprav imajo nekatere ne- 
ustrezne investicijske grupe, ki niso povsem kos sprejetim nalogam in obvez- 
nostim. Organizacija elektrogospodarstva na tem področju bi se morala iz- 
vesti v skladu z načeli sprejetega zakona in samoupravnim sporazumom o 
združevanju v sestavljeno organizacijo združenega dela elektrogospodarstva 
Slovenije. 

Za usklađeno in organizirano investicijsko dejavnost je nujno organizirati 
investicijsko skupino, ki bi vodila in skrbela za uresničevanje enotno spreje- 
tega programa investicijske gradnje elektroenergetskih objektov za celotno 
območje Slovenije. Osrednja investicijska skupina naj bi poleg koordinacije 
in spremljanja gradnje opravljala tudi nadzor nad celotno gradnjo, hkrati pa 
skrbela za pravočasno izdelavo in pripravo dokumentacije. S tem bi odpravili 
sedanjo pomanjkljivost, da nastopa pri vsakem objektu nova investicijska 
grupa, pri čemer so posamezni investitorji prepuščeni sami sebi. Z oblikova- 
njem takšne investicijske skupine bi dosegli, da bi se pridobljene izkušnje 
uporabljale pri gradnji novih objektov, dosegli pa bi tudi smotrno pocenitev 
izgradnje. Prednost takšne skupine bi bila tudi v tem, da bi sklepala enotne 
pogodbe za vse elektroenergetske objekte, kjer nastopa isti domači proizva- 
jalec oziroma dobavitelj opreme. Isto velja tudi za tuje izvajalce in dobavitelje 
S tem bi rešili tudi kadrovski problem, ki ga današnje skupine ne morejo 
rešiti. 

Ker je večina sredstev zbrana od uporabnikov, ki morajo tudi jamčiti za 
odplačila najetih domačih in tujih posojil, se upravičeno postavlja vprašanje, 
kdo naj bo v elektrogospodarstvu investitor. Menimo, da bi morah porabniki 
s samoupravnim sporazumom o združevanju sredstev določiti tudi način upo- 
rabe svojih sredstev oziroma določiti, kdo je lahko investitor in pod kakšnimi 
pogoji. 

Pri izvedeni investiciji je glede na izvor sredstev potrebno določiti vlogo 
sestavljene organizacije združenega elektrogospodarstva in temeljnih organi- 
zacij združenega dela v elektrogospodarstvu. Ti odnosi morajo v bodočnosti 
omogočiti maksimalno izkoriščanje prednosti, ki jih ima enotno organizirano 
elektrogospodarstvo s svojimi skupnimi službami. Precizirati in zaostriti je 
treba družbeno odgovornost vseh tistih, ki v teh investicijah sodelujejo. 
S tem je mišljena odgovornost investitorja, dobavitelja opreme, izvajalcev 
gradbenih in montažnih del, kot tudi odgovornost vseh družbenih institucij 
in služb, ki so izvajalci določenih nalog pri gradnji elektroenergetskih ob- 
jektov. 

Menimo, da je treba obe nalogi, tako organizacijo investicijske grupe kot 
tudi kriterije za investitorja v elektrogospodarstvu, čimprej uresničiti, saj se 
bomo s tem izognili vrsti težav, ki bi v bodočnosti nastopile, če bi vztrajali 
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pri sedanji organiziranosti investitorjev. Obe nalogi, menimo, sta nujni in 
ne dopuščata nobenega odlašanja. Odgovornost elektrogospodarstva za smotrno 
uporabo investicijskih sredstev in za uresničevanje predvidenih rokov je pre- 
velika, da- bi v procesih notranje organiziranosti še kakorkoli zaostajali. Menim, 
da s tem soglašajo tako proizvajalci kot uporabniki električne energije. 

Ko govorimo o nujnosti oblikovanja skupnih in posebej investicijske služ- 
be v sestavljeni organizaciji združenega dela elektrogospodarstva, ne moremo 
mimo delovanja Interesne skupnosti elektrogospodarstva. Njuno delo je treba 
pospešiti, saj to narekujeta aktualnost in teža problemov. 

Interesna skupnost elektrogospodarstva uresničuje celotno elektroener- 
getsko politiko, kar kaže na njeno odgovornost za stanje na področju elektro- 
gospodarstva in s tem celotnega gospodarstva. Zato je nujno, da Interesna 
skupnost elektrogospodarstva pristopi h kakovostnemu izvrševanju vseh svo- 
jih temeljnih funkcij in v ta namen čimprej oblikuje svoje strokovne službe 
ter s statutom in samoupravnim sporazumom predvidene organe. S kvali- 
tetnim izvajanjem zastavljenih nalog lahko ob ustrezni organiziranosti pri- 
čakujemo, da bodo v Interesni skupnosti elektrogospodarstva doseženi cilji, za- 
stavljeni z zakonom in samoupravnim sporazumom ob njeni ustanovitvi. 

Zadnje zasedanje Skupščine Interesne skupnosti elektrogospodarstva je ta 
koncept tudi sprejelo in računamo, da bomo v kratkem lahko priča pozi- 
tivnim premikom kar se tiče njene funkcionalnosti in notranje organiziranosti. 

Posebno pomembna je njena funkcija v razširjeni reprodukciji elektro- 
gospodarstva. Priti mora do izraza skrb za kontinuirano pokritje povečanih 
potreb po električni energiji, skrb za zbiranje potrebnih investicijskih sred- 
stev, kot tudi skrb za njihovo racionalno porabo. Prek aktivnega delovanja 
v skupnosti morajo porabniki iskati najustreznejše rešitve za razvoj elektro- 
gospodarstva in ga integralno povezati s svojim razvojem. Samo na ta način 
lahko pričakujemo kakovost, ki smo jo želeli doseči z njeno ustanovitvijo. 

Čeprav deluje Interesna skupnost šele eno leto, je intenziviranje nje- 
nega delovanja glede na sedanje stanje proizvodnje električne energije toliko 
bolj utemeljeno, saj se odpira vrsta vprašanj, ki so rešljiva le v neposrednem 
dialogu med proizvajalci in porabniki električne energije. 

Menimo, da ob navedeni problematiki ne • moremo mimo tekočih pro- 
blemov poslovanja elektrogospodarstva, to je pojavov izgub in naraščanja ne- 
likvidnosti. Oba pojava pretita ustaviti normalne tokove proizvodnje, zato 
je trajnejša razrešitev problema cen in obratnih sredstev več kot nujna. 
Kritično stanje likvidnosti v elektrogospodarstvu se čuti predvsem v zmanj- 
šanju zalog repromateriala in rezervnih delov, v povečanih dolgovih in v 
kreditnih zadolžitvah. Tako stanje se odraža tudi v premogovništvu kot naj- 
večjem dobavitelju, kjer iz istega razloga prav tako lahko pride do zmanj- 
šanja proizvodnje in ustavitve investicij. 

Stalna nevarnost blokade žiro računov ob zahtevani visoki obratovalni 
pripravljenosti postaja neznosna in zahteva rešitev na dolgoročnejši osnovi. 
Cene, odobrene šele z majem, so precej nižje od tistih, ki so bile sprejete po 
decembrskem sklepu Skupščine Interesne skupnosti elektrogospodarstva. Zato 
prihaja do izgube, ki jo bodo morali pokriti porabniki. To povzroča pri upo- 
rabnikih negodovanje, saj bodo morah izgubo pokriti s kvalitetnimi sredstvi. 
V elektrogospodarstvu pa to onemogoča uveljavljanje dohodkovnega načela. 
Pristojnost za odločanje o cenah električne energije je potrebno čimprej v 
celoti prenesti na Interesno skupnost in temu primerno prilagoditi tudi sistem 
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politike cen. Nesporno je, da izguba ne deluje stimulativno na napore za 
racionalno gospodarjenje in znižanje stroškov, temveč zadržuje navzočnost 
dejavnikov, ki pospešujejo neracionalnost. Pričakujemo, da bo o zagotovitvi 
trajnih obratnih sredstev in pokrivanju izgub za letošnje leto Interesna skup- 
nost elektrogospodarstva razpravljala že v septembru in sprejela ustrezne 
sklepe. 

Na koncu želim poudariti, da je naš namen predvsem pospešiti proces 
samoupravnega organiziranja in delovanja elektrogospodarstva in Interesne 
skupnosti elektrogospodarstva, saj je to jamstvo za uspešno uresničenje naših 
ciljev srednjeročnega družbenega in gospodarskega razvoja. 

Predlagam, da zbor podpre ugotovitve, stališča in akcijske predloge Iz- 
vršnega sveta. Imam za potrebno, da se vas o uresničuje temeljnih zaključkov 
in akcijskih predlogov Izvršnega sveta informira še pred koncem letošnjega 
leta. 

Na koncu nekaj besed k informaciji o stanju v našem premogovništvu. 
Njen namen je kompleksno prikazati razmere, ki vladajo v naših premogov- 
nikih, upoštevajoč dejstvo, da je ta dejavnost že danes močno vezana na elek- 
trogospodarstvo, v bodoče pa bo skoraj izključno. Zato je pri reševanju pro- 
blemov rudarjev potrebno upoštevati poleg sorazmerno težkih naravnih po- 
gojev dela tudi veliko odvisnost proizvodnje električne energije od nakopanega 
rjavega premoga in lignita. Premogovnikom in rudarjem je potrebno omogočiti 
takšne pogoje, da bodo lahko izpolnjevali sprejete programe. 

Problemi, ki trenutno pestijo premogovništvo, so predvsem velika stopnja 
nelikvidnosti, pomanjkanje in stalna fluktuacija delavcev, kateri je poleg težr- 
kih pogojev dela vzrok še premalo spodbudno nagrajevanje, ter neustrezen 
družbeni, zlasti pa stanovanjski standard. Zavedati se moramo, da so v po- 
prečju nekoliko višji osebni dohodki od povprečnih v industriji rezultat 
tudi nadurnega dela ob prostih sobotah. Vendar si je v bodoče treba priza- 
devati za odpravo nadurnega dela, ker le-ta v daljšem obdobju predstavlja 
za rudarje preveliko fizično in psihično obremenitev, kar se brez dvoma odraža 
tudi v porastu števila nezgod. To lahko razrešimo le s pospešeno modernizacijo 
premogovnikov in pridobitvijo novih rudarjev, katerim je potrebno omogočiti 
osebni dohodek v skladu z vloženim delom in delovnimi pogoji in stanovanjski 
standard, kar je osnovni pogoj njihovega življenja in dela. S tem bo zmanj- 
šana tudi fluktuacija. Dokler teh vprašanj ne odpravimo, je treba še naprej 
sistemsko stimulirati nadurno delo. Isto velja za sistemske ukrepe, ki veljajo 
za celotna podjetja. 

Glede na pomembnost premogovnikov za našo bodočo energetsko politiko 
je potrebno pospešiti raziskave nezadostno opredeljenih bilančnih rezerv. V 
ta namen je treba določiti tudi prioriteto raziskav in združiti za to potrebna 
sredstva. Prav tako je potrebno pospešiti pripravo novega sistema cen, ki bo 
pospeševal ekonomsko racionalno izkoriščanje domačih energetskih virov, ob 
upoštevanju izhodišč srednjeročnega razvoja energetskih dejavnosti in družbe- 
nega dogovora. Ker so v premogovništvu posebne razmere glede proizvodnje, je 
pristojnost za določanje cen premoga potrebno čimprej prenesti na samoupravne 
interesne skupnosti v republikah in pokrajinah, saj bodo v kratkem vse koli- 
čine premoga šle skoraj izključno za potrebe termoelektrarn, katerim ceno 
električne energije že določajo republike. Izredno nujno je čimprej razrešiti 
s primerno obliko kreditiranja plačevanje rudarskih škod in vzdrževanje sezon- 
skih zalog premoga. 
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Menimo, da predloženi ukrepi zagotavljajo kontinuirano' poslovanje pre- 
mogovništva, zato predlagamo, da jih podprete. 

Ob koncu mi tovariši delegati dovolite, da vas zaprosim za čimvečjo aktiv- 
nost v okviru delovanja Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva 
in bank pri reševanju naštetih problemov, ki so vsekakor težila, vendar ne 
nerešljivi. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Ahčin! Pred na- 
daljevanjem bi prosila skupino oziroma ad hoc odbor, da se takoj sestane 
v sobi 84, pritličje. 

Energetsko bilanco SR Slovenije za leto 1975 z informacijo o izvajanju 
gradnje objektov elektroenergetike in premogovništva ter ostalih energetskih 
objektov in ugotovitve in stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k energetski bilanci ste prejeli z dopisom z dne 11. 6. 1975. Z dopisom z dne 
23. 6. 1975 pa ste prejeli tudi informacijo o stanju premogovništva v SR Slo- 
veniji. Danes na klop smo vam dali poročilo o izvajanju investicij, ki ga je 
predložila Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva Slovenije in 
ki ga je povzel predstavnik predlagatelja, ter pismeno poročilo o problemih 
energetike v šaleškem energetskem bazenu, ki ga je predložila skupina delega- 
tov iz Velenja. 

Energetsko bilanco je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj našega zbora, ki je predložil pismeno poročilo. Poročilo ste prejeli 
Tovariš Sukič, ali želite v imenu Odbora še ustno dopolniti poročilo? Ne-želite. 

Pričenjam razpravo. K besedi se je priglasil tovariš Stanko Juršič, delegat 
iz Lendave! 

Stanko Juršič: Tovarišice in tovariši delegati! Za uvod naj ugoto- 
vim, da precej pozno razpravljamo o energetski bilanci za leto 1975, saj menim, 
da bi v tem času morali že razpravljati o energetski bilanci za leto 1976, ko bo 
po vsej verjetnosti bolj vprašljiva preskrba z energetskimi viri, predvsem 
s kakovostno električno energijo. 

Ob informaciji o izvajanju gradnje p-roizvodnih in prenosnih elektroener- 
getskih objektov se sprašujemo, ali so vzroki za kasnitev pri tej gradnji upra- 
vičeni, ker menim, da kasnitev pri zagotovitvi finančnih sredstev in pri izde- 
lavi dokumentacije, pomanjkanje strokovnih kadrov, nizki osebni dohodki v 
elektrogospodarstvu, ki so na tretjem mestu v industriji, in podražitve opreme 
ter storitev ni zadosti veliko opravičilo. Zaskrbljujoče se sprašujemo v Po- 
murju, ali bomo dobili dovolj kakovostne električne energije, ob ugotovitvah, 
da še do danes niso zagotovljena sredstva za gradnjo 110 kV omrežja, ki bi 
moralo biti po planu zgrajeno v letu 1975. Brez tegsi prenosnega omrežja si 
ne moremo zamišljati razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih 
območij severovzhodne Slovenije, kot je zamišljen v resoluciji o družbeno- 
ekonomski politiki in razvoju SR Slovenije za leto 1975 in v drugih aktih. 
Razvoj delovno intenzivnega gospodarstva zahteva dovolj kakovostne elek- 
trične energije. 

Naslednje pereče vprašanje so napovedane izgube v elektrogospodarstvu 
SR Slovenije, ki naj bi po določenih informacijah znašale 54 milijard starih 
dinarjev za leto 1975. Sprašujemo se, če je to točno, kako se misli rešiti to 
vprašanje. Hkrati ugotavljamo, da bi morali pristopiti k sistemskemu in pravo- 
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časnemu reševanju vprašanj elektroenergije, ker le tako lahko zagotovimo 
potrebna sredstva za enostavno in razširjeno reprodukcijo. 

Iz izvajanj predstavnika Izvršnega sveta smo že delno dobili odgovor na 
ta vprašanja. Pri tem bi bilo zanimivo slišati, ali je elektrogospodarstvo po- 
iskalo vse notranje rezerve v produktivnosti in racionalnem izkoriščanju ener- 
getskih virov za proizvodnjo električne energije. 

Menim, da je premalo poudarjena potreba po nadaljnjih raziskavah na 
podlagi novih tehničnih dosežkov glede nafte in zemeljskega plina v Pomurju 
in na Ptujskem polju. Pri prikazu potrošnje mestnega plina lahko ugotovimo, 
da se v Lendavi še danes proizvaja, po kalorični vrednosti enaka količina ze- 
meljskega plina, kar v bilanci ni vsebovano. Iz tega izhaja, da moramo na 
podlagi stališč o lastnih surovinah pospešiti raziskovalno delo, saj so dani 
realni pogoji za povečanje proizvodnje te danes najbolj kvalitetne energije. 

- Ne bi se spuščal v dodatne ugotovitve, v samo vsebino in v številčne pri- 
kaze energetske bilance, kjer so določene napake, mogoče tehničnega izvora, 
menim pa, da se moram ob tej bilanci resno zamisliti, kako bomo pri kasnitvi 
gradnje vseh elektro proizvodnih in prenosnih objektov ter ob problemih v rud- 
nikih in podobnem reševali vprašanja energetike v Sloveniji. Zato se popolnoma 
strinjam, da bi morali v letošnjem, letu še efikrat kompleksno razpravljati o 
vseh teh vprašanjih, pa tudi o energetski bilanci za prihodnje leto, ker bomo 
le tako lahko pravočasno predlagali ukrepe, ki so potrebni za reševanje tega 
aktualnega problema. Pri tem naj poudarim, da kolikor 110 k V omrežje ne 
bo v kratkem času končano, potem so zaman vsa stališča glede manj razvitih 
občin in manj razvitih obmejnih območij, kajti brez električne energije razvoj 
delovno-intenzivnega gospodarstva, kakor tudi industrije nasploh, dejansko 
ni mogoč. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Juršič! Sedaj pa prosim, 
da se skupina petih delegatov, v kateri so Stanko Juršič, Zvone Povirk, Jernej 
Lenič, Matija Ratek in Nežka Henigman, sestane, da bi obravnavala predla- 
gani zakon. 

Nadaljujemo razpravo o energetski bilanci. K besedi se je priglasil tovariš 
Roman Oberauner, delegat Skupščine mesta Ljubljana. 

Roman Oberauner (iz klopi): Odstopam od razprave. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala. Besedo ima tovariš Karel Seme, 
delegat občine Velenje! 

Karel Seme: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za pošiljanje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije v 5. volilnem okolišu s sedežem v Velenju in skupina delegatov 
za Zbor občin Skupščine SR Slovenije v Velenju sta obravnavali energetsko 
bilanco SR Slovenije za leto 1975 in informacijo o stanju premogovništva 
v SR Sloveniji. 

Delegati obeh navedenih skupin smo ugotovili, da so nekateri problemi 
na področju energetike silno pereči in terjajo hitrejše in učinkovitejše reše- 
vanje, za kar je potrebna večja aktivnost vseh dejavnikov, ki sodelujejo in so 
odgovorni za nemoten in koordiniran razvoj energetike. 

Delegati ugotavljamo, da je rešitev nekaterih problemov, ki so navzoči 
v, velenjskem bazenu in s katerimi smo seznanili predstavnike slovenske skup- 
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»čine in Republiškega komiteja za energetiko ob njihovem obisku v Velenju, 
že nakazana oziroma povzeta v zaključkih informacij o stanju premogovništva 
v SR Sloveniji. Z nakazanimi zaključki se v celoti strinjamo in pričakujemo, 
da bo tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ustrezno ukrepal za hitrejše 
in uspešnejše reševanje nakopičenih vprašanj na tem področju. 

Zaradi velikega družbenega pomena, ki ga imajo enegetski viri velenjskega 
baz:ena v energetski bilanci SR Slovenije (velenjski lignitni bazen daje nad 40 
odstotkov električne energije v Sloveniji) in zaradi posebnega položaja, ki ga 
ima eksploatacija premoga v tem bazenu, smo dolžni ponovno opozoriti na ne- 
katere probleme, ki jih ni mogoče uspešno reševati le na ravni Rudarskega 
energetskega kombinata v Velenju in na ravni ožje, to je občinske družbene 
skupnosti, temveč z večjo aktivnostjo in koordiniranim sodelovanjem vseh 
odgovornih dejavnikov na ravni republike. 

Razen problemov, ki so že nakazani in obravnavani v informaciji, bi 
želeli poudariti predvsem naslednje: 

1. Problematika rudarskih škod. Razvoj odkopnih področij šaleškega ener- 
getskega bazena je prišel v takšno fazo, da se vse bolj resno postavlja vprašanje 
plačevanja rudarskih škod. Pri tem se postavljata dve zahtevi, to je realno 
obremenjevanje odkopanih količin premoga z upravičenimi stroški rudarskih 
škod, ki naj bi bile z družbenega stališča čim nižje in po možnosti enako- 
merne, ter po drugi strani varovanje interesov prizadetih občanov, ki se izra- 
žajo v zahtevi, da se čim bolje nadomesti stanje, ki je povzročeno zaradi ru- 
darskih del. 

Pri proučevanju rudarskih škod kot kalkulativnega elementa stroškov za- 
sledimo silna nihanja v različnih obdobjih, razen tega pa stalno naraščanje te 
postavke, tako relativno kot absolutno-. Porast rudarskih škod je posledica 
dveh dejavnikov, in sicer po eni strani dejstva, da prihajamo z odkopavanjem 
vedno bolj pod področja močnejše poselitve in intenzivnejšega izkoriščanja 
površin, po drugi strani pa stalnega naraščanja cen. Deplasirane cene pre- 
moga niso omogočale sistematičnega odkupovanja površin in objektov, temveč 
se odkupi opravijo dejansko v zadnjem hipu, ko' rušenje že ogroža varnost 
ljudi. Takšen način ima za posledico zelo neenakomerne obremenitve premoga 
s stroški rudarskih škod. 

Kakšno je to gibanje, nam ponazarjajo naslednji podatki: Leta 1966 je 
bila obremenitev rudarskih škod skupno 5,22 milijona ali 1,76 dinarja na tono 
oziroma 3,83 ;°/o stroškov. Leta 1975 je bila obremenitev rudarskih škod skupno 
55 milijonov ali 13,64 din na tono oziroma 7,2'% stroškov. 

Da bi dosegli enakomernejšo obremenitev premoga s stroški rudarskih 
škod, kar je tudi z družbenega stališča vsekakor zanimivo, bi bilo potrebno 
spremeniti sistem financiranja rudarskih škod. Sprememba bi bila možna na 
ta način, da bi imel REK Velenje možnost najetja dolgoročnega posojila z nizko 
obrestno mero za poravnavanje rudarskih škod, premog pa bi bremenile le 
enakomerne anuitete za ta najeta posojila, ne pa tako kot sedaj, ko moramo 
vsako leto v ceno premoga vkalkulirati toliko sredstev za rudarske škode, 
kolikor jih je pač potrebnih glede na razpored odkopavanja. 

Nakazana možnost bi imela v primerjavi s sedanjim stanjem več prednosti, 
in sicer zaradi že omenjenega enakomernega obremenjevanja cene s stroški 
rudarskih škod in zaradi možnosti pravočasnega sistematičnega odkupovanja 
površin in objektov pred odkopavanjem. Pri pravočasnem sistematičnem od- 
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kupovanju odpade dejavnik časovne stiske, ki močno vpliva na znesek od- 
škodnine. 

Pri ocenjevanju problematike rudarskih škod pa je treba poleg čistih 
ekonomskih vidikov upoštevati tudi sociološki vidik, ki je včasih še pomemb- 
nejši od ekonomskega. Prvič, pri odkupih se srečujemo z dejstvom, da odku- 
pujemo imetje, ki se je prenašalo in plemenitilo iz roda v rod. Se pomembnejši 
pa je moment, da se z napredovanjem rudarskih del in razvojem energetskih 
virov dejansko spreminja in uničuje okolje, spreminja mikroklima in da so 
posledice tega vpliva že močno vidne. Zato smo dolžni pravočasno in nepre- 
kinjeno skrbeti za ponovno kultiviranje ter sanacijo škod, kar pa je ob seda- 
njem načinu financiranja nemogoče. 

2. Drugo vprašanje pa ni manjše, mogoče celo bistveno, nanaša pa se na 
fluktuacijo delovne sile v rudarstvu. V obdobju zadnjih treh let se letno za- 
menja v rudarskem kolektivu nad 1000 delavcev. To je skoraj tretjina ko- 
lektiva. 

Rešitev tega vprašanja je v šolanju kadrov v rudarskem šolskem centru. 
Če upoštevamo, da bo po zgraditvi IV. faze termoelektrarne Šoštanj okoli 

polovica energije proizvedena v Šaleški dolini oziroma da bo potrebno nakopati 
letno nad 4,7 milijona ton premoga, se ob tem pojavlja še tretji, večji problem, 
to je kvalificirana delovna sila. 

Dosedanje izkušnje potrjujejo, da so edini zanesljivi kadrovski vir ru- 
darske šole. Dejstvo je, da so absolventi poklicne ali tehnične rudarske šole 
edini usposobljeni obvladovati sodobno tehnologijo eksploatacije premoga, 
med njimi pa je tudi najmanj fluktuantov. V zvezi z navedenim bi bilo potrebno 
razširiti izobraževanje vseh kadrov, ki jih potrebuje šaleški energetski bazen. 
Pri šolanju rudarskih kadrov v Šaleški dolini se kažejo nekateri osnovni pro- 
blemi, predvsem premajhna vabljivost tega poklica za mladino, zlasti sloven- 
sko. Za šolsko leto 1975—1976 je od 226 prijavljenih v rudarsko šolo le 6 
Slovencev. 

Predlagamo uresničenje naslednjih ukrepov: 
— priznanje praktičnega dela v jami v času šolanja v delovno dobo, 
— boljše možnosti za pridobitev stanovanja po končanem šolanju, pred- 

vsem pa boljši status učenca v času šolanja. To pomeni, da moramo omogočiti 
mladini, da se bo usposabljala za ta težki poklic v bolj ugodnih pogojih bivanja 
in prehranjevanja v času šolanja, ob hkratni možnosti za različne aktivnosti, 
in v materialnem spodbujanju. 

Da bi to dosegli, je nujno zgraditi v Velenju dom oziroma internat z zmog- 
ljivostjo 460 ležišč, s katerim bi omogočili mladini, da bi se za rudarski poklic 
izobraževala v normalnih pogojih. Za takšen dom je pripravljen projekt in 
tudi zemljišče, denar za gradnjo pa bi morali zagotoviti hkrati z investicijo 
v elektrarno in rudnik. Ker gre pri gradnji takega doma za reševanje osnovnih 
problemov pri izobraževanju kvalificirane delovne sile za rudnik, ki jih Ša- 
leška dolina sama ne more rešiti, so potrebni napori vseh, ki si prizadevajo 
rešiti energetski problem Slovenije, to je celotne slovenske skupnosti. Predla- 
gani zaključki obsegajo vso problematiko in menimo, da bo uresničenje le-teh 
bistveno pripomoglo k reševanju problematike energetike v Sloveniji. 

Posebej poudarjamo, da vsa prizadevanja ne bodo rodila sadov, če ne bo 
uspešno rešen osnovni problem, ki pa je po našem mnenju nelikvidnost elek- 
trogospodarstva. Neurejeni odnosi med cenami in stroški električne energije 
se vse prepočasi rešujejo. Posledice takšnega reševanja se čutijo že danes, ob- 
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staja pa nevarnost, da bodo nastale resne ovire pri preskrbi Slovenije z ener- 
gijo, če to vprašanje ne bo> hitro in ustrezno rešeno. 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala, tovariš Seme! Kdo še želi raz- 
pravljati? (Nihče.) Če nihče, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor 
sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema na znanje energetsko bi- 
lanoo SR Slovenije za leto 1975, informacijo o gradnji objektov elektroener- 
getike in premogovništva ter ostalih energetskih objektov in informacijo o 
stanju premogovništva v SR Sloveniji. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pri uresničevanju svojih skle- 
pov in akcijskih predlogov na področju energetike upošteva mnenja in stališča 
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin in predloge, 
mnenja in stališča, izražena na današnji seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Vračam se na 4. točko dnevnega reda, ker ste medtem dobili 
amandma Izvršnega sveta. 

Najprej moramo glasovati o amandmajih Odbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj. Zakonodajno-pravna komisija k tem amandmajem ni imela 
pripomb, tudi Izvršni svet se z amandmaji strinja, zato predlagam, da o vseh 
amandmajih glasujemo skupaj. Se s tem strinjate? (Da.) 

Kdor je za amandmaje Zakonodajno-pravne komisije oziroma Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj, naj prosim glasuje! (48 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Odbora za družbenoekonomske odnose in 
razvoj soglasno sprejeti. 

Prehajam na glasovanje o amandmaju Izvršnega sveta, ki vam je bil 
predložen na današnji seji zbora. Se predstavnik Odbora z amandmajem stri- 
nja? (Se strinja.) Zakonodajno-pravna komisija se z amandmajem strinja. 

Kdor je za amandma Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (49 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Glasovati moramo še o predlogu sklepov in priporočil za reševanje proble- 

matike na področju zaposlovanja v SR Sloveniji v celoti. Kdor je za predlog 
sklepov in priporočil, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog sklepov in priporočil za 
reševanje problematike na področju zaposlovanja v SR Sloveniji. 

Prehajam na, 6. točko dnevnega reda, to je na poročilo učinkovi- 
tosti delovanja samoupravnih sporazumov in o merilih za delitev dohodka in 
osebnih dohodkov za leto 1974 in o poteku samoupravnega sporazumevanja. 

Poročilo je Skupščini predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in za 
svojega predstavnika določil tovariša Rada Mikliča, republiškega podsekre- 
tarja v Republiškem sekretariatu za delo. Tovariš Miklič želi uvodno besedo. 

Rado Miklič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
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Pred vami je poročilo o učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov 
o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke 
za leto 1974 ter o poteku samoupravnega sporazumevanja z zaključki in pred- 
logi. 

S tem poročilom Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska 
zbornica SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Zdravstvena skup- 
nost Slovenije, Izobraževalna skupnost Slovenije kot udeleženci družbenega 
dogovarjanja po 28. členu zakona o samoupravnem sporazumevanju in druž- 
benem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in delitev sredstev 
za osebne dohodke izpolnjujejo svojo zakonsko obveznost po 41. členu ome- 
njenega zakona. 

Po tej določbi so namreč dolžni vsako leto seznaniti Skupščino, kakšna 
je bila učinkovitost delovanja teh sporazumov v preteklem letu. Predloženo 
poročilo obsega pregled učinkovanja v letu 1974, potek dograjevanja samo- 
upravnih sporazumov v letu 1974, aktivnost udeležencev samoupravnega spo- 
razumevanja in družbenega dogovarjanja ter zaključke in predloge za nadalj- 
nje dograjevanje tega sistema. Gre torej za poročilo z zelo občutljivega druž- 
benoekonomskega področja, saj se prav na tem področju še posebno očitno 
odraža uveljavljanje dohodkovnih odnosov ter dejansko stanje samoupravnih 
odnosov. 

Leto 1974 lahko označimo za leto, v katerem je steklo samoupravno spo- 
razumevanje na novih osnovah samoupravne organiziranosti, kakršno je uza- 
konil omenjeni zakon, sprejet julija 1973. leta. 

Bistvo te organiziranosti je načelo, da so neposredno delavci temeljnih 
organizacij edini ustavni in zakoniti nosilci tega sporazumevanja, ker so le oni 
tisti, ki dohodek ustvarjajo in torej edini upravičeni, da o njem odločajo, kar 
je njihova neodtujljiva ustavna pravica in dolžnost. To načelo je z vso do- 
slednostjo izpeljala ustava iz julija 1974. leta, kjer je dan še poseben poudarek 
prav temu načelu. 

V letu 1974 so bile najprej sprejete številne spremembe in dopolnitve, 
lahko bi rekel, starih samoupravnih sporazumov. Z njimi so delavci v organi- 
zacijah združenega dela konkretizirali zlasti stališča sindikalne liste ter iz- 
peljali valorizacijo takrat še veljavnih kalkulativnih osebnih dohodkov,v skla- 
du s porastom življenjskih stroškov. Pbmembnejše pa je, da se je hkrati začel 
postopek za pripravo in sprejemanje novih samoupravnih sporazumov, kar 
je politično in strokovno zelo odgovorna, zlasti pa zahtevna naloga. 

Že v letu 1974 živahna aktivnost na tem področju se je v letu 1975 še 
povečala. Po sedanjih podatkih je doslej sprejetih 26 novih samoupravnih 
sporazumov, v obravnavi je 35 dokončnih predlogov, 4 pa so v fazi osnutka. 
Tako le v nekaterih skupinah postopek še ni v celoti izpeljan. 

In kakšni so učinki delovanja v letu 1974? Izvajanje sprejete ekonomske 
politike v vsakoletni resoluciji je ena poglavitnih zakonskih obveznosti vseh 
podpisnikov samoupravnih sporazumov. Za leto 1974 je bila z resolucijo za 
področje razporejanja dohodka predvidena za okoli 21% počasnejša rast oseb- 
nih dohodkov, za okoli 30 °/o hitrejša rast sredstev za akumulacijo, dosežena 
stopnja rasti bruto osebnih dohodkov pa okoli 23%. Po podatkih zaključnih 
računov za leto 1974 je gospodarstvo v celoti namenilo za sredstva za osebne 
dohodke 7 indeksnih točk manj, kot bi ga lahko v smislu resolucije. Iz tega 
sledi, da je bilo oblikovanje sredstev za osebne dohodke v letu 1974 bolj pre- 
tehtano in skrbno, pri tem pa so bile v okviru možnosti upoštevane tako osebne 
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potrebe delavcev kakor tudi reprodukcijske potrebe ter potrebe za krepitev 
materialne podlage združenega dela. 

V prvih treh letih učinkovanja samoupravnih sporazumov smo ugotav- 
ljali, da se razponi med poprečnimi osebnimi dohodki posameznih dejavnosti 
zožujejo. V letu 1974 pa so se v primerjavi z letom 1973 ti razponi nekoliko 
povečali, tako med skupinami, ki se sporazumevajo, kot tudi med izplačanimi 
osebnimi dohodki. Delno se je povečal razpon med najvišjim in najnižjim 
poprečjem izplačanih osebnih dohodkov po posameznih področjih ter razpon 
med najnižjim in najvišjim izplačilom poprečnih osebnih dohodkov na zaposle- 
nega med gospodarskimi panogami. Precej se je povečal delež organizacij zdru- 
ženega dela ter delež števila zaposlenih, ki so dobili izplačani poprečni osebni 
dohodek nad 3400 dinarjev. Vendar so hkrati ugotovljeni pojavi tako imeno- 
vane uravnilovke, predvsem pri delavcih znotraj posameznih izobrazbenih 
oziroma kvalifikacijskih skupin. Toda še ni dovolj zanesljivih podatkov za 
konkretnejšo proučitev tega pojava. 

Leta 1974 je 358 organizacij ali 11'% preseglo sredstva za osebne do- 
hodke, dogovorjene s samoupravnimi sporazumi. Te pojave morajo kritično 
obravnavati skupne komisije udeležencev in ugotoviti in oceniti razloge za te 
prekoračitve. V primerih neutemeljenih, neupravičenih prekoračitev, ki pome- 
nijo kršitev samoupravnih sporazumov, morajo obvestiti Službo družbenega 
knjigovodstva, da uporabi zoper take kršilce ustrezne zakonske ukrepe. To je 
zelo zahtevna naloga skupnih komisij, ki jo morajo izpeljati z vso odgovornostjo 
ter s tem prispevati k večji učinkovitosti samoupravnih sporazumov. 

V letu 1974 je 280 organizacij ali 15 % organizacij pri izplačevanju naj- 
višjega osebnega dohodka prekoračilo po samoupravnih sporazumih dogovor- 
jeni najvišji osebni dohodek. Tudi v teh primerih bo Služba družbenega knjigo- 
vodstva izvedla postopek, da se ugotovijo vzroki in da se uresničijo določbe 
samoupravnega sporazuma. Sicer pa je značilno, v zvezi z racionalnostjo delo- 
vanja samoupravnih sporazumov, da je bilo v letu 1974 na področju gospo- 
darstva doseženih le 94,2'% razporejenih sredstev za osebne dohodke, na pod- 
ročju družbenih služb pa 94,1 !°/o. 

In kakšna je bila aktivnost udeležencev samoupravnega sporazumevanja? 
Za to aktivnost je v letu 1974 posebno pomembna, in v nekaterih primerih 
celo odločilna, znatno širša in učinkovitejša aktivnost Sindikatov, ki so že po 
ustavi glede na svoj družbenopolitični položaj eden izmed odločilnih dejavnikov 
na tem področju. Podlago za to aktivnost so Sindikati dah zlasti z oblikova- 
njem novih izhodišč in stališč za dograjevanje samoupravnih sporazumov v 
skladu z ustavnimi načeli. 

Znatno aktivnejše so bile tudi skupne komisije udeležencev sporazume- 
vanja. Vedno večjo vlogo je imela Komisija za presojo skladnosti samouprav- 
nih sporazumov, ki je začela delovati kot novo delegatsko telo združenega 
dela in njegovih organov. Aktivna je bila tudi Komisija za družbeno dogovar- ' 
janje. Ta je namreč sproti obravnavala številna sistemska vprašanja, ki so 
se pojavljala pri oblikovanju in sprejemanju zlasti novih samoupravnih spo- 
razumov. 

Velja omeniti, da so bile v preteklem letu opravljene vse priprave za 
izdelavo in sprejem medrepubliškega dogovora o skupnih osnovah samouprav- 
nega urejanja odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka ter delitvi 
sredstev za osebne dohodke, ki je bil letos vendarle dokončno sprejet. Po ob- 
širnih razpravah v letu 1974 je bil letos sprejet tudi republiški družbeni do- 
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govor o razporejanju dohodka in osebnih dohodkov ter o nekaterih drugih 
osebnih prejemkih in o gibanju, obsegu in strukturi skupne porabe. S tem 
dogovorom so bile konkretizirane nekatere osnovne predpostavke iz resolucije 
o ekonomski politiki za leto 1975. V nekaterih občinah so v letu 1974 že stekle 
priprave za sprejem ustreznih območnih družbenih dogovorov s tega področja. 

V letu 1974 je hilo delovanje na področju 'samoupravnega sporazu- 
mevanja dokaj razgibano. Tolikšna aktivnost pa je seveda sprožila vrsto novih 
vprašanj, ki terjajo ustrezne rešitve, ki jih bo treba najti in uveljaviti v na- 
daljnjem dopolnjevanju tega sistema. 

Pri njegovi nadaljnji gradnji bo treba posvetiti pozornost zlasti nasled- 
njim načelom in nalogam: 

1. Dosledno je treba uresničiti ustavno načelo, da je vsakemu delavcu iz 
dohodka temeljne organizacije v skladu z načelom delitve po delu in v skladu 
z rastjo produktivnosti njegovega in'celotnega družbenega dela ter po načelu 
solidarnosti delavcev v združenem delu zajamčen osebni dohodek za zadovolje- 
vanje njegovih osebnih, skupnih in splošnih družbenih potreb, ki je ustrezen 
rezultatu njegovega dela in osebnemu prispevku, ki ga daje s svojim živim 
in minulim delom k povečanju dohodka v temeljni organizaciji. 

2. Dosledno je treba izvajati ustavno načelo, da so delavci v temeljnih or- 
ganizacijah edini nosilci samoupravnega sporazumevanja. Ponekod se namreč 
dogaja, da strokovni krogi, katerih strokovna pomoč je neogibno potrebna, 
vendarle uveljavljajo svoje zamisli in svoje interese mimo delavcev. Doseči 
je treba, da bodo sporazumi čim bolj razumljivi, zlasti pa je treba zagotoviti 
disciplino in uveljaviti vso odgovornost za njihovo izvajanje. Tu imajo še 
posebno veliko nalogo in odgovornost skupne komisije, ki odločajo o upra- 
vičenosti, utemeljenosti ali neutemeljenosti prekoračitve obsega sredstev za 
osebne dohodke po merilih sprejetih samoupravnih sporazumov. 

3. Za dograjevanje sporazumov bo treba konkretizirati stališča, ki so jih 
sprejeli Sindikati, kar naj zagotovi vsebinsko izpopolnitev novih samoupravnih 
sporazumov. 

4. Zagotoviti je treba, da bo gibanje sredstev za osebno in skupno porabo 
ter za akumulacijo potekalo v skladu z razvojno politiko in vsakoletno reso- 
lucijo o družbenoekonomskem razvoju. 

5. Za organizacije združenega dela je treba postaviti ustrezne osnove in 
ustrezna merila, da bo osebni dohodek posameznega delavca dejansko odvisen 
od njegovega vloženega dela in od njegovega osebnega prispevka k povečanju 
dohodka temeljne organizacije. 

6. V novih samoupravnih sporazumih je treba uveljaviti, in potem v praksi 
uresničiti, določbe o minimalni akumulaciji uporabljenih družbenih sredstev. 

7. V skladu z medrepubliškim družbenim dogovorom o skupnih osnovah 
samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka je 
treba čimprej izdelati skupna izhodišča in kriterije za uresničevanje pravic 
delavcev iz naslova minulega dela, merila za ugotavljanje tako imenovanega 
monopolnega dohodka ter izdelati skupne kazalce in enotno metodologijo za 
spremljanje gibanja dohodka in osebnih dohodkov v celi državi. 

8. Uvedba ustreznega, razumljivega informacijskega sistema v organiza- 
cijah združenega dela je nujna, če hočemo doseči, da bo dejansko delavec 
odločal o pridobivanju in razporejanju dohodka ter delitvi sredstev za osebne 
dohodke. 

18 



274 Zbor občin 

9. Z ustreznim združevanjem organizacij združenega dela v reprodukcijske 
komplekse in z njihovim vertikalnim povezovanjem bodo morali delovni ljudje 
od proizvodnje surovin in reprodukcijskega materiala prek predelovalne pro- 
izvodnje do trgovine v medsebojni dohodkovni odvisnosti bolj učinkovito sa- 
moupravno urejati probleme ustvarjanja in delitve dohodka ter osebnih do- 
hodkov. 

10. Dosledno je treba uresničevati republiški družbeni dogovor o razpo- 
rejanju doh&dka in osebnih dohodkov ter drugih osebnih prejemkov, s kate- 
rim se konkretizira celotno področje delitvenih odnosov, kot izhaja iz resolucije 
o družbenoekonomski politiki v naši republiki. 

11. Čimprej bo treba priti do vsebinsko enotnih območnih družbenih dogo- 
vorov, ki naj uredijo razporejanje dohodka in delitev sredstev za osebne 
dohodke z vidika skupne in splošne porabe s posebnim poudarkom na živ- 
ljenjskem in družbenem standardu ter socialni varnosti delavcev in delovnih 
ljudi, glede na razmere določenega območja. 

Vse delovanje na področju dopolnjevanja sistema samoupravnega urejanja, 
pridobivanja in razporejanja dohodka ter delitve sredstev za osebne dohodke 
je seveda usmerjeno k uresničevanju ustavnih določil, ki bodo zakonsko izpe- 
ljana v novem zakonu o združenem delu, ki ga že pripravljajo pristojni organi 
zvezne skupščine. Na podlagi izhodišč tega zakona bo potrebno vsebinsko 
dopolniti republiški zakon o samoupravnem sporazumevanju in družbenem 
dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za oseb- 
ne dohodke. Pri republiškem svetu za vprašanja družbene ureditve je- v ta 
namen oblikovana posebna delovna skupina, ki bo začela sistematično prouče- 
vati vsa vprašanja, ki so bistvena za sistemska izhodišča samoupravnega ure- 
janja tega področja. 

Že v dosedanjih razpravah o urejanju dohodkovnih odnosov so bila naka- 
zana nekatera nova spoznanja. Med drugim je bila postavljena aktualna ideja 
o bruto dohodku na pogojnega delavca in o njegovi notranji strukturi. Tako 
oblikovan bruto dohodek, in tako razčlenjen, naj bi postal družbenoekonomska 
kategorija, pomembna za bodoče samoupravno družbeno planiranje v proiz- 
vodnih kompleksih na temelju na novo urejenih dohodkovnih odnosov. P'ostal 
pa naj bi hkrati tudi element, po katerem bi delavec dobil vpogled v vsa do- 
hodkovna razmerja. Omogočil naj bi tudi ugotavljanje tako imenovanega ekstra 
dohodka oziroma rente ter realnejšo opredelitev dohodka, njegovega pridobi- 
vanja ter njegovega razporejanja. 

Kljub nerešenim vprašanjem je dosedanje sporazumevanje vendarle mnogo 
prispevalo k uveljavljanju novih spoznanj in novih dobrin. Ne kaže prezreti, 
da so se osebni dohodki gibali po začrtani poti glede obvladovanja osebne po- 
rabe. Razumljivo pa je, da z doseženim še zdaleč ne moremo biti zadovoljni 
in nismo zadovoljni. Obstaja vrsta pomanjkljivosti, zlasti pa odprtih vprašanj. 
Nismo še učinkovito uresničili načela delitve po delu. Omenil sem že, da imajo 
delavci v organizacijah združenega dela pomembno nalogo, da uveljavijo takšna 
merila za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke, ki 
bodo učinkovito spodbujala delavce za dvig produktivnosti dela, za zniževanje 
proizvodnih stroškov, za racionalizacijo celotnega dela in poslovanja. Osebni 
dohodek vsakega delavca mora postati odvisen od količine in kvalitete nje- 
govega osebnega prispevka na osnovi njegovega živega in minulega dela, stan- 
dard delavcev z nizkimi dohodki pa je treba zaščititi, deloma prek osebnih 
dohodkov v okviru delitve dohodka in osebnih dohodkov v temeljnih organi- 
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zacijah, predvsem pa po načelih solidarnosti tudi v okviru ustreznih oblik ure- 
ditve družbenega standarda. 

Naloge, ki so pred nami, torej niso lahke. Pomembno je, da se jih zave- 
damo in da imamo jasne programe in metode za reševanje vprašanj, ki so 
se že in ki se še bodo pojavljale pri nadaljnjem razvoju tega sistema. Z ustrez- 
nim reševanjem teh vprašanj bomo predvsem uresničevali položaj delovnega 
človeka, kot ga je začrtala ustava in kot je opredeljen v dokumentih, sprejetih 
na kongresih Zveze komunistov in Zveze sindikatov. Hvala lepa. 

Pedsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Miklič! K tej točki dnev- 
nega reda je bila povabljena tudi Gospodarska zbornica SR Slovenije. 

Poročilo in zaključke ter predloge ste prejeli z dopisom z dne 20. 6. 1975. 
Obravnavala sta jih Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj našega 
zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela, ki sta 
predložila skupno pismeno poročilo. Poročilo ste prejeli. Zeli poročevalec Od- 
bora kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če nihče, predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep: 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema na znanje poročilo udele- 
žencev o učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov in o merilih za 
delitev dohodka in osebnih dohodkov za leto 1974 in o poteku samoupravnega 
sporazumevanja ter podpira zaključke ter predloge za delovanje pri dograje- 
vanju sistema samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja 
o merilih za pridobivanje ter razporejanje dohodka in za delitev sredstev za 
osebne dohodke. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo' Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in za svojega predstavnika določil tovariša Iva Marenka, pomoč- 
nika republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zeli pred- 
stavnik predlagatelja predlog zakona še ustno obrazložiti? (Ne želi.) K tej 
točki dnevnega reda je bila povabljena tudi Zadružna zveza Slovenije. 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 17. 6. 1975, obravnavali pa so 
ga Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora združenega dela, 
ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Poročili ste prejeli. Želita poro- 
čevalca Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? Tovariš Po- 
berk? (Ne želi.) Tovarišica Rometova? 

Dragica Rome: Zakonodajno-pravna komisija je bila prvotno mne- 
nja, da je v 6. členu drugi odstavek nepotreben, ker bo po 8. členu predloga 
določil obmejna območja republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo, kar 
zadošča. Zato smo predložili amandma, da naj se v 6. členu drugi odstavek 
črta. Ker pa so bih kasneje izraženi pomisleki, da bi črtanje tega odstavka 
lahko povzročilo nejasnosti, amandma umikamo. 

18» 
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Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovarišica Rometova! Na 
podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Če nihče, predlagam, da preidemo na glasovanje o predlogu zakona. 
Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o nadomestilu 
dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu. 

Predlagam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.55 in se je nadaljevala ob 13.30.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Nadaljujemo sejo. Prehajamo na 8. 
točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Predlog za izdajo zakona so Skupščini predložili v obravnavo Andrej Vido- 
vič in Adolf Jurše, delegata Zbora združenega dela, in Stane Kukec, delegat 
našega zbora iz občine Vrhnika. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš dr. Miro 
Saje, pomočnik republiškega sekretarja za urbanizem. 

Želi predlagatelj zakona tovariš Stane Kukec še ustno obrazložiti predlog 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih raz- 
merjih? (Ne želi.) 

Predlog za izdajo zakona ste prejeli s sklicem 18. seje zbora. Obravnavali 
so ga: Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja našega zbora in Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno poročilo, in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Poročili ste 
prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Želita poročevalca Odbora ozi- 
roma Komisije še ustno dopolniti poročila? Poročevalec Odbora tovariš Mi- 
klavčič! 

Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ponovno se srečujemo s problematiko, ki smo jo obravnavali že v me- 
secu marcu. Odbor je razpravljal o pobudi tovarišev, ki so predlagali spre- 
membo in dopolnitev zakona oziroma predlog za izdajo zakona o spremembah 
zakona o stanovanjskih razmerjih, ki se nanaša na 67. člen in ki govori o 
pravici delavca glede uporabe stanovanja. Tako kot v prejšnjem primeru je 
odbor tudi sedaj po obširni razpravi zavzel odklonilno stališče do tega pred- 
loga. V razpravi so bili ponovno osvetljeni vsi razlogi za in proti, pri čemer 
je bilo več stališč in argumentov proti takemu zakonu. Poudarjeno je bilo, da 
so zlasti prizadeti nekateri kraji, ki lahko dobijo delavce samo na ta način, 
da zagotovijo stanovanje. Naveden je bil primer zdravstvenih kadrov, ki se 
zaposlijo 20—30 km od centrov pod pogojem, da dobijo stanovanje, potem pa 
odidejo v center, kraji, ki so dali stanovanje, pa izgubijo stanovanja in de- 
lavce. 

Poudariti moram, da smo ugotovili, da so to izjeme, da to ni splošen pojav. 
Ugotovili smo, da ne odhajajo iz podjetja samo delavci, ki imajo rešen stano- 
vanjski problem, temveč da odhajajo prav tako delavci, ki ne terjajo od de- 
lovne organizacije stanovanja, ter da prav tako prihajajo v delovno organi- 
zacijo delavci z rešenimi stanovanjskimi problemi. Izhajali smo iz načelnih sta- 
lišč, ki jih opredeljuje ustava, in iz tega, da delavca ne moremo omejevati z 
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dobrinami, kot je stanovanje, zlasti še, če gledamo s stališča, da dohodek 
in sredstva, ki jih namenjamo za stanovanjsko gradnjo, niso samo sredstva 
organizacije združenega dela oziroma temeljne organizacije, temveč da je to 
družbeni dohodek in da družbena sredstva oziroma del sredstev delavci izločajo 
za stanovanjsko gradnjo. 

Iz takšnih in drugih razlogov je bilo ponovno zavzeto stališče, da naj se 
la predlog zakona ne sprejme oziroma da naj se zavrne, saj smo že v prejšnjem 
primeru, ko smo razpravljali o obvezni razlagi tega določila, vse te momente 
širše in temeljiteje osvetlili. 

Naj na koncu poudarim še to, da smo o tem problemu že dvakrat razprav- 
ljali tudi v skupini delegatov, v Zboru občin in v Zboru združenega dela 
v občini Kranj, in v obeh primerih sprejeli tako stališče, kot ga sedaj pred- 
lagamo. 

V imenu Odbora, ki je temeljito in obširno razpravljal o tem problemu, 
predlagam, da zbor ne sprejme tega predloga. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Miklavčič! Besedo 
želi tovarišica Rometova, predstavnica Zakonodajno-pravne komisije. 

Dragica Rome: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Glede na to, da ste šele včeraj prejeli poročilo Zakonodajno-pravne ko- 
misije, dovolite, da vam ga preberem. Komisija je ob obravnavi zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih, s katerim 
se predlaga sprememba in dopolnitev tretjega odstavka 67. člena, ponovila že 
znano stališče, ki ga je sprejela skupaj s svojim predlogom za obvezno razlago 
te zakonske določbe v marcu letošnjega leta. 

Stanovanjska pravica je ustavna pravica, ki jamči občanu, da pridobi sta- 
novanjsko pravico do stanovanja, ki je družbena lastnina. Z njo se mu zago- 
tavlja, da lahko trajno uporablja stanovanje za zadovoljevanje osebnih in dru- 
žinskih stanovanjskih potreb. Vezati stanovanjsko pravico delavca na določeno 
delovno dobo pri stanodajalcu pomeni hkrati tudi odvisnost delavca od te 
organizacije, ker ga sili, da dela v organizaciji tudi takrat, ko delo, ki ga 
opravlja, ne ustreza njegovim interesom in sposobnostim. V takem položaju 
postaja delavec odvisen od organizacije združenega dela, kar mu onemogoča, 
da bi uresničil svojo ustavno pravico svobodne izbire zaposlitve ter da bi svoje 
delo zasnoval na svobodnem združenem delu, ki ga zagotavlja pravica do dela 
in svoboda dela v skladu z vsemi drugimi pravicami in dolžnostmi. 

Zakon o stanovanjskih razmerjih skupaj z obvezno razlago je napravil 
korak naprej v uresničevanju ustavnih načel o osvobajanju dela kot prerašča- 
nju zgodovinsko pogojenih družbenoekonomskih neenakosti in odvisnosti ljudi 
pri delu, ki se zagotavlja z odpravljanjem nasprotja med delom in sredstvi, 
s katerimi organizacija upravlja, ter pravicami, ki iz takega dela z družbenimi 
sredstvi izhajajo. Te pravice pa so za vse delavce enake, ne glede na to, pri 
kateri organizaciji združuje delavec svoje delo z drugimi delavci. Prispevek 
delavca za stanovanjsko graditev je enak ne glede na to, pri kateri organizaciji 
združenega dela dela. Stanovanjska pravica, ki jo pridobi delavec po 67. členu 
zakona o stanovanjskih razmerjih po desetih letih dela v katerikoli organi- 
zaciji združenega dela, je oprta na prispevek, ki ga je dal delavec na podlagi 
svojega minulega dela, ne glede na to, v kateri organizaciji združuje delavec 
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svoje delo. Tako pridobljena stanovanjska pravica torej temelji na načelu 
vzajemnosti in solidarnosti, ki je temeljno načelo združevanja sredstev in 
dela. Načela vzajemnosti in solidarnosti ne uresničujemo samo znotraj de- 
lovnih in temeljnih organizacij, pač pa med njimi v širši družbeni skupnosti, 
torej na nivoju občine in republike. Iz tega načela pa izhaja celoten zakon 
o stanovanjskih razmerjih, kakor tudi celotna politika solidarnostnega zbi- 
ranja sredstev za stanovanjske potrebe delavcev z nižjimi osebnimi dohodki, 
za katere prav tako združujejo sredstva vsi delavci, ne glede na to, v kateri 
organizaciji združenega dela delajo. 

Pojmovanje stanovanjskega sklada, vezanega na temeljno organizacijo 
združenega dela oziroma delovno organizacijo, v takem obsegu ni v skladu 
s pojmom družbene lastnine kot skupne lastnine delovnih ljudi in občanov 
in kot skupne neodtujljive osnove družbenega dela in družbene reprodukcije, 
namenjene za zadovoljevanje materialne osnove socialistične družbe in so- 
cialističnih samoupravnih odnosov. Opredeljevanje družbene lastnine v smislu 
izključne razpolagalne pravice organizacij združenega dela nudi podlago za 
ustvarjanje neke vrste podjetniške lastnine kot oblike prilaščanja rezultatov 
tujega dela, ki je tuja samoupravnim socialističnim odnosom. Nova stanovanj- 
ska zakonodaja izvaja ustavno opredeljeno pojmovanje vloge družbene last- 
nine, presega ozka podjetniška pojmovanja o reševanju stanovanjskih vpra- 
šanj delavcev in z uvajanjem solidarnostnih oblik združevanja sredstev dejan- 
sko omogoča gradnjo in dodeljevanje stanovanj najpotrebnejšim, tudi mladim 
strokovnim kadrom. Ob upoštevanju teh smotrov ni bojazni, da bi se zmanj- 
šala gradnja družbenih stanovanj. 

Upoštevajoč navedeno po .mnenju Komisije predlog predlagateljev za 
spremembo in dopolnitev tretjega odstavka 67. člena zakona o stanovanjskih 
razmerjih ni sprejemljiv. 

Danes smo dobili na klop tudi mnenje Izvršnega sveta, ki se z Zakonodaj no- 
pravno komisijo in z mnenjem Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja 
in varstvo okolja Zbora združenega dela in Odbora za urbanizem, stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin prav tako strinja. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Zeli mogoče predstavnik 
Izvršnega sveta še ustno dopolniti mnenje Izvršnega sveta? Besedo ima 
dr. Miro Saje, pomočnik republiškega sekretarja za urbanizem! 

Dr. Miro Saje: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršini svet Skupščine SR Slovenije je na 24. seji dne 1. 7. 1975 obravnaval 
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih, ocenil razloge, s katerimi se utemeljuje potreba po spremembi tega 
zakona, ter stališča, ki sta jih sprejela pristojna odbora za .stanovanjsko in 
komunalno gospodarstvo pri Zboru združenega dela in Zboru občin te skup- 
ščine ter stališča Zakonodajno-pravne komisije. 

Izvršni svet je v celoti podprl stališče omenjenih odborov in Zakono- 
dajno-pravne komisije in meni, da niso utemeljeni razlogi za predlog za izdajo 
zakona in da tudi niso sprejemljiva predlagana načela, po katerih naj se zakon 
o stanovanjskih razmerjih spremeni in dopolni. 

Ni utemeljena trditev, da bo zaradi izvajanja 67. člena zakona o stano- 
vanjskih razmerjih zmanjšana gradnja družbenih najemnih stanovanj, saj v 
predlogu nakazano vprašanje nima širšega obsega. Če bo prišlo do zmanjšanja 
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stanovanjske gradnje v naslednjih letih, bo treba iskati vzroke v posledicah 
inflacijskih gibanj, ne pa v tem, da organizacije združenega dela zaradi 67. člena 
zakona o stanovanjskih razmerjih ne bi bile aktivne pri razširjeni reprodukciji 
stanovanj. Tudi navedbe, da organizacije združenega dela, ki vlagajo svoja 
sredstva v najemniški stanovanjski sklad, niso v enakopravnem položaju z orga- 
nizacijami združenega dela, ki rešuje stanovanjska vprašanja delavcev s stano- 
vanjskimi posojili, so zelo posplošene in zato nesprejemljive. Organizacije zdru- 
ženega dela snujejo svojo stanovanjsko politiko glede na stopnjo svoje akumula- 
cijske sposobnosti, kar pomeni, da so praviloma majhne in nizko akumulativne 
delovne organizacije v znatno slabšem položaju kot velike organizacije. Nor- 
malno je, da take organizacije snujejo stanovanjsko politiko tako, da s poso- 
jili in z mobilizacijo zasebnih sredstev rešujejo perečo stanovanjsko proble- 
matiko. 

Kadrovske politike pri organizacijah združenega dela ni mogoče snovati 
samo na kadrovskih stanovanjih, temveč tudi na pravilni valorizaciji osebnega 
dela, na izvajanju načel policentričnega razvoja in tako dalje. Torej gre za širši 
kompleks problemov, na katere spremembe zakona o stanovanjskih razmerjih 
ne morejo vplivati. 

Izvršni svet ne podpira predloga za izdajo zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. Izvršni svet je sprejel sklep, ki 
Skupščini ni bil posredovan, naj Republiški sekretariat za urbanizem pripravi 
osnutek samoupravnega sporazuma o določitvi meril za oblikovanje splošnega 
akta organizacij združenega dela in drugih stanodajalcev o oddajanju stano- 
vanj v smislu 2. odstavka 37. člena zakona o stanovanjskih razmerjih. S tem 
samoupravnim aktom je mogoče na sporazumni osnovi bolj primerno urediti 
prehajanje delavcev iz ene organizacije združenega dela v drugo ter urejati 
njihov stanovanjski status. 

Osnutek tega samoupravnega sporazuma bo predložen v javno razpravo 
v septembru tega leta. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Saje! Na podlagi predloga 
za izdajo zakona in poročil pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Glede na stališča 
našega odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja, Zakonodaj no-pravne komisije, Izvršnega sveta Skupščine Socialistične 
republike Slovenije in današnje razprave na seji zbora moramo glasovati naj- 
prej o tem, ali je predlog za izdajo zakona potreben. Kdor je za predlog za 
izdajo zakona, naj glasuje! (17 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (26 dele- 
gatov.) Se je kdo vzdržal? (9 delegatov se je glasovanja vzdržalo.) 

Na podlagi izida glasovanja ugotavljam, da je zbor predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih za- 
vrnil. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na potrditev samo- 
upravnega sporazuma o združitvi v Univerzo v Mariboru. 

Samoupravni sporazum je Skupščini predložilo v potrditev Združenje vi- 
sokošolskih zavodov v Mariboru. Za svojega predstavnika so določili tovariša 
dr. Rudija Crnkoviča, namestnika predstojnika Združenja visokošolskih za- 
vodov v Mariboru. Predstavnik Izvršnega sveta je Leopold Kejžar, namestnik 
predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. 
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Zeli morda predstavnik predlagatelja samoupravni sporazum še ustno 
obrazložiti? (Ne želi.) Želi besedo predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) 

K tej točki dnevnega reda sta bila povabljena tudi Izobraževalna skupnost 
Slovenije in Združenje visokošolskih zavodov Maribor. 

Samoupravni sporazum ste prejeli z dopisom z dne 17. 6. 1975. Obrav- 
navali so ga: Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora 
in Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela, ki sta pred- 
ložila skupno pismeno poročilo in predlog odloka, ter Zakonodajno-pravna 
komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Poročili in predlog odloka 
prejeli. Prejeli pa ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Želita mogoče poročevalca 
Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? K besedi se javlja Matija Pajnkiher, 
delegat iz Maribora! 

Matija Pajnkiher: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Na dnevnem redu imamo odlok o združitvi v Univerzo v Mariboru. 
Prepričan sem, da ga bo zbor sprejel. Za na videz skromnim odlokom pa se 
skriva pomembno dejstvo, saj bo Skupščina Socialistične republike Slovenije 
s tem odlokom potrdila nastanek nove slovenske univerze. Za maloštevilni 
narod, kot smo Slovenci, pa je začetek delovanja nove univerze v prvi vrsti 
zgodovinski dogodek. 

Zato želim spregovoriti nekaj besed o tem, kaj nam v severovzhodni Slo- 
veniji in še posebej v Mariboru nova univerza pomeni. 

Iz bogate obrazložitve samoupravnega sporazuma je razviden nastanek in 
razvoj visokošolskega središča v Mariboru, ki praznuje letos 15-letnico delo- 
vanja. Od nastanka dalje se je to visokošolsko središče razvijalo kot del naše 
družbene skupnosti, ki je v burnem procesu samoupravne Socialistične revolu- 
cije začutila potrebo po večjem številu visokošolsko izobraženih strokovnih 
kadrov. Prav visokošolskih strokovnjakov pa je v severovzhodni Sloveniji še 
posebej primanjkovalo in tu je iskati enega od glavnih vzrokov, da so ti predeli 
začeli zaostajati in da smo jih pred leti morali razglasiti za nerazvite. 

Upravičena je trditev, da so bih visokošolski zavodi v Mariboru ustanov- 
ljeni zaradi potreb in na zahtevo gospodarstva in družbenih služb ter vsebinsko 
in organizacijsko zasnovani na temeljnih smernicah visokošolske reforme, 
opredeljeni v resoluciji zvezne skupščine o izobraževanju strokovnih kadrov. 
Ves čas so izpolnjevali njena glavna načela: demokratičnost, odprtost, stopnje- 
vanje študija, povezanost z gospodarstvom in študij ob delu. Če so bili takrat pri 
nekaterih pomisleki o upravičenosti njihovega nastanka, so s svojim delom 
povsem potrdili pravilnost odločitve, saj je diplomiralo tu 11 000 študentov, 
od tega 3000 ekonomistov, 2200 inženirjev raznih tehničnih strok, 2000 orga- 
nizatorjev dela, 1400 predmetnih učiteljev, blizu 1000 pravnikov in 600 inže- 
nirjev agronomije, ki pomagajo ustvarjati lepši jutrišnji dan po vseh sloven- 
skih pokrajinah. 

Seveda sta največ diplomantov iz visokošolskih zavodov v Mariboru dobili 
severovzhodna Slovenija in Maribor. Gospodarski in družbeni razvoj zadnjih 
let sta tesno povezana z njimi. Marsikje brez njihovega ustvarjalnega dela 
sploh ne bi mogli uresničiti zastavljenih ciljev. 

Kot posebno pohvalno pa je potrebno omeniti skrb Visokošolskih zavodov 
v Mariboru za razvijanje študija ob delu. Tu so nedvomno pionirji, o čemer 
priča tudi podatek o številu centrov tako imenovanega izrednega študija po 
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vsej Sloveniji in dejstvo, da so izredni študentje šestih v mariborsko združenje 
visokošolskih zavodov vključenih šol predstavljali 65 fl/o vseh izrednih študentov 
v Sloveniji. Marsikateri zaposlen ne bi nikoli prišel do višje izobrazbe, če 
ne bi bila ta oblika študija tako skrbno organizirana. 

V študijskem letu 1973/74 je bilo izrednih študentov 42 %, od tega 7 "/o iz 
industrije, 9!% iz gradbeništva, 13% trgovine, 2,6% iz gostinstva, 1,2,% iz 
kmetijstva in obrti, torej iz gospodarskih dejavnosti 70 P/a, iz kulturno-pro- 
svetne in socialne dejavnosti 11,3%, ostali pa iz državne uprave in drugih 
dejavnosti. 

Diplomanti pa seveda niso edini prispevek naših visokošolskih zavodov 
k hitrejšemu razvoju Slovenije kot celote in severovzhodne Slovenije še po- 
sebej. Mnogi diplomanti so v svojih diplomskih nalogah obdelali praktične 
probleme in poiskali rešitve, ki so jih v delovnih organizacijah s pridom upo- 
rabljali. Z organizacijo strokovnih posvetov pomagajo pri reševanju zapletenih 
problemov gospodarskega razvoja. 

Učitelji nastopajo kot strokovni svetovalci in so kot raziskovalci objavili 
nad 4000 raznih strokovnih prispevkov. Skratka, Visokošolski zavodi v Mari- 
boru so postali zelo pomemben in nepogrešljiv izvor strokovnih kadrov ter 
koncentracije znanja, saj deluje na njih nad 200 učiteljev. 

Ce obravnavamo preosnovanje dosedanjega Združenja visokošolskih za- 
vodov v Mariboru v novo slovensko univerzo v Mariboru kot priznanje za 
dobro opravljeno delo, potem moramo hkrati ugotoviti, da pomeni nova uni- 
verza za učitelje visokošolskih delovnih organizacij tudi veliko obveznost. 
Naša socialistična samoupravna družba od nje mnogo pričakuje. Ne potrebuje 
in ne želi si namreč univerze zastarelega tipa, vzvišene v svojem pretiranem 
poudarjanju ozke strokovne izobrazbe, saj je za današnji čas nesprejemljiva 
vsaka vzgojno-izobraževalha industrija, torej tudi univerza, ki bi poudarila 
samo ozko strokovno izobrazbo, potrebno za življenjski poklic. Naša samo- 
upravna socialistična družba ne pričakuje od visokega šolstva le dobrih stro- 
kovnjakov in specialistov, ampak tudi dejavno in odgovorno udeležbo pri 
samoupravnem odločanju, prizadevne in ustvarjalne ljudi s socialistično samo- 
upravno zavestjo, s poglobljenim ustvarjalnim in kritičnim mišljenjem. Kakor 
pa visoke strokovnosti ni mogoče doseči brez sistematičnega študija, tako tudi 
samoupravljalska zavest ne nastaja niti ne dozoreva sama po sebi, temveč je 
lahko rezultat povezovanja marksizma in njegove celovitosti ter smotrov in 
vrednosti naše samoupravne socialistične revolucije. 

Zato mora postati samoupravljanje v visokem šolstvu hkrati temeljni druž- 
beni odnos in pot do oblikovanja osebnosti. Želimo in pričakujemo, da bo danes 
razglašena Univerza v Mariboru samoupravno socialistično angažirana uni- 
verza. Dosedanja izredna volja, zagnanost, ljubezen, s katero so učitelji in 
drugi delavci razvijali šolo in sebe ter spodbudni rezultati njihovega dela nas 
navdajajo z zaupanjem, da se bodo naša pričakovanja uresničila. Zato vas, 
tovariši in tovarišice delegati, prosim, da glasujete za odlok. Hvala lepa! 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Pajnkiher! Kdo želi raz- 
pravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Kdor je za predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma o zdru- 

žitvi v Univerzo v Mariboru, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o potrditvi samo- 
upravnega sporazuma o združitvi v Univerzo v Mariboru. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na potrditev samo- 
upravnega sporazuma o ustanovitvi Izobraževalne skupnosti za agroživilstvo. 

Samoupravni sporazum je Skupščini predložila v potrditev Izobraževalna 
skupnost za agroživilstvo in za svojega predstavnika določila tovarišioo Angelo 
Mihelič, članico Izvršilnega odbora Izobraževalne skupnosti za agroživilstvo. 
Predstavnik Izvršnega sveta je Leopold Kejžar, namestnik predsednika Repu- 
bliškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. Želi mogoče predstavnica pred- 
lagatelja samoupravni sporazum še ustno obrazložiti? (Ne želi.) Zeli besedo 
predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) 

K tej točki je bila povabljena tudi Izobraževalna skupnost Slovenije in 
Izobraževalna skupnost za agroživilstvo. Samoupravni sporazum ste prejeli 
s sklicem za 18. sejo zbora. Obravnavali so ga: Odbor za družbenoekonomske 
odnose in razvoj našega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora 
združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo in predlog odloka, 
ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je predložila pismeno poročilo. Predlog 
pdloka in poročili ste prejeli. Prejeli pa ste tudi mnenje Izvršnega sveta. 
Želijo mogoče predstavniki še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma o usta- 
novitvi Izobraževalne skupnosti za agroživilstvo, naj prosim glasuje! (55 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog druž- 
benega dogovora o osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih 
osebnih prejemkov voljenim ali menovanim funkcionarjem v pravosodju. 

Predlog družbenega dogovora je Skupščini predložila v obravnavo Komi- 
sija podpisnikov družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje oseb- 
nih dohodkov in drugih osebnih prejemkov voljenim ali imenovanim funkcio- 
narjem v pravosodju in za svojega predstavnika določila tovariša Svetozarja 
Poliča, predsednika Komisije. Predstavnik Izvršnega sveta je Vlado Tance, 
namestnik republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun. Zeli mogoče predstavnik predlagatelja tovariš Polič besedo? (Ne želi.) 
Zeli besedo predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) 

Predlog družbenega dogovora ste prejeli z dopisom z dne 17. 6. 1975. Obrav- 
navali pa so ga: Komisija za pravosodje, Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve in Zakonodajno-prijavn'a komisija, ki so predložile 
pismena poročila. Poročila ste prejeli. Prejeli pa ste tudi mnenje Izvršnega 
sveta. Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) 

Na podlagi predloga družbenega dogovora in pismenih poročil pričenjam 
razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Ce nihče ne želi besede, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog družbenega dogovora o 

osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov 
voljenim ali imenovanim funkcionarjem v pravosodju. 
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Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da da v imenu Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije soglasje k številu strokovnih in admini- 
strativno-tehničnih delavcev ter delovnih mest pri Sodišču združenega dela 
Socialistične republike Slovenije. 

Predlog odloka sta Skupščini predložili Zakonodajno-pravna komisija in 
Komisija za pravosodje. Za svojega predstavnika je Komisija za pravosodje 
določila tovariša Jožeta Pernuša. Želita mogoče predstavnika Zakonodajno- 
pravne komisije in Komisije za pravosodje predlog odloka še ustno obrazložiti? 
(Ne želita.) 

Predlog odloka in pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest pri Sodišču združenega dela Socialistične republike Slovenije ste prejeli 
z dopisom z dne 25. 6. 1975. Prejeli pa ste tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Na podlagi predloga odloka in pravilnika pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in pre- 
hajam na glasovanje o predlogu odloka. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o pooblastitvi 
Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, da da v imenu 
Skupščine Socialistične republike Slovenije soglasje k številu strokovnih in 
administrativno-tehničnih delavcev ter delovnih mest pri Sodišču združenega 
dela Socialistične republike Slovenije. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev 
v prometu. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je to- 
variš Marjan Ekart, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za 
finance, predstavnik naše delegacije v zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ je tovariš Zvonimir Volfand. 

Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 9. 6. 1975 skupaj s poročilom 
Medrepubliškega komiteja za področje financ. Z dopisom z dne 23. 6. 1975 pa 
ste prejeli mnenja in pripombe Izvršnega sveta Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor 
za finance Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. 
Omenjeni poročili ste prejeli. 

Pričenjam razpravo. Pismen prispevek k osnutku tega zakona je predložil 
delegat iz skupine delegatov iz občine Idrija. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da 
sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje 
k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčevanju pro- 
izvodov in storitev v prometu. 

2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, predlogi in stališča, ki jih pred- 
laga Odbor v svojem poročilu, Izvršni svet v svojem mnenju in delegati v svojih 
pismenih prispevkih. 
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3. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s predlogi in pripombami Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije in v njenem imenu soglasje k predlogu 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčevanju proizvodov in 
storitev v prometu. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 14. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o oblikovanju in uporabi rezervnih družbenih sredstev. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Jože Tepina. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ pri tej točki dnevnega reda je tovariš Zvonimir Volfand. 

Želi besedo predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) 
Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 9. 6. 1975, prejeli pa ste 

tudi poročilo Zakonodajno-pravne komisije Zbora republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ in mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor 
za finance Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. 
Poročili ste prejeli. Zeli besedo predstavnik Odbora za finance? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in glede na stališče 

Odbora za finance predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 
Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije ne daje soglasja 

k osnutku zakona o oblikovanju in uporabi rezervnih družbenih sredstev. 
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi sredstev za financiranje investicijskih del v dolini reke Beli Drim. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Tepina. Predstavnik 
naše delegacije je tovariš Volfand. Želita predstavnika besedo? (Ne želita.) 

Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 11. 6. 1975. Obravnavah so ga: 
Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora združenega dela, 
ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki je prav tako predložila pismeno poročilo. 

Poročili ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Z dopisom 
z dne 17. 6. pa ste prejeli tudi poročilo Zakonodajno-pravne komisije Skupščine 
SFRJ. Želita morda predstavnika Odbora in Komisije besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče besede, 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o za- 
gotovitvi sredstev za financiranje investicijskih del v dolini reke Beli Drim. 

2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, predlogi in stališča, ki jih pred- 
lagata Odbor v svojem poročilu in Izvršni svet v svojem mnenju. 
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3. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s predlogi in pripombami 
Skupščine SR Slovenije in v njenem imenu soglasje k predlogu zakona o zago- 
tovitvi sredstev za financiranje investicijskih del v dolini reke Beli Drim. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 16. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembi kratkoročnih kreditov Narodne banke Jugoslavije za financiranje 
zveznih blagovnih rezerv v dolgoročni kredit, ki ga bo odplačevala federacija. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Jože Tepina, predstavnik naše dele- 
gacije tovariš Zvonimir Volfand. 

Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 9. 6. 1975. Obravnavah so ga: 
Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora združenega dela, 
ki sta zboru predložila skupno pismeno poročilo, ter Zakonodaj no-pravna 
komisija, ki je predložila pismeno poročilo. Poročili ste prejeli. Prejeli ste 
tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona 
o spremembi kratkoročnih kreditov Narodne banke Jugoslavije za financiranje 
zveznih blagovnih rezerv v dolgoročni kredit, ki ga bo odplačevala federacija. 

2. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije 
soglasje k predlogu zakona o spremembi kratkoročnih kreditov Narodne banke 
Jugoslavije za financiranje blagovnih rezerv v dolgoročni kredit, ki ga bo 
odplačevala federacija. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dopolnitvi zakona o deviznem poslovanju. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Jože Tepina. Predstavnik naše dele- 
gacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ pa tovariš Zvonimir 
Volfand. 

Želita mogoče predstavnika besedo? (Ne želita.) 
Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 25. 6. 1975. Obravnavah so ga: 

Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora združenega dela, 
ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodaj no-pravna komisija, 
ki je prav tako predložila pismeno poročilo. 

Poročili ste prejeli, prav tako pa tudi mnenje Izvršnega sveta. Želijo pred- 
stavniki besedo? (Ne želijo.) 

Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo! Kdo 
želi razpravljati? (Nihče.) 
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Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 

dopolnitvi zakona o deviznem poslovanju. 
2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, predlogi in stališča, ki jih predla- 

gata Odbor v svojem poročilu in Izvršni svet v svojem mnenju. 
3. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru re- 

publik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije 
soglasje k predlogu zakona o dopolnitvi^zakona o deviznem poslovanju. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dopolnitvi zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem 
poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Tepina, predstavnik 
naše delegacije pa tovariš Volfand. 

Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 25. 6. 1975, obravnavali pa 
so ga: Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora združenega 
dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Poročili ste prejeli. Prejeli 
ste tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 
Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo! Kdo 

želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

1. Zbor občine Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje 
k osnutku zakona o dopolnitvi zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem 
monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih 
pokrajin. 

2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, predlogi in stališča, ki jih pred- 
lagata Odbor v svojem poročilu in Izvršni svet v svojem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije soglasje k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o Narodni 
banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju Narodnih bank republik 
in Narodnih bank avtonomnih pokrajin. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dopolnitvi zakona o kreditnih poslih s tujino. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin. 
Predstavnika sta tovariš Tepina in tovariš Volfand. 

Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 25. 6. 1975. Obravnavali so ga: 
Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora združenega dela, 
ki sta predložila skupno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je pred- 
ložila pismeno poročilo. Poročili ste prejeli. 
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Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje 
k osnutku zakona o kreditnih poslih s tujino. 

2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, predlogi in stališča, ki jih pred- 
lagata Odbor v svojem poročilu in Izvršni svet v svojem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine Socialistične 
republike Slovenije soglasje k predlogu zakona o kreditnih poslih s tujino. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in 
olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
v letu 1975. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
Sociahstične republike Slovenije in za svojega predstavnika določil tovariša 
Jožeta Tepino, ki bo predlog zakona še ustno obrazložil. 

Jože Tepina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Obrazložil bom le, zakaj predlagamo, da se zakon obravnava po hitrem po- 
stopku. Predloženi zakon rešuje dve vprašanji, o čemer je bilo govora že ob 
sprejetju tega zakona. Gre namreč za to, da se med letom korigira stopnja 
prispevkov iz dohodka in pa da se upoštevajo tudi zneski, ki jih določa sindi- 
kalna lista. Kot je znano, se plačuje davek po akontacijah na osnovi davčne 
osnove oziroma vplačil iz preteklega leta. Konec junija pa so temeljne orga- 
nizacije združenega dela oziroma davčni zavezanci dolžni, da na podlagi perio- 
dičnih obračunov ugotovijo davčno osnovo in tudi poračunajo in obračunajo 
davek. Če bi še nadaljevali z dosedaj veljavnimi stopnjami in z dosedaj 
veljavnimi zneski, pomeni, da bi bila davčna osnova višja, ker so stopnje in 
tudi zneski ter olajšave nižje. Zaradi tega bi davčni zavezanci plačali več 
davka pri istih stopnjah. 

Hiter postopek predlagamo zato, da se olajša davčnim zavezacem obračun 
in pa da ne bi prejudicirali razprav še v tem mesecu ali v septembru o more- 
bitnih popravkih že sprejete stopnje ali o kakšnih drugih korekcijah zakona 
o odbitnih postavkah in olajšavah za republiški davek iz dohodka. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Ker je o predlogu zakona 
razpravljal ad hoc sestavljeni odbor, ki smo ga izvolili na današnji seji zbora, 
prosim poročevalca, da pove, kakšno je mnenje tega odbora, tako k predlogu 
za hiter postopek kakor k vsebini! 

StankoJuršič : Ad hoc formirani odbor je pregledal predlog in se 
strinjal, da se sprejme ta predlog po hitrem postopku, na osnovi drugega od- 
stavka 294. člena poslovnika Skupščine. Že Odbor za finance je na svoji 9. 
seji 23. decembra 1974. leta pri obravnavi predloga zakona o določitvi stopenj, 
odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela za leto 1975 predlagal, da se v ustrezne določbe členov, ki 
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se nanašajo na odbitne postavke, na prispevke iz dohodka za financiranje 
samoupravnih interesnih skupnosti in na izdatke, ki imajo značaj osebnih pre- 
jemkov, vključijo ustrezne spremembe po sprejetju stopenj za financiranje 
samoupravnih interesnih skupnosti in po sprejemu sindikalne liste za leto 1975. 

Glede na stališče stalnega odbora se danes formirani odbor strinja z izdajo 
tega zakona. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa! Izvršni svet predlaga, da 
predlog zakona obravnavamo v smislu 298. člena poslovnika Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije po hitrem postopku, ker je treba vprašanja, ki jih 
ureja ta zakon, zaradi roka za predajo periodičnih obračunov nemudoma 
urediti. 

O predlogu Izvršnega sveta, da se zakon obravnava po hitrem postopku, 
pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, da se zakon obravnava po hitrem 
postopku, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En 
delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog Izvršnega sveta, 
da obravnavamo zakon po hitrem postopku. 

Sedaj pričenjam razpravo o predlogu zakona! Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. 

Na glasovanje dajem predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela v letu 1975. Kdor je za predlog zakona, 
naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na volitve in imeno- 
vanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije je predložila v obravnavo in sprejem naslednja 
predloga: predlog odloka o imenovanju delegata Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije v Komisijo podpisnikov družbenega dogovora o osnovah in 
merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov voljenim 
ali imenovanim funkcionarjem v pravosodju in predlog odloka o imenovanju 
treh članov in njihovih namestnikov v Arbitražnem senatu Samoupravne 
interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije. 

Kot predstavnica Komisije je za našo sejo določena tovarišica Mihaela 
Ver bič. 

Prehajamo na predlog odloka o imenovanju delegata Skupščine SR Slo- 
venije v Komisijo podpisnikov družbenega dogovora o osnovah in merilih za 
določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov voljenim ali imeno- 
vanim funkcionarjem v pravosodju. O tem predlogu odloka pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o predlogu odloka. Kdor 
je za predlog, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o imenovanju dele- 
gata Skupščine SR Slovenije v Komisijo podpisnikov družbenega dogovora 
o osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih prejem- 
kov voljenim ali imenovanim funkcionarjem v pravosodju. 

S tem je bil Igor Ponikvar, član Komisije Skupščine SR Slovenije za 
volitve in imenovanja, imenovan za delegata Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije v Komisijo podpisnikov družbenega dogovora o osnovah in 
merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov voljenim 
ah imenovanim funkcionarjem v pravosodju. 

Prehajamo na predlog odloka o imenovanju treh članov in njihovih na- 
mestnikov v Arbitražnem senatu Samoupravne interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva Slovenije. 

Zeli kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o imenovanju treh 
članov in njihovih namestnikov v Arbitražnem senatu Samoupravne interesne 
skupnosti elektrogospodarstva Slovenije. S tem so bih v Arbitražni senat ime- 
novani : 

za člana: France Jeras, diplomirani pravnik, svetovalec Predsedstva Go- 
spodarske zbornice SR Slovenije; 

za namestnika: Franc Jereb, diplomirani elektro inženir, vodja temeljne 
organizacije združenega dela Energetika Kranj, Sava, industrija gumijevih, 
usnjenih in kemičnih izdelkov Kranj; 

za člana: Veri Medvešček, diplomirani ekonomist, direktor finančno-račun- 
skega sektorja Droga, prehrambena industrija Portorož; 

za namestnika: Alfonz Brzič, diplomirani pravnik, direktor organizacijsko- 
kadrovskega sektorja, Industrija motornih vozil Novo mesto; 

za člana: Jože Fleterski, inženir elektrotehnike, vodja elektro vzdrževanja 
nove valjarne, Industrija metalnih polizdelkov Impol, Slovenska Bistrica; 

za namestnika: Srečko Kranjc, elektrotehnik, elektroenergetik, temeljna 
organizacija združenega dela Energetika, Slovenske železarne Ljubljana, Že- 
lezarna Štore. 

Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na vprašanja de- 
legatov. 

Po drugem odstavku 166. člena ustave Socialistične republike Slovenije 
ima delegat v zboru pravico obrniti se na Izvršni svet ali na predstojnike repu- 
bliških upravnih organov z vprašanji, ki se tičejo njihovega dela ali zadev iz 
njihove pristojnosti. 

K tej točki dnevnega reda smo vam poslali delegatski vprašanji Venče- 
slava Kodermana, delegata iz Skupščine mesta Ljubljana in skupine delegatov 
iz občine Tolmin. 

Na vprašanje delegata Venčeslava Kodermana iz Skupščine mesta Ljub- 
ljana bo odgovorila tovarišica Mara Vrtačnik, pomočnica direktorja Zavoda 
SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Mara Vrtačnik: Vprašanje delegata Venčeslava Kodermana se glasi: 
V zadnjem času so nekatere organizacije združenega dela zašle v dokaj ne- 
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ugodno finančno stanje. Večina teh organizacij združenega dela ne posluje z 
izgubo, zajel jih je le val nelikvidnosti. Nekatere organizacije združenega dela, 
katerih namen je tudi zadovoljevanje posebnih in drugih skupnih interesov, 
izvajajo ali bi lahko izvajale do organizacij združenega dela, ki so nelikvidne, 
zelo ostre ukrepe, kot so izklopi ah podobno. Ah ne bi s tem posegom organiza- 
cijam združenega dela, ki imajo že tako neugodno finančno stanje, stanja še 
poslabšali? Zakaj se tudi te organizacije združenega dela ne bi ob takih pri- 
merih posluževale enakih ukrepov kot ostala podjetja, na primer opomina, 
tožbe ali podobnega? Ah ni tak ukrep v nasprotju z ukrepi družbene samo- 
zaščite? 

Odgovor: V Sloveniji se je v zadnjih mesecih poslabšala likvidnost gospo- 
darstva. Po podatkih je bilo 31. maja blokiranih 65 organizacij združenega dela 
s 50 589 zaposlenimi, decembra lani pa 44 organizacij s 25 680 zaposlenimi, pri 
čemer zajema vrednost blokacije okoli 5 "/o likvidnih sredstev. Vrednost bloki- 
ranih žiro računov sicer zek> niha, vendar pa je očitno, da imajo organizacije 
združenega dela vedno pogosteje težave z likvidnostjo. Plizadete so predvsem 
organizacije združenega dela v industriji, saj odpade nanje okrog 80®/» od 
celotnega zneska blokacij. 

Iz informacij, ki so nam jih posredovale nekatere organizacije združenega 
dela iz Ljubljane, ki zadovoljujejo posebne in druge skupne interese, na primer 
elektrogospodarstvo, plinarna, vodovod, pa izhaja, da ne izvajajo do organizacij 
združenega dela, ki imajo pri njih neplačane račune, ostrih sankcij. Do sedaj 
se še niso poslužili zakonskega določila, ki jim dovoljuje, da do tistih organi- 
zacij združenega dela, ki ne plačajo računov, ukrepajo z izklopi in podobnim. 

Poslužujejo se opominov in sodnih terjatev s tem, da zaračunavajo le 
zamudne obresti. Taka finančna nedisciplina spravlja organizacije, ki zadovo- 
ljujejo posebne in druge skupne interese, v neugoden finančni položaj, tako da 
imajo potem same težave z likvidnostjo. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovarišica Vrtačnikova! Na 
delegatsko vprašanje skupine delegatov iz občine Tolmin bo odgovoril tovariš 
Just Miklavc, namestnik predsednika v Republiškem komiteju za vprašanje 
borcev NOV in vojaških invalidov. Prosim, tovariš Miklavc! 

Just Miklavc: Spoštovana tovarišica predsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati ! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije pri Skup- 
ščini občine Tolmin in skupina delegatov za Zbor združenega dela 7. okoliša je 
na seji dne 6. junija 1975 pooblastila delegata Zbora občin in delegata Zbora 
združenega dela, da na seji zborov republiške skupščine 11. junija 1975 zasta- 
vita delegatsko vprašanje, ki se glasi: 

»Zakaj do danes še ni bil predložen v obravnavo Skupščini SR Slovenije 
zakon o borcih prekomorskih brigad? V programu zakonodajnega dela Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije je bil določen rok za sestavo predloga 
30. april 1975. Zakon bi moral stopiti v veljavo 1. julija 1975.« 

Komisija Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV nas je pred 
zasedanjem tega zbora obvestila, da je danes prispelo v Skupščino SR Slovenije 
tudi podobno delegatsko vprašanje skupine delegatov Zbora združenega dela 
s področja gospodarstva 20. okoliša in skupine delegatov Zbora občin Skup- 
ščine SR Slovenije iz Skupščine občine Postojna. Zato predlagam, da se ta 
odgovor razume tudi kot odgovor na to vprašanje. 
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Zaradi boljšega razumevanja vprašanja in odgovora pa mi dovolite, da 
preberem še obrazložitev k delegatskemu vprašanju iz Tolmina. 

»V tolminski občini živi od 600 do 700 prekomorskih borcev in približno 
500 sardincev. Borčevske razmere v teh 30 letih po vojni še niso bile urejene. 
Borci prekomorci in sardinci so bih pred in med vojno v italijanskih enotah 
v Sredozemlju, iz katerih so dezertirah in se javili štabu NOV. Do danes sta- 
tus borcev prekomorcev ni bil izenačen s statusom borcev v domovini in prav 
to naj bi osnutek novega zakona uredil. Osnutek tega zakona je Skupščina 
SR Slovenije obravavala že decembra 1973, predlog tega zakona pa še ni bil 
predložen v obravnavo. Vsi smo prepričani, da se godi tem borcem velika 
krivica, ker se sprejem tega zakona pretirano zavlačuje. Socialistična republika 
Hrvatska je to vprašanje v Istri že zdavnaj zadovoljivo rešila. Deset let se 
že rešuje to vprašanje. 

Predlog tega zakona je bil v zakonodajnem programu Skupščine SRS pred- 
viden za prvo polovico leta 1975. Ta rok pa poteka in zakona ni na dnevnem 
redu Skupščine. To pomeni, da se bo prvo polletje izteklo brez sprejema tega 
zakona. Utemeljeno smo zaskrbljeni in iz družbenopolitičnih razlogov želimo, 
da se da prioriteta rešitvi tega vprašanja.« 

Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov daje 
v imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na delegatsko vprašanje tale 
odgovor: 

Osnutek zakona o ureditvi varstva določenih kategorij borcev NOV je bil 
v Skupščini SR Slovenije sprejet 29. aprila 1974, in sicer v takšni obliki, da 
je obsegal nekatere nerešene kategorije borcev, borcev prekomorcev, borcev 
osvobodilnih gibanj Albanije in Grčije in Rdeče armade Sovjetske zveze. Po 
predlogu Skupščine Socialistične republike Slovenije je bil ta osnutek zakona 
poslan občinskim organizacijam Zveze združenj borcev NOV in Republiškemu 
odboru Zveze združenj borcev NOV Slovenije, ki so se skoraj v večini opre- 
delili, da je treba s predlogom zakoila obseči vse nerešene kategorije borcev 
NOV. Bivši republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je pripravil 
takšen predlog zakona, vendar je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije menil, 
naj bi nekatere kategorije borcev NOV reševali postopno, in sicer zaradi neka- 
terih še odprtih vprašanj in nejasnosti, ki bi lahko povzročile nesoglasja 
med borci, pa tudi zaradi trenutnih materialnih možnosti družbe in zaradi 
težav v gospodarskem razvoju. 

Repubhški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov je na 
tej osnovi izoblikoval predlog zakona in ga 20. 4. 1975 poslal Izvršnemu svetu 
Skupščine v razpravo, da bi ga po končanem postopku Izvršni svet poslal Skup- 
ščini SR Slovenije v nadaljnjo obravnavo. 

Republiški komite je hkrati poslal predlog zakona tudi Republiškemu 
odboru Zveze združenj borcev NOV Slovenije. Po tem zakonu naj bi se za borce 
šteli borci, ki so aktivno sodelovali v oboroženih vojaških formacijah antifaši- 
stičnega gibanja v drugih deželah ah v oboroženih formacijah narodnoosvobo- 
dilnega gibanja Albanije oziroma Grčije ali v Rdeči armadi Sovjetske zveze, če 
so do 15. maja 1945 vstopih v NOV ah če so do konca vojne aktivno sodelovali 
v vojaških oboroženih formacijah antifašističnega gibanja v drugih deželah ali 
v oboroženih formacijah narodnoosvobodilnega gibanja Albanije oziroma Grčije 
ah v Rdeči armadi. Borci po tem zakonu bi bih tudi tisti tedanji italijanski 
državljani, ki so v zavezniških vojaških enotah aktivno in organizirano delali 
za narodnoosvobodilno gibanje, če so se do 15. maja 1945 pridružili osvobodilni 
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vojski Jugoslavije. Status borca bi dobili tudi tedanji italijanski državljani, ki 
so bili v posebnih vojaških kazenskih enotah v Italiji ter so v teh enotah 
aktivno in organizirano delali za narodnoosvobodilno gibanje, z enakim pogo- 
jem kot zgoraj, da so se do 15. maja 1945 pridružili osvobodilni vojski Jugo- 
slavije. 

Status borca NOV pomeni, da ima udeleženec NOV priznano dvojno dobo 
za čas svojega delovanja ah boja, poleg dvojne dobe pa nekatere pravice, ki so 
večje za borce pred 9. 9. 1943 oziroma 13. 10. 1943 kot pa za tiste, ki so začeli 
svoj boj po teh datumih. 

Predlog zakona prav tako obsega zelo močno skupino nekdanjih italijan- 
skih državljanov, ki so v posebnih vojaških kazenskih enotah na Sardiniji 
aktivno in organizirano delali za narodnoosvobodilno gibanje, iz različnih vzro- 
kov pa niso nikdar vstopih v narodnoosvobodilno vojsko Jugoslavije, vendar so 
se borih na Korziki in v Južni Franciji v slovenskih četah, ki so bile v sestavu 
VII. ameriške armade. 

Poudariti je treba, da pristojni upravni organi že dolga leta rešujejo vpra- 
šanje statusa borcev prekornorcev, in sicer na podlagi veljavnih predpisov o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in kriterijev, ki so bili za obrav- 
navanje zadev prav te kategorije borcev. V nobenem pravnem predpisu pa 
doslej nismo reševali vprašanj borcev, ki jih obravnava 2. člen zakonskega 
predloga, se pravi tistih borcev, ki so aktivno sodelovali v oboroženih vojaških 
formacijah antifašističnih gibanj v drugih deželah. 

Prav tako noben pravni predpis doslej ni uredil vprašanj za borce, tedanje 
italijanske državljane, v posebnih vojaških kazenskih enotah na Sardiniji, ki 
so sicer aktivno in organizirano delali za priključitev k narodnoosvobodilnemu 
gibanju, vendar se iz različnih vzrokov niso nikdar pridružili narodnoosvobo- 
dilni vojski. 

Osrednji odbor prekomorskih brigad je menil, da je treba prav te borce 
pridružiti kategorijam v zakonu, ker brez predvidenega pravnega predpisa teh 
vprašanj sicer nikoh ne bo moč rešiti. 

Komisije, ki odločajo o statusu borca, te so pri Zvezi združenj borcev NOV 
Slovenije, pri Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja in pri 
Izvršnemu svetu Skupščine SRS, so doslej pozitivno rešile po nekaterih podat- 
kih približno 10 000 primerov borcev prekornorcev, če so se borili v tujih voja- 
ških formacijah ter aktivno in organizirano delali z namenom, da se pridru- 
žijo gibanju jugoslovanskih partizanov in če so to tudi storili vsaj do 15. 
maja 1945. 

Zakon, o katerem govori delegatsko vprašanje, je hotel rešiti preostale 
primere in tiste borce, ki so sodelovali v gibanjih v tujih deželah ali ki so se 
bojevali v zavezniških vojaških enotah, tam ostah do konca vojne in se torej 
nikdar niso pridružili jugoslovanskim partizanskim borcem. 

O tako oblikovanem predlogu zakona je 14. maja 1975 na 9. seji razpravljalo 
Predsedstvo Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije in ugo- 
tovilo, da se Zveza združenj borcev NOV Slovenije že dalj časa zavzema za 
rešitev vseh odprtih pravnih, materialnih in socialnih problemov borcev NOV 
z namenom, da se vsa vprašanja rešijo skupno z enim samim pravnim pred- 
pisom, ne pa da se parcialno rešujejo po posameznih kategorijah. 

Predsedstvo Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije 
je zavzelo do zakona odklonilno stališče. Poglavitni argument Predsedstva so 
stališča, ki so bila sprejeta na VII. kongresu Zveze združenj borcev NOV 
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Jugoslavije v Zagrebu, in ugotovitev, da imamo v Jugoslaviji zgrajen temeljni 
sistem varstva borcev narodnoosvobodilne vojne, ki velja v vsej državi in ga 
ne kaže spreminjati. Po mnenju Predsedstva zakona ne upošteva dosedanjega 
stališča Republiškega odbora Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 
Slovenije, da je treba vse probleme borcev reševati skupno. Predlog zakona 
pa tudi ni usklađen s sklepi VII. kongresa Zveze združenj borcev NOV Jugo- 
slavije, saj posega v urejanje temeljnih pravic udeležencev NOV, ki jih po 
ustavi SFRJ ureja lahko le federacija. 

Po mnenju Predsedstva Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV 
Slovenije predloženi zakon ruši enoten sistem borčevskega varstva v SFRJ in bi 
zato to vprašanje morali reševati na zvezni ravni. 

Predlog zakona po mnenju Predsedstva Republiškega odbora Zveze zdru- 
ženj borcev NOV Slovenije tudi ni v skladu s temeljnim sklepom VIL kon- 
gresa Zveze združenj borcev NOV Jugoslavije, ki pravi, da udeležbe v zavez- 
niških vojskah in v antifašističnih gibanjih v drugih deželah ni mogoče izena- 
čiti z udeležbo v narodnoosvobodilnem boju v Jugoslaviji. Predlog zakona hoče 
enačiti udeležbo v teh gibanjih in v zavezniških armadah z udeležbo v narodno^ 
osvobodilni vojski jugoslovanskih narodov, kar po mnenju odbora ni dopustno 
in politično ni sprejemljivo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri obravnavanju zadev borcev NOV 
nikakor ne more mimo mnenj in stališč Republiškega odbora Zveze združenj 
borcev NOV Slovenije in njegovega predsedstva, kajti neupoštevanje teh mnenj 
in stališč bi imelo neugodne politične posledice. Republiški komite za vprašanja 
borcev narodnoosvobodilne vojne in vojnih invalidov je zato po proučitvi stališč 
Predsedstva Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV predlagal Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije, da predlog zakona umakne z dnevnega 
reda in da naj se vprašanje reševanja nerešenih zadev borcev prekomorcev in 
ostalih kategorij borcev ponovno prouči na politični ravni, predvsem v organi- 
zacijah Zveze združenj borcev NOV in Socialistične zveze, in skuša najti na 
tej osnovi najustreznejša rešitev. 

V vprašanju delegata je tudi trditev, da je Socialistična republika Hrvatska 
to vprašanje že zdavnaj zadovoljivo rešila. Povedati je treba, da Socialistična 
republika Hrvatska tega vprašanja z zakonskim predpisom ah z drugačnim 
predpisom te vrste ni reševala. Republiški Zavod za socialno zavarovanje Socia- 
listične republike Hrvatske v Zagrebu je 20. junija 1970 res izdal navodilo, na 
podlagi katerega so vsem upravičenim borcem v prekomorskih brigadah všteti v 
pokojninsko dobo tudi čas na aktivnem in organiziranem delu za narodno- 
osvobodilno vojno v bataljonu speciale, pri čemer se je republiški zavod skli- 
ceval na navodilo zveznega izvršnega sveta o kriterijih za natančnejše določanje 
časa, ki se po členih 29 do 32 zakona o pokojninskem zavarovanju šteje za 
pokojnino. 

To navodilo je bilo objavljeno v Uradnem listu SFRJ, št. 33/64. Navodilo 
Republiškega zavoda za socialno zavarovanje socialistične republike Hrvatske 
navodilo zveznega izvršnega sveta bolj natančno pojasnjuje, pri čemer ne daje 
možnosti za pridobitev statusa borca NOV tistim vojakom zavezniških armad, 
ki kljub delovanju v enotah teh armad za priključitev k NOV Jugoslavije niso 
nikdar stopili med borce NOV. 

Socialistična republika Slovenija oziroma njen bivši republiški zavod za 
socialno zavarovanje oziroma sedanja skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja nista izdala za ta namen posebnega predpisa. 
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Po mnenju upravnih organov, ki so reševali vprašanje statusa borcev 
NOV, ni bilo potrebno izdajati posebnega predpisa, ker so bile določbe veljav- 
nih zakonov jasne, še bolj natančno pa so bile te določbe obrazložene z zveznim 
navodilom o kriterijih za natančnejše določanje časa, ki se po členih 29 do 32 
zakona o pokojninskem zavarovanju šteje v pokojnino', oziroma s kriteriji za 
priznanje statusa borca NOV na območju Slovenskega primorja in Slovenske 
Istre, ki jih je pripravil Republiški odbor Zveze združenj borcev NOV Slove- 
nije in ki so se s privolitvijo Republiškega zavoda za socialno zavarovanje 
SR Slovenije uporabljali pri reševanju takih vlog. Dodatni kriteriji vsebujejo 
namreč tudi določbe, da zakonitih kriterijev ni moč uporabljati šablonsko, 
temveč jih je treba prilagoditi posebnim okoliščinam, v katerih so bili ti 
borci pred vstopom v NOB. Ob upoštevanju posebnih okoliščin, prisilne mobi- 
lizacije in posebnega režima do mobilizirancev, katerim niso dali orožja, tem- 
več so jih imeli na neke vrste prisilnem delu ah v internaciji, ter za pripadnike 
bataljonov speciale se smiselno uporabljajo določbe o internaciji. S prizna- 
njem dvojnega štetja časa, prebitega v bataljonu speciale, še jim prizna tudi 
čas za pot v narodnoosvobodilno vojsko, če je izkazano aktivno in organizirano 
delo v smislu 40. člena bivšega TPZP in citiranega navodila zveznega izvršnega 
sveta z dne 10. 6. 1964. 

Po navedenih kriterijih so pristojni upravni organi prosilcem priznavali 
torej celo pot do enote NOB, česar niso priznavali nobeni drugi kategoriji bor- 
cev, če so se na primer iz internacije, zapora ali iz bataljona speciale nepo- 
sredno napotili v NOB. 

Iz gornjega je razvidno, da SR Slovenija doslej ni nič slabše reševala zadev 
borcev prekomorcev kot Socialistična, republika Hrvatska, še več, sprejela je 
dodatne kriterije, ki so olajšali marsikateremu borcu pridobitev statusa borca 
NOV, čeprav se je enotam NOB pridružil nekaj mesecev po kapitulaciji Italije. 

Naj na kratko ponovim: Predlog zakona o ureditvi varstva določenih kate- 
gorij borcev je zadel poleg odklonilnega stališča Predsedstva Republiškega 
odbora Zveze združenj borcev Slovenije tudi na odklonilna stališča številnih 
občinskih odborov Zveze združenj borcev NOV in večine, udeležencev NOV 
zaradi tega, ker hoče urejati vprašanja, za katere je po zvezni ustavi poobla- 
ščena le federacija, pa tudi zaradi tega, ker hoče proti sklepu VII. kongresa 
Zveze združenj borcev NOV Jugoslavije izenačevati udeležbo v zavezniških 
armadah in v osvobodilnih ali revolucionarnih gibanjih v drugih deželah z 
udeležbo v NOV Jugoslavije. 

Po zbranih podatkih bi bilo treba rešiti nekaj več kot 3500 borcev preko- 
morcev. Vse tiste borce prekomorce, ki so do 13. maja 1945 prišli med borce 
NOV Jugoslavije in ki še nimajo urejenega svojega statusa, je zato treba reše- 
vati še naprej v komisijah, ki že sedaj v svoji pristojnosti rešujejo status in 
vprašanja borcev NOV. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Republiški komite za vprašanja 
borcev NOV in vojaških invalidov predlagata, da naj se komisija izvršnega 
sveta, ki je pristojna za reševanje teh zadev, razširi s predstavniki borcev 
prekomorcev in s predstavniki drugih kategorij borcev, ki sedaj v njej nimajo 
svojih predstavnikov. Tako razširjena komisija pa naj pospešeno rešuje pre- 
ostale vloge oziroma vse vloge, ki jih borci prekomorci na novo vlagajo za 
rešitev svojih statusnih vprašanj. 

Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov je v tem 
smislu že poslal predlog Komisije Izvršnega sveta za kadrovska vprašanja. 
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Predsednica Mara Žlebnik : Hvala, tovariš Miklavc! Delegatka Ivica 
Nachbar iz občine Koper oziroma skupina delegatov iz te občine je na 16. seji 
našega zbora, ki je bila 21. maja tega leta, zastavila delegatsko vprašanje ozi- 
roma pobudo, ki se je nanašala na spremembo uredbe o splošnih pogojih za 
potrošniške kredite. Ker je to uredbo izdal zvezni izvršni svet, smo omenjeno 
pobudo posredovah našim delegatom v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. Dele- 
gat Vinko Gobec je na podlagi omenjene pobude zastavil delegatsko vprašanje 
v Zveznem zboru, vendar nam do danes odgovora še ni posredoval. Deloma je 
Ivici Nachbar že odgovoril Miro Kert, pomočnik republiškega sekretarja za 
finance, na seji, na kateri je bilo vprašanje zastavljeno. Ker je omenjena dele- 
gatka želela popolnejši odgovor, bo na njeno vprašanje dodatno odgovoril to- 
variš Miro Kert! 

Miro Kert: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
K ustnemu pojasnilu na seji zbora 21. 5. bi dodal še naslednje elemente, ki 
osvetljujejo položaj v zvezi s spremembo uredbe o potrošniških kreditih: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pismeno posredoval pripombe zvez- 
nemu izvršnemu svetu takoj po sprejetju uredbe o potrošniških kreditih 1. 
aprila letošnjega leta. Zvezni izvršni svet pa je naročil pristojnim zveznim 
organom, da o predlogu SR Slovenije razpravljajo in zavzamejo do njega sta- 
lišče. V pismenem predlogu SR Slovenije so bile poudarjene naslednje tri točke: 

1. Da se odpravi limit 1000 dinarjev po merski enoti za blago', ki se lahko 
kupuje na kredit, ali pa naj se ta limit zniža za 500 dinarjev. 

2. Obvezen polog naj bo enak za vse vrste blaga, in sicer 20 P/o. 
3. Kreditira naj se tudi tisto blago iz mednarodnih kooperacij, ki ga izde- 

lujejo domače organizacije združenega dela v sodelovanju s tujimi proizvajalci, 
skladno z uredbo o dolgoročni proizvodni kooperaciji med domačimi organiza- 
cijami združenega dela in tujimi osebami, če predložijo registrirane pogodbe 
o dolgoročni proizvodni kooperaciji in če opravljajo kooperacijo na način, ki 
ga določa pogodba o dolgoročni proizvodni kooperaciji. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ponovil svojo zahtevo in posredo- 
val zveznemu izvršnemu svetu s teleksom 22. 5. še nekatere pripombe z nasled- 
njimi utemeljitvami: 

Veljavni limit in odstotek pologa, zlasti če upoštevamo položaj na zu- 
nanjih trgih, bistveno otežujeta plasma potrošnih dobrin in ustvarjata za- 
ostren položaj v nekaterih panogah industrije. Zaostritev pogojev za najemanje 
potrošniških posojil se negativno odraža zlasti pri delavcih in občanih z niž- 
jimi dohodki, mladih družinah ter pri drugih kategorijah, ki so glede na svoj 
gmotni položaj pri izboljšanju svojega osebnega standarda objektivno vezane 
na kredite. 

Porast cen nad predvidevanji, zlasti porast življenjskih stroškov, objek- 
tivno zmanjšuje možnost plasmaja trajnih potrošnih dobrin oziroma pogojuje 
določene premike v sami strukturi potrošnje. Ob tem pa nas posebno moti 
dejstvo, da so po veljavnem sistemu proizvajalci trajnih potrošnih dobrin v 
očitno diskriminiranem položaju glede na proizvajalce osebnih avtomobilov. Ta 
ukrep med drugim tudi: usmerja potrošnjo na sektor, za katerega je v dani 
situaciji vprašljivo*, ah naj ga štejemo za primernega. Pripominjamo, da na 
primer v SR Sloveniji poteka v skladu z vsemi političnimi dokumenti akcija 
za zgraditev 26 tisoč delavskih stanovanj, ki jo sedanje urejanje potrošniških 
posojil bistveno otežuje. Uredbo oziroma njene sedanje rešitve je prav 
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tako potrebno oceniti z vidika enakopravnega položaja gospodarskih subjektov 
na enotnem jugoslovanskem trgu. Ce je potrebno po mnenju zveznega 
izvršnega sveta spremeniti odnos do mednarodnih dolgoročnih kooperacij, 
potem to ni stvar uredbe o potrošniških kreditih, temveč stvar temeljite gospo- 
darske in politične ocene te materije in sprejetje ustreznih usklađenih reši- 
tev. Sicer pa želimo posebej opozoriti, da bi morali vsi instrumenti delo- 
vati tako, da bi podpirali najsodobnejše oblike kooperacije. To pa je na dolgo- 
ročnih osnovah zasnovana velika serijska proizvodnja posameznih delov in 
podobno. 

V uradnem sklicu seje zveznega izvršnega sveta z dne 26. 6. 1975 je bila 
predvidena obravnava predloga in stališča Zveznega sekretariata za finance. 
V zvezi s to obravnavo je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ponovno inter- 
veniral s teleksom 25. 6., s katerim je opozoril na naslednje: 

V zadnjem času, od sredine maja letos, se je položaj poslabšal zlasti v 
industriji pohištva in v industriji gospodinjskih aparatov, ker so zaloge močno 
porastle,' zato predlagamo, da zvezni izvršni svet naša, že posredovana stališča 
obravnava tudi z vidika poslabšanega položaja teh dveh gospodarskih panog. 
Pbsebej poudarjamo, da je treba izenačiti višino pologa pri vseh vrstah blaga, 
ki se prodaja na potrošniški kredit, ki naj znaša glede na opisane težave 10 % 
od vrednosti blaga. Na ta način ne bomo le prispevali k ublažitvi težav, s kate- 
rimi se ubadata pohištvena industrija in industrija gospodinjske opreme, temveč 
tudi ustvarili enake pogoje za prodajo vsem proizvajalcem trajnih potrošnih 
dobrin na enotnem jugoslovanskem trgu. 

Od zveznega izvršnega sveta pričakujemo, da bo na eni izmed prihodnjih 
sej podrobno obravnaval problematiko potrošniških posojil in s tem v zvezi 
sprejel ustrezne dopolnitve veljavne uredbe o potrošniških kreditih. Hvala lepa. 

Podpredsednik Stane Hrast: Ali želi kdo od delegatov zastaviti novo 
delegatsko vprašanje? Prosim. Besedo ima tovariš Stojan Makovec, delegat iz 
občine Ajdovščina! 

Stojan Makovec: Skupina, ki delegira delegata v Zbor občin, me je 
pooblastila, da v zvezi z borci prekomorci dam nekaj sugestij, če bo odgovor 
na vprašanje delegata iz Tolmina negativen. To vprašanje je bilo obravnavano 
v republiški skupščini že leta 1973, v Republiškem in v Socialno-zdravstvenem 
zboru. Na obeh zasedanjih sem bil poročevalec in sem o tej problematiki raz- 
pravljal. V Socialno-zdravstvenem zboru je bil takrat ta zakon sprejet, v Repu- 
bliškem zboru pa je bil zavrnjen. Oglašam se zaradi tega, ker tudi današnji 
odgovor ni konkreten. Gre za več kategorij vprašanj. Eno so borci preko- 
morci, ki so -se vključili v prvo in drugo prekomorsko brigado. Takrat so 
živeli v delavskih bataljonih v južni Italiji, in ko so zavezniki naredili invazijo 
na Sicilijo in zasedli južno Italijo, se je del teh prekomorcev vključil v prvo 
in drugo prekomorsko brigado, ki sta bili formirani pred kapitulacijo Italije. 
Borci teh dveh brigad imajo status borca že pred 9. 9. 1943 in so tudi stopili v 
NOB na teritoriju Jugoslavije, torej prek Italije. V glavnem se od teh dveh 
brigad danes ne bi imel več kdo pritoževati, ker so skoraj vsi padli. 

.Tretja prekomorska brigada je bila sestavljena iz prekomorcev, ki so prišli 
iz Afrike, Libije, Alžirije in drugih kolonij. Tja so bili odvedeni s Sicilije, 
nekateri pa so že poprej v teh kolonijah delali. Ker je Italija zasedla te kolo- 
nije, so bih nekateri tudi v italijanski vojski. Borci tretje brigade in dela četrte 
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brigade so prišli prek Sredozemskega morja, ko so to dovolili takratni zavez- 
niki. Vsi ti ljudje, ki so bili tam, so se sami organizirali kljub temu, da so imeli 
velike težave, saj so jim grozili, da bo tisti, ki se prijavi za Titovo Jugoslavijo, 
poslan na Pacifik. 

Kljub temu so se prijavili in tudi odšli v NOB. Preden so šli iz Afrike, so 
imeli referendum, na katerem so jim bila postavljena tri vprašanja: ali so za 
Tita in Jugoslavijo, ali so za kraljevo vojsko, ki je takrat bila v Kairu, ali se 
pridružijo zaveznikom. Primorci so se odločili od prvega do zadnjega za NOV 
in tako so šli prek Italije v Jugoslavijo. Jasno je bilo to šele v začetku 1944. leta, 
vendar so se vsi. udejstvovali v narodnoosvobodilnem gibanju kot tuji držav- 
ljani. Takrat smo bili vsi na ozemlju južno od Postojne razglašeni za Italijane 
in smo bili priključeni uradno šele 1946. leta. Vsi ti ljudje so se priključili NOV 
kot italijanski državljani in to je bil velik politični adut za Jugoslavijo, saj so 
zavezniki kar strmeli, kako to, da se italijanski državljani, po poreklu Slovenci, 
odločajo na tujem terenu za NOV, to je za komunistično Jugoslavijo. 

Zato menim, da je treba razlikovati te kategorije borcev. Eno so tisti, ki so 
se vključili v boje, drugo so pa tisti, ki so bili na Sardiniji in ki so bili potem 
pri zaveznikih v Južni Franciji in tako dalje. 

Dejstvo pa je tudi, da imajo tisti, ki živijo v Socialistični republiki Hrvaški, 
se pravi na dalmatinskih otokih in v Istri, rešene te zadeve od prvega do zad- 
njega. Pa tudi nekaterim Slovencem iz Slovenskega primorja, ki so se prav 
zaradi tega zaposlili na Reki ali v Istri, so ta problem rešili. 

Nekaterim Primorcem iz tretje in četrte brigade, ki so posamezno vlagali 
prošnje, je bil ta problem rešen. Večina teh ljudi pa je bilo mnenja, da je treba 
rešiti ta problem sistemsko in zakonsko za vse hkrati. 

Pri teh ljudeh je veliko tarnanja, da se delegati za to ne zanimajo oziroma 
da se poslanci niso zanimali. Izvršni svet, pa tudi vsi slovenski politični fo- 
rumi so 1973. leta ta predlog podprli in je bilo že rešeno tudi finančno vpra- 
šanje. 

Razumem, da vsak zakon, vsak tak akt bremeni gospodarstvo in da smo v 
težavah tudi za finančna sredstva. Dejstvo pa je, da takrat vsi ti ljudje niso 
vpraševali za finančna sredstva, ampak so se kot tuji državljani vključili v NOB 
in se borili za svojo socialistično federativno Jugoslavijo. Hvala! 

P'redsednica Mara 21 e b n i k : Hvala, tovariš Makovec! Tovariš Ma- 
kovec, pomeni vaša razprava dodatno vprašanje ali samo prispevek k raz- 
pravi? 

Stojan Makovec: Je le prispevek k razpravi, želim pa, da pride v 
zapisnik. 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Kdo še želi postaviti delegatsko vpra- 
šanje? Tovariš Panjkiher! 

Matija Panjkiher: Skupina delegatov za Zbor občin in skupina 
delegatov za Zbor združenega dela in Predsedstvo naše skupščine so me po- 
oblastili, da v zvezi s programom gradnje republiških cest postavim Izvršnemu 
svetu dve vprašanji: 

Z naraščajočim prometom v Mariboru, zlasti na magistralnih cestah, je na 
mnogih odsekih že presežena prometna sposobnost in propustnost. Zlasti na od- 
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sekih Šentilj—Maribor—Ljubljana z odcepom proti Ptuju nastajajo prometni 
zastoji, ki pomenijo veliko gospodarsko škodo ter povzročajo veliko onesnaže- 
nost zraka in velik hrup. Iz podatkov štetja prometa Republiške skupnosti za 
ceste in prometne študije mesta Maribora je razvidno, da je na glavni magi- 
stralni cesti skozi Maribor promet že presegel najnižji standard uslug E cest. 
Prek Šentiljske, Partizanske in Titove ceste, ki so z izjemo Titove dvopasovne, 
je že v letu 1973 vozilo na dan poprečno več kot 20 000 vozil. V zadnjih dveh 
letih pa to število še skokoma narašča. Tako stanje je posledica hitrega pove- 
čevanja mednarodnega prometa prek obmejnega prehoda Šentilj in naglega 
naraščanja števila motornih vozil v Mariboru in severovzhodni Sloveniji. 

Razvoj cestnega prometa, zlasti tovornega, prek obmejnega prehoda Šentilj, 
ki je posledica naglega naraščanja k nam usmerjenih« evropskih prometnih 
tokov, ne dopušča več daljšega odlaganja gradnje cestnega odseka Šentilj—Hoče 
z odcepom proti Ptuju in z ustreznimi rešitvami cestnega vozlišča Maribor. 
To vozlišče predstavlja eminenten slovenski in jugoslovanski prometni pro- 
blem. Mednarodna organizacija ECE je izdelala predlog kategorizacije evrop- 
skih cest, po katerem se v Šentilju združujejo tri E ceste, in sicer E 65, E 59 in 
E 57. Ta predlog sledi dejanskemu stanju prometnih tokov in prometne situacije. 
Tovorni promet na primer narašča v zadnjih treh letih po podatkih obmejne 
službe na leto za 20 do 40®/o. V letu 1974 je po istih podatkih prevozilo mejo 
na dan poprečno 943 tovornjakov, od tega 40 ®/o s prikolicami. Ta porast je 
predvsem posledica naraščanja ekonomske moči bližnjevzhodnih držav in se je 
povečal zlasti po zgraditvi mostu prek bosporske morske ožine. 

Povečanje števila motornih vozil v občini Maribor najbolje ilustrira poda- 
tek, da je to število že v letu 1974 preseglo številko, ki jo je urbanistični plan 
leta 1966 predvideval šele za leto 1991. Zato je tako stanje že nekaj let pred- 
met razprav delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih, organizacijah 
združenega dela in družbenopolitičnih organizacijah v Mariboru. 

Pti strokovnih organizacijah so že pripravljene možne rešitve. Med drugim 
so po naročilu Republiške skupnosti za ceste izdelani možnostna študija hitre 
ceste skozi Maribor, idejni projekt in možnostna študija avtoceste Hoče—Šentilj 
ob Mariboru. 

Da delovni ljudje Maribora kažejo velik interes za cestno gospodarstvo, 
čeprav le-to še ni samoupravno organizirano, dokazuje dejstvo, da s samo- 
upravnim sporazumom zagotavljajo soudeležbo in financiranje izvennivojskega 
križanja magistralne Ptujske ceste z železnico. Z bistvenim zvišanjem pri- 
spevka za uporabo mestnega zemljišča zagotavljajo delovni ljudje del sred- 
stev za izvajanje 10-letnega programa graditve cest, v katerem je zagotovljen 
kompleksni pristop k reševanju prometnih problemov v mestu in občini Ma- 
ribor. 

Kljub nemogoči prometni situaciji v Mariboru in poudarjenemu interesu 
občanov Maribora pa osnutek srednjeročnega programa cest Republiške skup- 
nosti za ceste, ki ga je izdelala strokovna služba, sploh ne vsebuje objektov 
ki bi reševali pereče probleme prometnega vozlišča v Mariboru. 

Tako je osnutek v nasprotju z že sprejetimi sklepi Skupščine Republiške 
skupnosti za ceste. Skupščina Republiške skupnosti za ceste je namreč na seji 
16. 12. 1974 pod točko 5 sprejela naslednji sklep: 

»Izvršilni odbor Republiške skupnosti za ceste naj v sodelovanju s skup- 
ščino občine Maribor začne postopek za sistematično reševanje cestne proble- 
matike na območju mesta Maribor. 
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Predlog za ureditev celotnega cestnega omrežja v tem območju je treba 
pripraviti v etapah in predvideti, da bi se prva etapa vključila v program 
cestnih del za obdobje 1976—1980 ob eventualnem sodelovanju mednarodnega 
posojila.« 

V osnutku programa, ki je izdelan po sprejemu tega sklepa Skupščine 
Republiške skupnosti za ceste, pa niso vsebovani niti novi objekti, določeni 
s sklepom Skupščine, kot je hitra cesta, niti objekti, ki so bili vključeni že 
v srednjeročni program Republiške skupnosti za ceste v letu 1971—1975, kot je 
na primer izvennivojsko križanje Ptujske ceste z železnico. 

Dobro se zavedamo, da je financiranje gradnje cestnega omrežja težko 
breme za slovensko gospodarstvo, vendar se iz območja občine Maribor stekajo 
občutna sredstva v dohodke Republiške skupnosti za ceste, osnutek programa 
gradnje cest pa to območje v celoti zanemarja. 

Kljub izredno kritični prometni situaciji zahtevamo stvarno in enako^ 
pravno obravnavanje mariborskega prometnega vozlišča z novimi gradnjami, 
predvidenimi v osnutku gradnje republiških cest. To velja toliko bolj, ker je 
že odložitev dograditve avtoceste Hoče—Leveč težko opravičljiva. 

Ob že navedeni problematiki in ob dejstvu, da je šentiljski obmejni prehod 
najbolj obremenjeni prehod v Jugoslaviji, zlati s tovornim prometom, postavlja 
naša delegacija Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednje vprašanje: 

1. Kaj namerava Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ukreniti za rešitev 
cestnoprometne problematike na območju prometnega vozlišča Maribor in ob- 
mejnega prehoda Šentilj, glede na prikazani povečani cestni promet? 

2. Kaj meni Izvršni svet Skupščine SR Slovenije o prikazanem postopku 
v zvezi s programiranjem reševanja cestno prometnih problemov mariborskega 
vozlišča v okviru srednjeročnega programa gradnje cest v Socialistični republiki 
Sloveniji? 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala! Kdo še želi postaviti delegatsko 
vprašanje? (Nihče.) 

Če nihče, zaključujem današnjo sejo zbora in se vam zahvaljujem za 
udeležbo. 

(Seja je bila končana ob 15.25.) 
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(24. julija 1975) 

Predsedovala: Mara Žlebnik, 
predsednica Zbora občin 

- Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Mara Zlebnik: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam 19. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklicala na 
podlagi 356. člena ustave Socialistične republike Slovenije. Z dopisom z dne 
10. 7. 1975 sem vas obvestila, da bom dnevni red današnje seje razširila s pred- 
logom Predsedstva SR Slovenije za izvolitev treh sodnikov Ustavnega sodišča 
SR Slovenije, s predlogom zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja, 
s predlogom zakona o spremembi zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije 
Skupščini občine Tolmin, ki so jo prizadeli zemeljski plazovi, in s predlogom 
Predsedstva SR Slovenije za izvolitev štirih članov Sveta republike. 

Z dopisom z dne 14. 7. 1975 sem dnevni red današnje seje razširila še 
s predlogom zakona o spremembi zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije 
za investicije v gospodarstvu v letih 1971 do 1976, s predlogom zakona o spre- 
membi zakona o združevanju sredstev uporabnikov družbenih sredstev za 
financiranje energetskih objektov, s predlogom zakona o spremembi zakona 
o prispevku odjemalcev električne energije na nizki napetosti za financiranje 
energetskih objektov, s predlogom zakona o spremembi zakona o združevanju 
sredstev odjemalcev električne energije na visoki napetosti za financiranje 
energetskih objektov, s predlogom zakona o obveznem združevanju sredstev 
temeljnih organizacij združenega dela za pokritje manjkajočih sredstev pri iz- 
gradnji energetskih objektov, z osnutkom zakona o dopolnitvi zakona o izdaji 
obveznic federacije v letu 1975 in z osnutkom zakona o dajanju garancij Na- 
rodne banke Jugoslavije za določene zunanje kredite. 

Ker nam je Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
predložila v obravnavo nekaj odlokov s svojega delovnega področja, sem vas 
z dopisom z dne 17. 7. 1975 obvestila, da razširjam dnevni red današnje seje 
še s točko volitve in imenovanja. Glede na stališča Zakonodajno-pravne komi- 
sije Skupščine SR Slovenije v zvezi s potrditvijo samoupravnega sporazuma 
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o ustanovitvi, organizaciji in delu Zveze skupnosti otroškega varstva SR Slo- 
venije in statutarnega sklepa Zveze skupnosti otroškega varstva SR Slovenije 
je Zveza skupnosti otroškega varstva SR Slovenije umaknila oba samoupravna 
akta. 

Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ nas je obvestil, da umika osnu- 
tek o dopolnitvi zakona o izdaji obveznic federacije v letu 1975, ki ga je Skup- 
ščini SFRJ poslal zvezni izvršni svet. 

Glede na obsežnost današnjega dnevnega reda in glede na to, da je 
problematika, ki jo vsebuje informacija o organiziranosti in učinkovitosti zdrav- 
stvene dejavnosti z vidika razporejenosti in delovne obremenitve zdravstvenih 
delavcev v SR Sloveniji zelo aktualna in ker terja poglobljeno razpravo v zboru, 
umikam z dnevnega reda to točko. Informacijo bomo obravnavali na prvi pri- 
hodnji seji. 

Glede na povedano^, umikam z dnevnega reda: samoupravni sporazum 
o ustanovitvi, organizaciji in delu Zveze skupnosti otroškega varstva SR Slove- 
nije, statutarni sklep Zveze skupnosti otroškega varstva SR Slovenije, osnutek 
zakona o dopolnitvi zakona o izdaji obveznic federacije v letu 1975, informa- 
cijo o organiziranosti in učinkovitosti zdravstvene dejavnosti z vidika razpore- 
jenosti in delovne obremenitve zdravstvenih delavcev v SR Sloveniji. 

Tako predlagam za sejo naslednji dnevni red: 
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 

ter poročilo te komisije; 
2. odobritev zapisnika 18. seje Zbora občin; 
3. analizo tekočih gospodarskih gibanj in izvajanje nalog resolucije o 

družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1975; 
4. predlog zakona o spremembi zakona o usmeritvi sredstev SR Slove- 

nije za investicije v gospodarstvu v letih 1971 do 1976; 
5. predlog zakona o spremembi zakona o združevanju sredstev uporabni- 

kov družbenih sredstev za financiranje energetskih objektov; 
6. predlog zakona o spremembi zakona o prispevku odjemalcev električne 

energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov; 
7. predolg zakona o spremembi zakona o združevanju sredstev odjemalcev 

električne energije na visoki napetosti za "financiranje energetskih objektov; 
8. predlog zakona o obveznem združevanju sredstev temeljnih organi- 

zacij združenega dela za pokritje manjkajočih sredstev pri izgradnji energet- 
skih objektov; 

9. predlog poslovnika Skupščine SR Slovenije; 
10. poročilo o odpravi posledic potresa na Kozjanskem; 
11. predlog zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja; 
12. predlog Predsedstva SR Slovenije za izvolitev treh sodnikov Ustavnega 

sodišča SR Slovenije; 
13. predlog Predsedstva SR Slovenije za izvolitev štirih članov Sveta 

republike; 
14. predlog odloka o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri 

okrožnih gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji; 
15. predlog odloka o finančnem programu za nabavo računalniške in 

mikrofilmske opreme organov za notranje zadeve v SR Sloveniji; 
16. predlog odloka o dodelitvi posojila iz rezervnega sklada SR Slovenije 

Skupščini občine Tolmin, ki so jo prizadeli zemeljski snežni plazovi; 
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17. pobuda, da prevzamejo družbenopolitične organizacije ustanoviteljstvo 
Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani; 

18. osnutek zakona o dajanju garancije Narodne banke Jugoslavije za 
določene zunanje kredite; 

19. osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin za obdobje 
od septembra 1975 do julija 1976; 

20. volitve in imenovanja;, 
21. vprašanja delegatov. 
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšen dopolnilni ali spreminje- 

valni predlog? (Ne.) Kdor je za predloženi dnevni red, naj prosim glasuje! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno sprejet. 
Na današnjo sejo so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine 

SR Slovenije povabljeni še: Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, 
Republiška konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije, Zveza sin- 
dikatov Slovenije, Skupnost slovenskih občin, člani delegacije iz SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, Gospodarska zbornica SR Slove- 
nije, Koordinacijski odbor za odpravo posledic potresa na Kozjanskem in Fa- 
kulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani. 

Preden preidemo na posamezne točke dnevnega reda, vas obveščam, da 
smo se predsedniki zborov na predlog Izvršnega sveta dogovorili, da bomo na 
skupnem zasedanju vseh treh zborov, to je Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora poslušali ekspoze Izvršnega sveta k analizi 
tekočih gospodarskih gibanj in izvajanju nalog resolucije o družbenoekonomski 
politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1975, in sicer po obravnavi 2. točke 
dnevnega reda. 

Ekspoze Izvršnega sveta bo imel predsednik Izvršnega sveta tovariš Zvone 
Dragan. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev članov 
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te 
komisije. 

Izvoliti moramo predsednika in dva člana komisije. Dovolite, da pred- 
lagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja izvolimo 
po abecednem redu občin naslednje delegate: tovariša Hinka Rusa, delegata 
iz Zagorja, Vinka Juga, delegata iz Žalca in Antona Papeža, delegata mesta 
Ljubljana. 

So vsi predlagani delegati navzoči? (Da.) Zeli kdo o tem predlogu raz- 
pravljati? (Nihče.) Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (Vsi delegati gla- 
sujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja iz 19. seje Zbora občin izvoljeni delegati Hinko Rus, Vinko Jug in 
Anton Papež. 

Prosim Komisijo, da se takoj sestane in ugotovi navzočnost delegatov na 
seji ter da verificira pooblastila. Ostale delegate prosim, da ostanejo na svojih 
mestih, ker bo Komisija takoj. opravila svoje delo. 

Tovariši delegati! Dovolite, da dam v času, ko Komisija opravlja svoje 
delo, kratko obvestilo o tem, kako smo izpolnili naš skupščinski oziroma zbo- 
rovski polletni program dela.. 
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Danes smo vam na klop predložili izčrpno pismeno informacijo o izvršitvi 
programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije, s katero se bodo lahko seznanili tudi drugi 
delegati, člani skupin in člani delegacij temeljnih samoupravnih organizacij 
in skupnosti, saj bo objavljena v skupščinskem Poročevalcu. 

Iz omenjene informacije izhaja, da je naš zbor v času od 25. 12. 1974, ko 
je bil program sprejet, pa do danes imel 10 sej s 168 tačkami dnevnega reda. 
Res je, da programa v celoti nismo izpolnili, vendar je treba pri tem ugotoviti, 
da smo že takrat, ko smo ga sprejemali, ugotovili, da bodo: »nekatere zadeve 
v programiranem obdobju šele začete oziroma samo delno obravnavane, na- 
daljnje delo pa se bo preneslo v prihodnje obdobje po preteku prvega pol- 
letja 1975!« 

Pričujoči pregled vendarle kaže, da smo programirali realno, saj smo 
veliko nalog že opravili, večina preostalih nalog pa je v pripravi ah pa že 
v zaključni fazi priprav. Pri tem moram posebej poudariti, da smo ob pro- 
gramu obravnavah tudi številna vprašanja tako s tematskega kot z zakono- 
dajnega področja, ki niso bila programirana, pa jih je bilo potrebno obravna- 
vati zaradi njihove aktualne narave. 

Na tematskem področju smo iz družbenoekonomskega in družbenopolitič- 
nega sistema opravili 8 nalog, nerešenih je bilo 9. S področja družbenoekonom- 
skega razvoja smo opravili 5 tem, nerešenih in v naslednje obdobje prenesenih 
pa je 7 tem. V celoti pa smo opravili naloge iz poglavja o obravnavi periodičnih 
poročil in soglasij k aktu. 

Zakonodajno področje našega preteklega dela je bilo zelo bogato in razno- 
liko, saj nam je ustavni zakon za izvedbo ustave SR Slovenije naložil številne 
obveznosti, za katere smo ugotovili, da jih ne zmoremo*, saj so bih roki za 
uskladitev, predvsem sistemskih zakonov, očitno prekratki. Razen tega je tako 
usklajevanje vezano tudi na sprejetje nekaterih zveznih zakonov. Kljub temu 
smo v sorazmerno kratkem času z ustavo uskladili 8 zakonov, 12 pa smo jih 
obravnavali in sprejeli v fazi osnutka, tako da so predlogi že v pripravi. 
Poleg tega smo obravnavali in sprejeli vrsto drugih zakonov, ki zajemajo tekoče 
naloge zakonodajnega dela, spremembe in dopolnitve veljavnih zakonov in 
intervencijske zakone. Hkrati s temi nalogami smo v preteklem programiranem 
obdobju obravnavah in dah soglasja tudi k 38 zveznim zakonom, ki jih je 
Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. 

Menim, da lahko kljub nekaterim nerešenim nalogam ugotovimo, da smo 
v sorazmerno kratkem času, to je v sedmih mesecih, opravili veliko delo, ki 
nas obvezuje, da tako ali pa še bolje delamo tudi v bodoče. 

Na koncu te informacije naj vas obvestim, da smo v Sekretariatu Skupščine 
SR Slovenije že pripravili gradivo za izdelavo osnutka programa dela zbora 
za obdobje od septembra 1975 do julija 1976 in da bomo osnutek programa 
obravnavah po skupščinskih počitnicah. Menili smo, da je naša dolžnost, da 
delegate obvestimo ob polletju, kako je bil naš program izvršen. Sami ste 
lahko ugotovili, da so bili naši dnevni redi v glavnem zelo obsežni in da zato 
najbrž ni bilo realno pričakovati, da bi lahko v celoti izpolnili vse, kar smo 
si zadah. 

Želi kdo v zvezi s to informacijo postaviti kako vprašanje? (Ne.) Menim, 
da ste sprejeli to informacijo na znanje. 
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Komisija je medtem končala z delom. Prosim predsednika Komisije za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, da da zboru poročilo! Prosim, 
tovariš Hinko Rus! 

H i n k o Rus: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Poročilo o pregledu pooblastil za 19. sejo Zbora občin, ki je bila sklicana za 
dne 24. julija 1975 ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skupščine SR Slovenije, 
se glasi:' 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 42 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je iz predloženih 
pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega zase- 
danja delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen delegata občine Slovenske Ko- 
njice, ki pa se je opravičil. Navzoča sta tudi delegata mesta Ljubljana in 
Obalne skupnosti občin. 

Komisija je ugotovila, da so vsa pooblastila, ki so jih delegati predložili, 
neoporečna. Zato predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem verificira poobla- 
stila delegatov za današnjo 19. sejo. 

Komisija tudi ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno 
razpravlja in sklepa. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Rus! 
Prehajam na razpravo o poročilu, ki ste ga slišali. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Prehajam na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, 

ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo, naj prosim glasuje! 
(Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 19. sejo Zbora občin. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 18. seje zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli z dopisom z dne 18. 7. 1975. Ima mogoče kdo 
kakšno pripombo ali popravek k zapisniku 18. seje zbora? (Ni pripomb.) Dajem 
odobritev zapisnika na glasovanje. Kdor je za to, da se odobri zapisnik 18. 
seje Zbora občin, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 18. seje zbora. 
Sedaj prosim delegate, da gredo v veliko dvorano, kjer bomo poslušali 

na skupnem zasedanju vseh treh zborov ekspoze Izvršnega sveta k 3. točki 
dnevnega reda, to je k analizi tekočih gospodarskih gibanj in izvajanju nalog 
resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1975. 

V imenu Izvršnega sveta bo ekspoze podal tovariš Zvone Dragan, podpred- 
sednik Izvršnega sveta. Po uvodni obrazložitvi bomo takoj nadaljevali sejo 
našega zbora v tej dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.40.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Tovarišice in tovariši delegati! Preha- 
jamo na 3. točko dnevnega reda, to je na analizo tekočih gospodar- 
skih gibanj in izvajanja nalog resolucije o družbenoekonomski politiki in raz- 
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vaju SR Slovenije v letu 1975, ki jo je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni 
svet. 

Hkrati z analizo nam je Izvršni svet predložil tudi predlog stališč in pred- 
loge ukrepov k oceni uresničevanja resolucije o družbenoekonomski politiki 
in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975. 

Omenjeni gradivi smo vam poslali skupaj s sklicem seje dne 14. julija 
1975. Ekspoze Izvršnega sveta k tej točki smo poslušali na skupnem zasedanju. 
Za predstavnika Izvršnega sveta je določen tovariš Miran Mejak, član Iz- 
vršnega sveta. Danes na klop smo vam predložili dopolnjeno besedilo stališč 
in predlogov ukrepov k oceni uresničevanja resolucije o družbenoekonomski 
politiki in razvoju SR Slovenije ter o neposrednih nalogah v letu 1975, ki jih 
je Izvršni svet sprejel na svoji 29. seji dne 21. julija 1975, ko je obravnaval 
stališča in pripombe skupščinskih teles k analizi gospodarskih gibanj in k prvot- 
nemu predlogu stališč in ukrepov. 

Analizo gospodarskih gibanj in predloge stališč in ukrepov Izvršnega sveta 
so obravnavah: Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora 
in Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela, ki sta pred- 
ložila skupno poročilo dne 21. 7. 1975, dodatno poročilo pa dne 23. 7. 1975, ter 
predlog -stališč, ki naj jiih zbor sprejme. Omenjeno gradivo sta prav tako 
obravnavala Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora zdru- 
ženega dela, ki sta predložila skupno poročilo. Prejeli ste tudi predlog stališč 
Družbenopolitičnega zbora k analizi gospodarskih gibanj. Ta zbor se je raz- 
glasil za zainteresiranega, tako moramo v skladu s poslovnikom obravnavati 
njegova stališča in svoja stališča sprejeti v skladu s stališči Družbenopolitičnega 
zbora. Danes na klop smo vam predložili tudi stališče skupine delegatov iz 
občine Trbovlje, ki se nanašajo na stališča in predloge ukrepov Izvršnega sveta. 

Pred prehodom na razpravo mi dovolite, da predlagam, da izvolimo tri- 
člansko redakcijsko skupino, ki bo po razpravi dopolnila predlog stališč, ki naj 
jih sprejmeta naš zbor in Zbor združenega dela, in ki bo ugotovila, ali je ta 
dokument v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora. Dovolite mi, da pred- 
lagam v to skupino tovariša Staneta Hrasta, podpredsednika zbora, Stanka 
Juršiča, predsednika Odbora za finance in Judito Rakovec, članico Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj. 

Ima kdo k temu predlogu kakšen spreminjevalni ah dopolnilni predlog? 
(Ne.) Če ni predlogov, prosim, da potrdite ta predlog z glasovanjem! Kdor je 
za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo v omenjeno skupino soglasno izvolili predlagane kan- 
didate. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv, predlogov aktov in ekspoze j a Iz- 
vršnega sveta pričenjam razpravo. K besedi se je prijavil delegat Jože Sla- 
tinšek iz občine Velenje. Prosim! 

Jože Slatinšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za pošiljanje delegatov v Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije iz 5. volilnega okoliša, s sedežem v Velenju in skupina 
delegatov za pošiljanje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz 
Velenja sta 21. in 23. julija obravnavali gradivo za 19. sejo republiških zborov. 
Podrobno sta analizirali oceno uresničevanja resolucije o družbenoekonomski 
politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975 in sta- 
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lišča in predloge ukrepov, ki jih je v zvezi s tem vprašanjem predložil Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Omenjeno problematiko so obravnavali tudi vsi trije zbori Skupščine 
občine Velenje na seji 23. julija tega leta. Delegati v obeh skupinah in vsi 
trije zbori Skupščine občine Velenje v celoti podpirajo stališča in predloge 
Izvršnega sveta, ki so usmerjeni v izvajanje dogovorjene politike ekonomskega 
in socialnega razvoja v letu 1975.- 

V zvezi s stal i šifri in predlogi, ki se nanašajo na kreditno-monetarno poli- 
tiko in likvidnost gospodarstva, predlagamo, da se bolj konkretno pokaže 
rešitev problema nelikvidnosti slovenskega elektrogospodarstva. Ugotavljamo 
namreč, da so neustrezne cene električne energije glede na dejanske proiz- 
vodne stroške v tej gospodarski dejavnosti pripeljale elektrogospodarstvo v 
stanje popolne insolventnosti. Izgube iz preteklih let so pokrite s knjižnimi 
sredstvi iz prenesenega državnega kapitala, ki pa bodo dala učinek likvidnih 
sredstev šele v zelo dolgem obdobju. Lahko govorimo o nepokriti realizaciji, 
ki pa ni nadomeščena z ustreznim obsegom obratnih sredstev, ki bi omogočil 
normalno poslovanje. Posledica tega je bila, da so v okviru elektrogospodarstva 
v letošnjem letu pokrivah posameznim partnerjem le sredstva za neodložljiva 
odplačila zapadlih obveznosti ter osebne dohodke. Ogrožena je normalna repro- 
duktivna sposobnost, saj posameznim temeljnim organizacijam združenega dela 
že močno primanjkuje reprodukcijski material za normalno vzdrževanje in 
redno obratovalno pripravljenost. Ogroženo je redno obratovanje, ker temeljne 
organizacije nimajo na zalogi potrebnih materialov in delov, s katerimi bi 
lahko odpravile okvare na proizvodnih napravah. 

Posledica takega stanja se kaže tudi v Rudarsko-elektroenergetskem kom- 
binatu Velenje, predvsem pa v tistih temeljnih organizacijah, ki proizvajajo 
premog in električno energijo. Redni mesečni dotok denarja je minimalen 
oziroma tolikšen, da ne zadošča niti za izplačilo osebnih dohodkov rudarjev. 
Zaradi tega se za izplačilo osebnih dohodkov uporabljajo. sredstva lastnih 
rezervnih skladov in krediti iz republiškega rezervnega sklada. Temeljne orga- 
nizacije v rudniku nimajo likvidnega denarja za nabavo nekaterih prepotrebnih 
sredstev za normalno proizvodnjo;, kot so gumijasti trakovi, transporterji in 
rezervni deli, zaradi česar je resno ogroženo obratovanje vseh mehaniziranih 
odkopov. Velenjski rudnik bo moral letni plan proizvodnje zmanjšati za okoli 
200 000 ton, kar bo imelo negativne posledice za razvoj, saj pomeni vsako 
zmanjšanje proizvodnje hkrati tudi zmanjšanje zmogljivosti, ki jih ni mogoče 
hitro nadomestiti. 

Pred velenjskimi rudarji je tudi zelo odgovorna dolgoročna naloga, saj 
morajo zmogljivosti za izkop lignita povečati za 4,7 milijona ton, da bi na ta 
način zagotoviti obratovanje IV. šoštanske termoelektrarne. Ob sedanji likvid- 
nostni situaciji pa je vprašljivo', če bo ta naloga opravljena v predvidenem 
roku. Zaradi pomanjkanja obratnih sredstev ni mogoče opravljati pripravljalnih 
del, naročati opreme in nabavljati reprodukcijskega materiala za opremo, ki jo 
izdelujejo v lastni režiji. Financiranje nakazanega razvoja je sicer formalno 
rešeno1, vendar za kontinuirano delo potrebna sredstva kasnijo. Posledice ne- 
likvidnosti se kažejo tudi pri poslovanju termoelektrarne, ki je ob letnih 
remontih porabila zaloge rezervnih delov, novih zalog pa zaradi plačilne ne- 
sposobnosti ne more nabaviti. Da bi se izognili negativnim posledicam, je treba 
vprašanje likvidnosti slovenskega elektrogospodarstva čimprej rešiti in se do- 
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govoriti za takšne cene. ki bodo zagotavljale vsaj enostavno reprodukcijo elek- 
trične energije. 

Ne glede na to, kdaj bo dana dokončna rešitev, pa je treba nekatere stvari 
takoj urediti, zato predlagamo Skupščini in njenemu Izvršnemu svetu: 

1. da se elektrogospodarstvu odobri kratkoročni kredit Zia obratna sredstva 
za toliko časa, dokler ne bodo pritekla predvidena sredstva za pokritje izgub 
za leto 1975; 

2. da se Rudarsko-elektroenergetskemu kombinatu Velenje odobri kredit 
za obratna sredstva, ki so predvidena v aneksu 6 »povečanje zmogljivosti pro- 
izvodnje rudnika Velenje«, tako da bi bil celotni znesek na razpolago že v le- 
tošnjem letu. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Slatinšek! K raz- 
pravi se je prijavil delegat Oto Kampoš iz Maribora! 

Oto Kampoš: Spoštovana tovarišica predsednica, spoštovane tova- 
rišice in tovariši! Sem delegat skupine delegatov za Zbor občin iz občine 
Maribor. 

Zbori Skupščine občine Maribor so na ločenih sejah dne 21. 7. 1975 obrav- 
navali analizo tekočih gospodarskih gibanj in izvajanje smernic družbeno^ 
gospodarskega razvoja v občini Maribor v letu 1975. Zbor združenega dela 
občinske skupščine se je sestal kot konferenca delegacij za Zbor združenega 
dela republiške skupščine. 

Po živahni razpravi v vseh treh zborih so bili soglasno sprejeti naslednji 
sklepi in zaključne ugotovitve: 

— občinska skupščina se vključuje in podpira že začete aktivnosti ter 
terja energično družbenopolitično akcijo na področju družbenoekonomske poli- 
tike za uresničitev ciljev in nalog, predvidenih.z zvezno, republiško in občinsko 
resolucijo o družbenoekonomski politiki; 

v nadaljevanju akcije je nujno prenesti težišče aktivnosti na temeljne 
organizacije združenega dela ter ugotoviti, kako se konkretno izvajajo naloge 
iz resolucije, kako se izvajajo izvozni in stabilizacijski program ter programi 
varčevanja. Na podlagi konkretnih ugotovitev je potrebno izdelati ocene in 
predloge za akcijo in ugotoviti odgovornost; 

— sprejeti ukrepi morajo sloneti predvsem na lastnih potencialnih virih 
in akcijskih načrtih ter na dolgoročni usmerjenosti, ki mora biti povezana 
s srednjeročnimi plani; 

— analize investicijske potrošnje v občini kažejo, da sicer ni opaziti za- 
vestno nepokritega investiranja in anticipiranja potrošnje (lastna sredstva so 
53 %, tudi delež inozemskih kreditov pri investicijah je zelo skromen, vsega 
1 odstotek); 

— ne glede na to je bilo tudi v naši občini ugotovljenih nekaj nedosled- 
nosti in slabosti pri investicijskih naložbah. Nekatere investicijske naložbe so 
premalo kritično ocenjene glede tega, kakšen je njihov pomen pri izvozu, pro- 
duktivnosti dela in zaposlovanju. V določenih primerih niso dovolj sinhro- 
nizirani problemi surovinske osnove, energetike in podražitev. Začete inve- 
sticije se aktivirajo prepočasi, dve in pol leta, programi so v posameznih pri- 
merih predimenzionirani, tako da je izkoriščenost zgrajenih zmogljivosti zelo 
slaba. Nove programe investicijskih naložb je nujno dosledno analizirati s sta- 
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lišča navedenih meril, ne le v organizacijah združenega dela temveč tudi 
v bančnih in drugih kreditnih institucijah; 

— določen del investitorjev nima pokritih podražitev in povečanega obsega 
dela, kar morajo vsi investitorji izvršiti v predvidenem zakonskem roku. Neka- 
tere investicije je potrebno ponovno analizirati in preveriti, ne glede na inve- 
stitorja. Razmerje gospodarskih (to je 65,7'%) in negospodarskih (34,3%) 
investicij kaže predvsem na še vedno prenizka vlaganja v gospodarske inve- 
sticije v občini; 

■— investicije so bile v pretežni meri usmerjene na lastne in lokalne vire, 
saj večinoma angažirajo finančni potencial Mariborske banke, in v premajhni 
meri ostale banke in sklade; 

— za premagovanje problemov pri investiranju je nujno izvesti ukrepe 
za povečanje kreditnih zmogljivosti prek močnejšega aktiviranja sredstev pre- 
bivalstva. Vse organizacije in institucije naj ukrenejo vse, da bodo sredstva 
osebnih dohodkov nakazana na hranilne knjižice in tekoče račune; 

— negospodarske investicije se sicer izvajajo v okviru sprejetih sporazu- 
mov in programov, vendar je potrebno določiti prioriteto gospodarskih inve- 
sticij, v katero zanesljivo spadajo investicije iz referendumskega programa in 
dokončanje bolnišnice; 

—• vzroki za zaostajanje izvoza so predvsem v nefunkcionalni organizira- 
nosti izvoznikov oziroma trgovine, ki ni kadrovsko dovolj usposobljena za 
izvoz tudi v težjih pogojih. Svoj prispevek daje tudi nepričakona stopnja in- 
flacije in draga proizvodnja — zaradi previsokih cen domačih materialov, 
nizke produktivnosti in visoke obremenitve izvozne proizvodnje; 

— vse temeljne organizacije združenega dela izvoznice morajo temeljito 
analizirati lastne vzroke za nazadovanje izvoza in ustvariti pogoje za večjo 
izvozno ekspanzijo, ki mora biti usmerjena k določenim ciljem. Urediti je 
tudi notranje odnose in sistemska vprašanja ter tako združiti podjetniške in 
družbene interese, ki so dolgoročno ekonomsko globoko utemeljeni; 

— boljša organiziranost gospodarstva je osnovni pogoj za uspeh v novih 
pogojih gospodarjenja. Zato je nujno takoj pospešiti že dogovorjene in progra- 
mirane integracije, predvsem pa se morajo že oblikovani nosilci hitreje verti- 
kalno .integrirati z ustrezno surovinsko in energetsko bazo ter s trgovino. 
Analizirati je treba tudi vzroke za slabo funkcioniranje nekaterih že oprav- 
ljenih integracij ter tako ustrezno ukrepati; 

— skupna in splošna poraba se sicer gibljeta v predvidenih okvirih, ven- 
dar so vse samoupravne interesne skupnosti dolžne takoj pregledati svoje pro- 
grame in ugotoviti, če so realni; 

— ekstenzivno zaposlovanje se nadaljuje, čeprav z manjšo rastjo kot v 
Sloveniji. Najvišja stopnja zaposlovanja je bila v gradbeništvu in gostinstvu 
ter negospodarstvu. Predvidena stopnja povečanja zaposlitve v letošnjem letu 
je presežena za 2 %, kar ima negativne učinke na produktivnost dela. Domače 
rezerve delovne sile so minimalne, zato mora biti pretežen del nove delovne sile 
pripeljan iz drugih republik, kar povzroča dodatne materialne in socialne 
probleme; 

— količinski obseg industrijske proizvodnje je bil v prvih mesecih letoš- 
njega leta v naši občini nekoliko ugodnejši kot v Sloveniji, vendar je že v 
mesecu maju občutno padel, kar je potrebno podrobno analizirati. Produktiv- 
nost dela je pod načrtovano, na kar vpliva predvsem intenzivno zaposlovanje 
nove delovne sile. Vse temeljne organizacije združenega dela morajo nujno 
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ukrepati, da bo dosežen količinski obseg proizvodnje in načrtovana delovna 
storilnost; 

— zaostriti je odgovornost vodstvenih struktur in samoupravnih organov 
organizacij združenega dela pri sprejemanju odločitev za povečanje cen, pred- 
vsem odločitev, ki so usmerjene le v ozke podjetniške interese in so v na- 
sprotju s širšimi družbenimi interesi, načeli socialistične solidarnosti in med- 
sebojne povezanosti in odgovornosti; 

— organi za cene občinske skupščine se morajo držati predvidene dina- 
mike rasti cen, zlasti cen izdelkov in storitev, ki bistveno vplivajo- na rast 
življenjskih stroškov. Spremljati morajo rast cen in v okviru svojih pristojnosti 
ukrepati. Izvršni svet mora obveščati o odstopanjih pri predvideni rasti cen 
in predlagati ustrezne ukrepe; 

— dosledno je izvajati in upoštevati vse sprejete dogovore in sporazume, 
zlasti je potrebno vztrajati pri doslednem spoštovanju in izvajanju zakonitosti 
in poslovne morale. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa! Besedo ima Franc Dejak, 
delegat iz občine Ljubljana-Siška! 

Franc Dejak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dosedanje razprave v vseh družbenopolitičnih organih in organizacijah 

združenega dela naše občine v zvezi z analizo uresničevanja družbenoekonom- 
ske politike v prvih šestih mesecih letošnjega leta so potrdile upravičenost 
trdive, da se gospodarski tokovi ne gibajo po smernicah resolucije o družbeno- 
ekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1975. To velja tudi za gibanja 
v naši občini. 

To ugotovitev je potrdila tudi razprava na skupnem zasedanju vseh 
zborov Skupščine občine Ljubljana-Siška, na kateri je bila sprejeta vrsta 
sklepov za notranje delovanje občine. Skupščina občine meni, da so stališča 
in predlogi ukrepov, ki jih predlaga Izvršni svet SR Slovenije k oceni uresni- 
čevanja resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 
1975, upravičeni in utemeljeni ter jih v celoti podpira in sprejema kot osnovo 
programa sklepov in ukrepov naše skupščine za odpravo negativnih tendenc 
v gospodarskih tokovih v naši občini v letu 1975. Razprava je še posebej opozo- 
rila na nekatere probleme, ki bistveno vplivajo na negativne gospodarske to- 
kove, in čeprav jih dokument Izvršnega sveta obravnava, jih med pripombami 
in mnenji naše skupščine še posebej poudarjamo: 

Področje ekonomskih odnosov s tujino. Čeprav gospodarstvo naše občine 
v celoti nima slabih izvoznih rezultatov in je tudi razmerje med ustvarjenim 
izvozom in uvozom v proizvodnji ugodno, so razgovori med delovnimi organi- 
zacijami razkrili vrsto problemov in pomanjkljivosti, ki jih bodo morale delov- 
ne organizacije rešiti, pri čemer pa bo nujna podpora in pomoč občinskih, repu- 
bliških in zveznih organov. Delovne organizacije opozarjajo na potrebo po hitrej- 
šem in učinkovitejšem reševanju zunanje-trgovinskih vprašanj. Zagotoviti je 
treba izdatnejšo izvozno stimulacijo in zlasti redno izplačevanje izvoznih pre- 
mij. Prav tako je potrebno, da organizacije združenega dela izvoznice vnaprej 
vedo za stimulacijo. Morebitne dodatne obremenitve uvoza bi morale iti v 
korist večjih izvoznih premij. 

Preprečiti bo treba linearno in pavšalno delovanje ukrepov za zmanjšanje 
uvoza in zagotoviti selektivno zadrževanje uvoza v predvidenih mejah. Pri 
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sistemu vezave uvoza in izvoza bi morali za določitev uvozne kvote upoštevati 
tudi neblagovne devizne prilive. Te probleme je treba reševati takoj, kajti 
nekatere delovne organizacije imajo na zalogi le še za nekaj dni reprodukcij- 
skega materiala in rezervnih delov, tako da bodo morale ustaviti proizvodnjo 
oziroma proizvodne storitve. 

V naši občini je to najbolj kritično za proizvodnjo brezalkoholnih pijač, 
kar je glede na višek turistične sezone zelo neugodno in ima lahko celo na- 
sprotni devizni učinek, to je manjši turistični devizni priliv ali intervencijski 
uvoz brezalkoholnih pijač. Prav tako je za opravljanje prometnih storitev, 
tudi mednarodnih, ki dajejo dokajšnje devizne učinke, izrednega pomena re- 
den uvoz rezervnih delov, ki se jih na domačem trgu ne dobi. Pri reševanju teh 
vprašanj je treba upoštevati tudi uvozno odvisnost tekstilne industrije, kot so 
na primer barvila za tekstil, ki predstavljajo neznaten del proizvodne cene. 
Glede na predvideno stimulacijo izvoza bi se kazalo zavzemati pri zveznih 
organih za zadrževanje izvoza surovin in polproizvodov, ki so nujno potrebni za 
domačo proizvodnjo, še zlasti za izvoz končnih izdelkov. 

Na področju ćen opozarjajo delovne organizacije na potrebo po hitrejšem 
usklajevanju cen surovin domačega izvora s cenami na svetovnem trgu. Orga- 
nizacije združenega dela so sicer opozorjene na nujnost internega ukrepanja 
za zagotovitev večje ekonomičnosti, vendar je zlasti za izvoznike razlika med 
cenami za surovine na domačem in tujem trgu prevelika in daje tuji konku- 
renci prevelike prednosti. 

Glede na to, da je velik del surovin in reprodukcijskih materialov pod 
kontrolo republiških in zveznih organov, bo potrebna vsaj začasna zaostritev 
politike cen na teh ravneh. Kajti samoupravno dogovarjanje in povezovanje 
med proizvajalci in pridelovalci surovin je predolg proces, da bi koristi lahko 
občutili že pri letošnjih izvoznih prizadevanjih. Organiziranost združenega 
dela za sporazumevanje o cenah in delitvi dohodka, od surovin do potrošnje, 
danes še ni tolikšna, da bi lahko v celoti prevzela to funkcijo. 

Na področju investicij smo v razgovorih z delovnimi organizacijami sicer 
ugotovili, da ni v izvajanju investicijskih del, ki ne bi bila finančno krita, 
da pa je investicijska politika dokaj stihijska in neučinkovita. Gledano s tega 
stališča bi bilo potrebno zagotoviti večjo pristojnost za presojo investicij tudi 
s strani občinske skupščine. 

Pri zagotavljanju sredstev za prioritetne investicije, zlasti za energetske 
objekte, bi bilo potrebno upoštevati, da bodo dodatne obremenitve oziroma 
prerazporeditve dohodka gospodarstva učinkovale na njegovo konkurenčno 
sposobnost, kar ima lahko negativne posledice na povečanje izvoza. 

Dodatne obremenitve za prioritetne investicije se predvidevajo zakonsko 
urediti — to imamo danes na dnevnem redu, češ da ni bil dosežen samoupravni 
sporazum. Pobud za tak sporazum ni bilo, vsaj v občini Šiška o takih pobudah 
ni nič znanega. Ni bilo pa tudi vseh ekonomskih analiz in programov, na pod- 
lagi katerih bi se lahko preverjale potrebe in podroben obseg za združevanje 
sredstev, zlasti za železnico in ceste. Menim, da je z današnjim ekspozejem 
to temeljito dopolnjeno, zato v vsakem primeru podpiramo sprejem predlo- 
ženih zakonov. 

Utemeljena je tudi pripomba, da pri odobrenih pomembnih investicijah 
ne bi smeh omejevati uvoza nujno potrebnih delov in da bi takšen uvoz 
moral imeti prednost pred uvozom kompletne investicijske opreme. 
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Na področju kreditno-monetarne politike in likvidnosti gospodarstva pred- 
lagamo usklađeno rast denarne mase z rastjo družbenega proizvoda in sklad- 
nejši razpored denarne mase med gospodarstvom in negospodarstvom. Pred- 
vsem se morajo gospodarstvu zagotoviti večji dolgoročni krediti za obratne 
namene, zlasti tisti proizvodnji, ki je usmerjena na izvoz ali ki bistveno pri- 
speva k zmanjševanju uvoza. 

Pri reeskontnih kreditih za izvozne posle je potrebno upoštevati daljše 
proizvodne cikluse proizvajalcev investicijske opreme, in sicer tudi za čas 
vlaganja v proizvodni proces. Zavzemamo se za takšno vpeljavo inflacijske 
klavzule v kreditne posle. 

Kreditiranje trajnih dobrin mora biti usklađeno po panogah in odmerjeno 
po družbenih smernicah o rasti osebne potrošnje. Dolgoročno je treba podpirati 
s potrošniškimi krediti tisto potrošnjo, ki razmeroma najbolj zaostaja za raz- 
vitimi evropskimi državami. So tudi nasprotna mišljenja glede kreditiranja 
gospodarstva iz imobiliziranih sredstev samoupravnih interesnih skupnosti 
in izločanja preseženih sredstev v občinske skupne rezerve, ker se meni,^ da 
na takšen način nastaja državni kapital. Predlaga se, da se ustrezno znižajo 
prispevne stopnje. 

V dokumentu ni bilo dovolj podatkov in ocen, pa tudi ne predvidenih 
ukrepov o splošni porabi republike. Zato menimo, da bi moral biti dokument 
v tej smeri dopolnjen. Naj povem, da sta to že danes storila ekspoze in raz- 
prava v Odboru za finance. 

Skupščina občine je ugotovila, da v Šiški najslabše izpolnjujemo v letoš- 
njem letu tisti del resolucije, ki omejuje zaposlovanje. Zato smo sprejeli od- 
ločne ukrepe, da bi pretrgali to negativno tendenco v občini, hkrati pa je 
Skupščina opozorila, da sedanji sistem v samoupravnih sporazumih o delitvi 
dohodka in osebnih dohodkov ne deluje zaviralno na zaposlovanje, temveč 
zaposlovanje celo pospešuje. Hvala. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Dejak! Besedo ima 
tovariš Jože Seme, delegat iz občine Bežigrad! 

Jože Seme: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Analiza gospo- 
darskega stanja v občini Bežigrad in sprejem nalog za izvajanje resolucije o 
družbenoekonomski politiki v raznih forumih, v občinski skupščini na vseh treh 
zborih, na širši konferenci Socialistične zveze, v Zvezi komunistov itd., je po- 
kazala! da je prišla do izraza vsestranska pripravljenost, da se politika Izvrš- 
nega sveta podpre, da se naloge izvajajo in da vse institucije pristopijo k 
stvari s potrebno stopnjo odgovornosti in brez odlašanja. 

Občinska skupščina si je pri obdelavi nalog in sklepov, kar velja tudi za 
druge forume v občini, prizadevala za čimbolj konkretne zaključke o vseh 
bistvenih vprašanjih, o katerih danes razpravljamo, da bi s tem dejansko anga- 
žirala vse subjektivne sile, da bi se razvila osebna odgovornost vseh individu- 
alnih in kolektivnih poslovodnih organov, da bi se na temelju tako postavljenih 
izhodišč lahko izvajala tudi kontrola, kako se pravzaprav izvršujejo sprejeti 
sklepi. 

Ker je v zaključku poudarjeno', da morajo vse organizacije združenega 
dela samoupravne interesne skupnosti, krajevne skupnosti in upravni organi 
v občini takoj sprejeti čimbolj konkretne stabilizacijske programe, je s tem 
olajšano tudi delo komisije za družbeni nadzor občine in tudi drugih političnih 
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dejavnikov, tako glede razvijanja odgovornosti kot tudi glede pomoči strokov- 
nih organov. 

Menim, da je bil v tem kratkem času dosežen osnovni cilj prav v tem, da 
je razvojna politika v Sloveniji za leto 1975 dejansko postavljena na najširšo 
osnovo, kar je ohrabrujoče in pozitivno. Vsi problemi so dejansko postavljeni 
v odvisnost od celotnega sistema samoupravnih odnosov, zato menim, da je 
sedaj osnovno vprašanje v tem, da se naša prizadevanja ne spremenijo v kam- 
panjsko aktivnost, kar je bilo večkrat praksa, o čemer je govoril danes tudi 
tovariš podpredsednik Dragan. 

V zvezi s tem bi rad omenil, da v naših samoupravnih odnosih ni dovolj 
rešeno vprašanje odgovornosti, da odnosi samoupravnega sporazumevanja zelo 
pogosto nikogar ne obvezujejo, da v sistemu samouprave nimamo dovolj samo- 
upravnih sankcij, ki bi nenehno oblikovale in razvijale odgovornost, tako 
moralno-politično kot tudi ekonomsko, z vsemi posledicami za vsako neodgo- 
vorno obnašanje kolektiva in posameznika. Menim, da je na tej stopnji ures- 
ničevanja ustavnih določil, še posebej za izvajanje konkretnih nalog za na- 
daljnjo stabilizacijo gospodarstva, omenjeno vprašanje bistvenega pomena. 

Nadalje bi omenil, da je v tem času, kar je bilo tudi v naši občinski skup- 
ščini ugotovljeno, zelo važno vprašanje samoupravne delavske kontrole, ki bi 
morala biti v tem primeru tista družbena moč, ki lahko omogoči nemoteno 
izvajanje samoupravnih funkcij v organizaciji združenega dela in izven nje, 
povsod tam, kjer se akumulira in kjer se troši v delovnem procesu ustvarjeni 
dohodek. 

Samoupravna delavska kontrola je tako integralni del samoupravljanja. 
Čeprav vsi delovni ljudje v TOZD opravljajo delavsko kontrolo', vendar dolo- 
čijo člane, odbor ali komisijo samoupravne delavske kontrole, ki ima svoj pra- 
vilnik, svoj plan in svoja pooblastila. Menim, da je zaradi odpiranja problemov 
v našem gospodarstvu nujno, da v raznih institucijah organi delavske kontrole 
bolj precizno, bolj konkretno odredijo svoje naloge, da pristopijo k reviziji 
svojih dosedanjih planov in programov in da jih dopolnijo s konkretnimi na- 
logami, ki izhajajo iz sklepov občine in sklepov republiške skupščine. 

Predlagam, da tudi delegati v tem smislu vplivajo na organe in sodelujejo 
pri obdelavi teh vprašanj. 

Seveda je pomembno, da strokovne službe dajejo organom kontrole po- 
trebne informacije, da jim nudijo vso pomoč pri delu in da se pri tem ustvar- 
jajo kar najbolj pravilni odnosi, za kar je v naši skupščini bilo ugotovljeno, da 
pogosto ni tako. Omenil bi še, da je potrebno pri uresničevanju sklepov za 
nadaljnjo stabilizacijo gospodarstva, ki jih bomo danes sprejeli, uporabljati 
vse naše znanstvene zmogljivosti, ekonomske in druge strokovnjake in voditi 
nenehen boj proti improvizaciji, površnim in netemeljitim odločbam, ki niso 
v skladu z našo usmerjenostjo. 

Omenil bi tudi to, da so posamezni ukrepi v naši republiki in tudi v 
Jugoslaviji taki, da nekatere delovne organizacije postavljajo v dokaj neza- 
viden položaj glede izvoza. V naši občini sta posebno izrazit primer za to pod- 
jetje Belinka in založniško podjetje Mladinska knjiga. V letu 1974 je bilo na 
primer veliko pomanjkanje natrijevega perborata v svetu in pri nas, kar je 
povzročilo zastoj tudi v naši detergentski industriji. Naše podjetje Belinka je 
moralo omejiti izvoz za 50'% in se preusmeriti na domači trg. »Belinki je treba 
nujno odobriti uvoz surovin iz ZDA in odobriti sredstva za okoli 3,6 milijona 
dolarjev. Ce tega ne storimo, bo za nabavo in uvoz perborata z zahoda potrebno 
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ne 3, temveč 10 milijonov dolarjev, već kot 6000 delavcev pa bo prišlo v zelo 
težko situacijo. 

Ne bi se več zadrževal pri tem vprašanju, ker bom o tem širše govoril pri 
zadnji točki dnevnega reda, pri vprašanjih delegatov. Nujno pa bi bilo, da bi 
republiški Izvršni svet takšna in podobna vprašanja bolj ekspeditivno reševal 
in pokazal več razumevanja za podobne težave, ki pogosto ogrožajo celo obstoj 
podjetja, ki proizvaja za družbo neobhodno potrebne proizvode. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa! Besedo ima Branko Stergar, 
delegat iz občine Vrhnika! 

Branko Stergar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skladno s stališči, ki sta jih sprejela v zvezi z ekonomskimi gibanji naša 
občinska skupščina in koordinacijski odbor za usmerjanje družbenopolitične 
aktivnosti za uresničevanje ciljev družbenoekonomske politike v občini, pod- 
piramo stališča in predloge ukrepov, ki jih je predložil Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije na podlagi analize tekočih gospodarskih gibanj in izvajanja nalog 
iz resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1975. 
Pri tem želimo opozoriti na naslednja vprašanja, ki so po našem mnenju za 
uresničenje nalog zelo pomembna: 

Ukrepi na področju izvoza in uvoza so premalo selektivni in prizadenejo 
mnogo bolj tiste organizacije združenega dela, ki so v preteklosti vlagale več 
naporov za vključevanje v mednarodno delitev dela. Mnogo težje dosega za 
20'% višjo vrednost izvoza tista organizacija združenega dela, ki je v preteklem 
letu imela razmeroma velik izvoz. In če tega pogoja ne more v celoti izpolniti, 
bo prizadeta pri uvozu potrebnega reprodukcijskega materiala in surovin, 
v zadnji stopnji pa tudi njen izvoz. Čeprav je položaj na področju zunanje- 
trgovinske menjave resen, moramo paziti, da ukrepi ne bi položaja še po- 
slabšali. Z resolucijo je bilo predvideno, da naj bi v celotni Sloveniji povečali 
izvoz za 21 fl/a, kar pa še ne pomeni, da morajo vsi udeleženci doseči za enak 
odstotek večji izvoz. Normalno bi bilo;, da bi tisti, ki manj izvažajo, bolj pove- 
ćah svoja prizadevanja za uskladitev naše zunanjetrgovinske menjave, še po- 
sebej zato, ker so ponavadi slabši izvozniki in v večji meri vezani na uvoz. 

Znano je dejstvo, da so klasične panoge izvoznice predvsem na tržiščih na 
zahodu malo akumlativne in da so to hkrati panoge, ki so delovno ekstenzivne. 
To so na primer lesna, usnjarska in tekstilna industrija. V večini primerov 
te panoge izvažajo^ po nižjih cenah, kot jih lahko dosežejo na domačem trgu, 
zato je izvoz zanje ustvarjanje izgube, ki jo je potrebno pokriti s prodajo na 
domačem trgu. Na drugi strani pa imamo v našem gospodarskem prostoru 
organizacije združenega dela, ki so veliki uvozniki, pa malo ah skoraj nič ne 
izvažajo, dosegajo pa visoko stopnjo akumulativnosti, kot na primer kozme- 
tična industrija. Menimoi, da bi morah doseči, da bi visoko akumulativne pa- 
noge, ki nimajo možnosti izvoza,, veliko pa uvažajo, pomagale malo akumula- 
tivnim izvoznikom, da bi lahko še večji del svojih izdelkov usmerili v izvoz. 

Veliko delovnih organizacij, ki danes izvažajo, s cenami niso več kon- 
kurenčne. Če želijo ohraniti trg, so prisiljene izvažati pod ekonomskimi ce- 
nami, s čimer zavestno ustvarjajo izgube, čeprav s tem seveda ohranijo za- 
poslenim delo. Takšna usmerjenost je politično sicer potrjena kot pravilna, 
vendar ne more trajati v nedogled. Zavedati se moramo, da je potrebno posta- 
viti takšne mehanizme naše ekonomske politike, ki bodo tako kot v drugih 
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državah omogočili zniževanje stroškov proizvodnje. Predvsem moramo doseči, 
da bodo cene domačim surovinam in reprodukcijskemu materialu odvisne od 
razmer na trgu. Kadar cene na svetovnem trgu padajo, morajo padati tudi pri 
nas. To pa sedaj ni tako, zato je konkurenčna sposobnost naših organizacij 
združenega dela v takšnih primerih okrnjena. Vključevanje v izvoz je sicer 
stvar posameznih organizacij združenega dela, vendar je odvisno tudi od pogo- 
jev, ki jih daje nacionalni gospodarski sistem. 

Na področju samoupravnih interesnih skupnosti posebnega družbenega 
pomena, kot so stanovanjske in komunalne skupnosti, je vprašanje cen stori- 
tev nedvomno zelo pomembno. Cene naraščajo, še posebej cene stanovanj, zato 
je potrebno učinkovito ukrepati, da bi preprečili prehitro rast cen. Ker so cene 
na teh področjih v pristojnosti občin, bodo morale občinske skupščine odigrati 
pomembno vlogo glede cen stanovanjske gradnje in komunalnih storitev. 
Menimo, da je to vprašanje širše in da ga je potrebno drugače urejati. Med 
drugim je tudi nizka storilnost gradbene operative vzrok visokih cen v grad- 
beništvu. So tudi drugi vzroki, predvsem naraščanje cen gradbenega in osta- 
lega materiala. 

Mnogo gradbenih delavcev, predvsem kvalificiranih, v popoldanskem času 
zasluži več kot v delovni organizaciji v rednem delovnem času. Zato so tudi 
bolj zainteresirani za popoldansko delo kot za redno delo v delovni organi- 
zaciji. Tudi produktivnost dela v rednem delovnem času ni takšna, kot bi lahko 
bila, delovna organizacija pa nima možnosti preprečiti popoldanskega šušmar- 
stva svojih delavcev. Morah bomo zakonsko urediti to področje tako, da bosta 
odgovorna investitor in izvajalec, če bodo opravljena večja gradbena dela 
mimo za to pooblaščene organizacije. Danes niso redki primeri, da gradbena 
podjetja ne dobijo delavcev, da bi v dopolnilnem delovnem času opravili kakšno 
delo za delovno organizacijo, ker je za njih bolj zanimivo delo, ki ga lahko 
opravijo za zasebne investitorje v obliki tako imenovanega šušmarstva. 

Tovarišice in tovariši delegati! Prispevek k današnji razpravi, za katerega 
me je zadolžila skupina delegatov za Zbor občin Skupščine občine Vrhnika, je 
izhajal iz ocene družbenoekonomske situacije v občini, ki so jo sprejeli delegati 
na zadnjem zasedanju občinske skupščine in je bila kasneje dopolnjena v koordi- 
nacijskem odboru za usmerjanje družbenopolitične aktivnosti za uresničevanje 
ciljev družbenoekonomske politike v občini. Zavedamo se, da s tem prispev- 
kom ne odpiramo bistveno novih vprašanj, saj se z njimi že dalj časa srečujemo 
in so verjetno podobna tudi v drugih temeljnih organizacijah oziroma občinah. 
Želeli smo le opozoriti, da vsi predvideni ukrepi po našem mnenju še niso 
dovolj proučeni, da ne upoštevajo dovolj vseh posebnosti in spremljajočih 
posledic, ki jih nosijo s seboj. Vemo, da so to vprašanja, ki jih mora urediti 
predvsem vsak sam, vemo pa tudi, da brez enotne politike na teh področjih 
ne bomo veliko storili O'ziroma da smo lahko le polovično učinkoviti. 

Menimo, da je prav, da vsakdo že danes opozori, kje mu lahko zmanjka 
moči pri prizadevanjih za lasten stabilnejši položaj,,, s čimer bi dal prispevek 
k skupnim naporom na tem področju. Zato predlagamo, da se pri nadaljnjih 
akcijah in predvidenih ukrepih vsi našteti dejavniki upoštevajo in ustrezno 
ovrednotijo. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Stergar! Besedo ima 
Janez Grašič, delegat iz Kranja! 
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Janez Grašič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V okviru uresničevanja resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1975 sta za gospodarstvo v kranjski občini značilna dva osnov- 
na problema, to je naraščajoča nelikvidnost ter neustrezna dinamika izvoza, 
medtem ko so ostali kazalniki gospodarjenja v glavnem v okviru planskih 
predvidevanj. 

Konference delegacij po posameznih organizacijah združenega dela, sku- 
pine delegatov pri skupščini občine ter skupščina občine so bile enotne, da so 
stališča in predlogi ukrepov Izvršnega sveta v celoti realni in jih je zato nujno 
podpreti in uresničiti. V zvezi s tem bi opozorili predvsem na naslednje: 

Dinamika izvoza je v zadnjih letih v večini organizacij združenega dela 
presegala normative, ki jih je z zadnjimi ukrepi določil zvezni izvršni svet. 
Trenutna dinamika sicer ne ustreza v celoti, saj je indeks januar—maj 1975 
96,4, vendar večina organizacij združenega dela zagotavlja, da je dinamika 
vedno neenakomerna oziroma da je močnejša proti koncu leta ter da bo do- 
sežen plan izvoza. V tem smislu so bili ukrepi zveznega izvršnega sveta, ki 
so sicer nujni, premalo selektivni in nejasni glede na dinamiko vezave uvoza 
z izvozom in glede izkazovanja doseženega izvoza znotraj sestavljenih organi- 
zacij združenega dela oziroma širših asociacij. 

Upoštevati je tudi potrebno, da je sicer industrija tega področja v pre- 
cejšnji meri vezana na uvoz surovin in da razmeroma malo izvaža, vendar 
se pretežni del proizvodnje porabi kot polproizvod pri končnemu predelovalcu. 
Zato ima vsak izpad v preskrbi surovin posledice v nadaljnji predelavi oziroma 
povečuje pritisk na uvoz tovrstnih proizvodov. Pri tem velja omeniti, da gre 
za domačo proizvodnjo precej manj deviz kot za uvoz gotovih izdelkov, saj 
je na primer za domačo proizvodnjo izdelkov iz gutne potrebna samo tretjina 
deviz, ki bi jih dali za uvoz teh izdelkov, pri tem pa smo v zadnjih letih ob 
nepopolno zasedenih zmogljivostih pokrivah četrtino vseh potreb iz uvoza. 
Podobno velja za većino proizvodov elektrotehnike in tekstilne industrije. 

Likvidnost posameznih organizacij združenega dela je kritična. V gospo- 
darstvu kranjske občine je to še posebej problem, ker gre za izrazito indu- 
strijsko področje, ki mu sedanja organizacija bančništva ne more ustrezno 
finančno slediti. Potrebno bi bilo čim hitreje približati organizacijo bančništva 
novim ustavnim načelom tako, da se poenoti interes organizacij združenega 
dela in interes bank. Za razreševanje vprašanja likvidnosti je potrebno pove- 
čati obseg denarne mase v gospodarstvu s preusmeritvijo sredstev in negospo- 
darstva, in sicer z uskladitvijo dinamike priliva kot tudi vodenja tovrstnih 
depozitov na tistem področju, kjer se sredstva zbirajo in troši j o. 

Organizacije združenega dela v našem območju se v več primerih nepo- 
sredno povezujejo z namenom, da bi si zagotovile surovinsko osnovo in na- 
daljnjo predelavo svoje proizvodnje, in te akcije tudi neposredno sofinancirajo 
oziroma nudijo tehnično pomoč. Te akcije, ki niso enkratne, presegajo repu- 
bliške meje. Kljub temu je potrebno nekatere sporazume, ki so jih nekateri 
domači proizvajalci surovin vsilili organizacijam združenega dela, to je prede- 
lovalcem, spremeniti, saj je očitno, da organizacija združenega dela, ki je 
proizvajalec neke surovine, hkrati pa tudi uvoznik in prodajalec na domačem 
trgu, diktira monopolne pogoje, kar ne more biti v skladu z gospodarsko 
politiko. 

Skupščina občine je ugotovila, da v območju občine ni nepokritih inve- 
sticij oziroma da se organizacije združenega dela ne usmerjajo v večji meri 
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v nove investicije. Novi projekti že upoštevajo selektivnost glede na zagotov- 
ljene surovinske osnove, delovno silo, energijo in ostale dejavnike. Zadnji re- 
zultati izkazujejo tudi umirjeno dinamiko zaposlovanja oziroma porast pro- 
duktivnosti. Na vsak način pa bo potrebno pri nadaljnjem razvoju gospodarstva 
v tem območju upoštevati problematiko zaposlovanja, ki je za kranjsko občino 
zelo pereča in je bila posebej obravnavana na posvetovanju s predstavniki 
organizacij združenega dela oziroma temeljnih organizacij združenega dela 
kakor tudi na zborih občinske skupščine. 

Na koncu naj poudarim, da skupščina občine in skupine delegatov odločno 
podpirajo stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o urejanju in po- 
krivanju prioritetnih investicij in objektov za družbene dejavnosti, ki se gra- 
dijo iz samoprispevkov občanov. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Grašič! Besedo ima 
tovarišica Milena Borovac, delegatka iz Ribnice. 

Milena Borovac: Spoštovana "tovarišica predsednica, tovariši de- 
legati! Na včerajšnji seji vseh treh zborov Skupščine občine Ribnica smo raz- 
pravljali o gospodarskih gibanjih v našem območju. Lahko rečem, da razmere 
niso kritične, če jih primerjamo s slovenskim poprečjem. Kljub temu pa mi 
dovolite, da posredujem nekatere ugotovitve industrije, ki predstavlja pre- 
težni del industrije iz našega območja, to je lesne industrije. 

Ugotovili smo namreč, da se zaloge stavbnega pohištva, ki ima sicer dobro 
organizirano prodajo po celotnem jugoslovasnkem tržišču, kopičijo in da je 
izvoz teh proizvodov minimalen, skoraj neznaten, medtem ko je surovinski 
uvoz precejšen. Delegati so v svojih razpravah v zvezi s tem navajali naslednje 
ugotovitve: 

Izvoz je neznaten zato, ker je organiziranost vseh izvoznikov lesne indu- 
strije prešibka oziroma slaba. Navezani so na uvoz, ker je premajhna povezava 
z gozdarstvom in lesno industrijo. Organizacije čutijo šibko delovanje komi- 
tejev za zunanjo trgovino in zato tudi pri nas podpiramo stališča, ki jih je 
Izvršni svet v predlogu ukrepov nakazal, predvsem kar se tiče delovanja Go- 
spodarske zbornice in pomoči, ki naj jo ta daje. Sicer pa mi dovolite, da spre- 
govorim še nekaj besed o skupni porabi. 

Odločno podpiramo stališča o tem, da se mora vsa skupna poraba gibati 
disciplinirano na podlagi družbenega dogovora,- Ne bi poudarjala že znanega 
dejstva, da je Republiška izobraževalna skupnost, katere predstavnik sem, prva 
sprejela sklep o znižanju prispevne stopnje iz dohodka. Takšni discipliniranosti 
morajo slediti tudi drugi. Strinjam se tudi s tem, da morajo biti metodologija 
in izhodišča za družbeno dogovarjanje za skupno in splošno porabo izdelana 
že v mesecu septembru in da mora to dogovarjanje v bodoče steči bolj organi- 
zirano in samoupravno. Predvsem pa bi želela poudariti, da mora metodolo- 
gija upoštevati enak odstotek realizacije samoupravnih sporazumov glede zaje- 
manja, pridobivanja in delitve OD, tako da bo na vseh področjih dela druž- 
benih dejavnosti ta odstotek enakopravno in enako realiziran. 

Tudi glede materialnih stroškov je treba vsem zagotoviti enak start. Zato 
je treba pred dogovarjanjem za leto 1976 med podpisniki družbenega dogo- 
vora najprej ugotoviti, ah se disciplinirano obnašajo in ali so zagotovljene 
enake možnosti za razvoj. Hvala lepa. 
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Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Hvala lepa, tovarišica Borovac! Besedo 
ima tovariš Vasilij Koman, delegat z Jeseinic! 

Vasilij Koman: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za Zbor občin iz občine Jesenice je na svoji seji 
18. 7. 1975 obravnavala analizo o tekočih gospodarskih gibanjih in izvajanju 
nalog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 
1975 in pregledala stališča in predloge ukrepov k oceni uresničevanja reso- 
lucije o družbenoekonomski politiki, ki jo je predložil Izvršni svet. 

Izhodišča za razpravo so bila poleg danih dokumentov tudi analiza ter 
stališča in ukrepi o gospodarskih razmerah v občini, ki so jih vsi trije zbori 
občinske skupščine sprejeli na svojih sejah 17. 7. 1975. 

Med drugim je bilo v ukrepih, ki so jih sprejeli zbori občinske skupščine, 
rečeno: »Zaradi nenormalnega naraščanja stroškov proizvodnje in s tem pa- 
danja ekonomičnosti, rentabilnosti in reproduktivne sposobnosti gospodarstva, 
zaradi poslabšanja zunanjetrgovinske menjave, zaradi prevelikega naraščanja 
cen, prevelikega naraščanja zakonskih obveznosti, zaradi visokega porasta živ- 
ljenjskih stroškov ne bomo mogli uresničiti sprejete družbenoekonomske poli- 
tike. Nastopile bodo resne težave za življenjski standard delovnih ljudi, poslab- 
šali bomo zunanjetrgovinsko bilanco države in s tem tudi ovirali nadaljnji 
razvoj samoupravljanja in samo pritrjevali k razpoloženju tistih, ki jim je 
samoupravni družbeni sistem trn v peti. Ker dosedanjih ukrepov nismo vzeli 
dovolj resno, se morajo v prihodnjih mesecih temeljne organizacije združe- 
nega dela, samoupravne interesne skupnosti, Izvršni svet, organi in komisije 
občinske skupščine ter družbenopolitične organizacije zavzeti, da bodo pred- 
loženi ukrepi zaživeli tudi v praksi.« 

Vse to je vodilo delegate h konkretni razpravi na sejah zborov občinske 
skupščine, še bolj pa na sejah skupin delegatov. Razpravljali smo o vsem pred- 
loženem gradivu, opozoril pa bi le na nekaj točk v predloženih stališčih in 
ukrepih. Pri tem naj omenim, da smo nekatera dodatna poročila skupščinskih 
odborov prejeli po sestanku naše skupine, nekaj pa šele danes na mizo, zato 
je na nekaj naših vprašanj odgovorjeno že v teh gradivih. 

Področje skupne porabe. Podobno kot v letu 1974 se tudi v letošnji analizi 
gibanj skupne porabe ugotavlja, da ni enotnih in zanesljivih kazalcev. Menimo, 
da so razlogi, ki utemeljujejo dano pomanjkljivost, povsem nesprejemljivi 
in da bi se lahko uporabil drugačen pristop, ki bi omogočil boljšo, konkretno 
primerjavo dohodkov samoupravnih interesnih skupnosti v letošnjem letu z 
ustreznim obdobjem lanskega leta. Skupina je menila, da je predlog glede 
usmerjanja preseženih prispevkov nad planiranimi letnimi dohodki, ki naj se 
imobilizirajo in uporabljajo za kratkoročne kredite v gospodarstvu, korak na- 
prej v družbenem dogovarjanju in vračanju sredstev gospodarstvu. 

Splošna poraba. Na področju splošne porabe, pri oblikovanju dohodkov 
republiški proračun izrazito presega dogovorjene okvire. Menimo, da bi bili 
potrebni takojšnji ukrepi, ki bi uskladili gibanja dohodkov republiškega pro- 
računa z družbenim dogovorom o splošni porabi za leto 1975. Menili smo, da 
bi bilo potrebno področje splošne porabe urediti podobno kot področje skupne 
porabe, to je z odstotki realizacije letnega plana dohodkov in imobilizacijo 
preseženih sredstev. V ekspozeju je bilo danes odgovorjeno na ta vprašanja, 
vendar delegatom na dan našega sestanka niso bili dostopni dodatni viri. Pri 
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tem je bilo postavljeno tudi vprašanje, kakšna je možnost zmanjšanja stopnje 
davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela že od 1. julija 1975. 

Področje investicij. Dotaknili smo se samo predlogov pod 2. točko. Menili 
smo-, da so potrebni ukrepi za dodatno združevanje sredstev za energetiko in 
modernizacijo železnic na podlagi zakona. Menimo, da mora biti ta ukrep 
izjemen postopek, pa bi moral teči po samoupravni poti, to je z dogovarjanjem 
v samoupravnih interesnih skupnostih med proizvajalci in uporabniki. 

Na koncu smo delegati na svoji seji, kljub pripombam, podprli predlog 
stališč in ukrepov. Zavedati se moramo, da so* ukrepi in 'stališča, če jih bomo 
seveda sprejeli, naša. Danim stališčem mora slediti konkretna akcija, če ho- 
čemo, da bodo ti ukrepi uresničeni. Menimo, da bodo predloženi ukrepi zago- 
tovili smer, ki smo jo začrtali v resoluciji. Pri tem je potrebno posebej poudariti 
odgovornost vseh dejavnikov, ki lahko na to vplivajo. V zvezi s tem je potrebno 
poglavje pod III bolj konkretizirati. Dopolnjena stališča, ki smo jih dobili 
danes na mizo, ga sicer konkretizirajo', vseeno pa bi bilo potrebno navesti tudi, 
do kdaj bo pripravljen operativni program, ne pa samo datum, do kdaj bo 
Izvršni svet pripravil poročilo o izvajanju operativnega, plana. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! K besedi se je prijavil 
Stanko Juršič, predsednik Odbora za finance našega zbora. 

Stanko Juršič: Tovarišice in tovariši delegati! Delegati so prejeli 
obširno poročilo odborov za finance Zbora združenega dela in Zbora občin 
k analizi tekočih gospodarskih gibanj s skupne seje odborov, ki je bila 17. tega 
meseca. Danes so delegati na klop prejeli tudi stališča in predloge ukrepov 
Izvršnega sveta k oceni uresničevanja resolucije, iz katerih je razvidno, da je 
Izvršni svet v novem besedilu stališč in predlogov ukrepov upošteval tudi 
nekatere predloge, ki sta jih dala odbora na omenjeni seji. 

V imenu Odbora za finance predlagam zboru, da sprejme stališča in pred- 
loge ukrepov, ki jih je predložil Izvršni svet, kakor tudi stališča, ki jih je 
Izvršni svet predložil v ekspozeju podpredsednika Izvršnega sveta na današnji 
skupni seji. 

Kot je razvidno iz predloženega poročila odborov za finance, sta odbora 
zlasti podrobno obravnavala gibanja na področju skupne in splošne porabe 
v naši republiki v prvem polletju 1975, kakor tudi gibanje cen v letošnjem 
letu. V zvezi s cenami stanovanjske izgradnje je znano, da je bil v marcu 1975 
sprejet in objavljen družbeni dogovor o načinu oblikovanja cen stanovanjske 
graditve v Socialistični republiki Sloveniji, ki v 12. členu predvideva, da se 
udeleženci tega dogovora zavežejo, da bodo najkasneje v treh mesecih po uve- 
ljavitvi tega dogovora sprejeli družbeni dogovor o ukrepih za racionalizacijo 
stanovanjske graditve. 

Dogovor o ukrepih za racionalizacijo stanovanjske graditve, ki naj bi se 
sprejemal po občinah, se šteje za dogovor o ocenah, ki ga po 13. členu repu- 
bliškega družbenega dogovora o načinu oblikovanja cen stanovanjske graditve 
v Socialistični republiki Sloveniji evidentira samoupravna stanovanjska skup- 
nost občine pri Zavodu SR Slovenije za cene in ki se ne bo pričel uporabljati 
prej, dokler ne bo evidentiran. S tem v zvezi se lahko ugotovi, da je 19. junija 
že minil rok treh mesecev, vendar pa takih občinskih družbenih dogovorov 
o cenah stanovanjske graditve še ni, kar v znatni meri prispeva k temu, da so 
cene kvadratnega metra stanovanjske površine zelo visoke in za plačilne 
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sposobnosti samoupravnih stanovanjskih skupnosti, organizacij združenega dela 
in občanov nesprejemljive. 

Zato menim, da je potrebno, da se delegati v okviru samoupravne stano- 
vanjske skupnosti in občinskih skupščin in občinski sindikalni sveti ter orga- 
nizacije združenega dela, ki izvajajo oziroma ki so udeležene pri stanovanjski 
gradnji, zavzamejo za to, da bodo res v najkrajšem času sklenjeni družbeni 
dogovori o načinu oblikovanja cen stanovanjske gradnje na ravni občin. 

Za področje gibanja sredstev za splošno in skupno porabo, kakor tudi za 
plansko usmerjanje in spremljanje sredstev za splošno in skupno porabo v 
skladu z resolucijo ter za vpogled v obveznosti organizacij združenega dela, 
delovnih ljudi in občanov do družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih 
skupnosti, kakor tudi za vpogled v obseg in strukturo porabe teh sredstev, je 
pomemben nov zvezni pravilnik o načinu evidence in načinu izdelave bilance 
sredstev za splošno in skupno porabo in poročila o njeni izvršitvi. 

V tem pravilniku je predvideno, da bo Služba družbenega knjigovodstva 
kontrolirala podatke in zbirno obdelala sprejeta poročila. Predvidena so tri- 
mesečna poročila o izvršitvi bilance planiranih sredstev za splošno in skupno 
porabo. Služba družbenega knjigovodstva bo poročila poslala v uporabo druž- 
benopolitičnim ter drugim zainteresiranim organom in organizacijam, in sicer 
v 30 dneh po preteku obdobja, na katero se ta poročila nanašajo. 

S tem v zvezi se postavlja vprašanje, ali bo mogoče prvo poročilo o izvr- 
šitvi bilance planiranih sredstev za splošno in skupno porabo za prvo polletje 
1975 izdelati in poslati družbenopohtičnim skupnostim že do 1. septembra, 
glede na to, da je omenjeni pravilnik izšel šele 13. junija 1975 in da temu 
pravilniku še niso mogle biti prilagojene oziroma še niso tako sestavljene 
bilance planiranih sredstev za splošno in skupno porabo. 

Slišali smo sicer zagotovilo, da bo tudi prvo poročilo dostavljeno v pred- 
videnem roku. Kljub temu pa je pomembno dejstvo, da bodo imeli delegati 
na ta način na razpolago v prihodnje stalna trimesečna poročila o izvršitvi bi- 
lance planiranih sredstev za splošno in skupno porabo in da bodo tako lahko 
spremljali njihovo izvršitev in v okviru samoupravnih interesnih skupnosti in 
družbenopolitičnih skupnosti predlagali ukrepe, da bi se sredstva za splošno 
in skupno porabo gibala v skladu z družbenimi dogovori in resolucijo. 

V zvezi s 3. točko predlogov ukrepov na področju skupne porabe, v ka- 
terih se nalaga samoupravnim interesnim skupnostim in drugim udeležencem, 
da dopolnijo svoje dogovore tako, da bodo morebitni presežki dohodkov tistih 
samoupravnih interesnih skupnosti, ki združujejo sredstva iz bruto osebnih 
dohodkov, v letu 1975 uporabljeni za povečanje reprodukcijske sposobnosti 
gospodarstva, se postavlja vprašanje o presežnih sredstvih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti. Ali so ta mišljena le kot kratkoročni krediti do 31. 12. 1975 
ali pa kako drugače? Da je "to pomembno vprašanje, je razvidno iz zadnjega 
odstavka 13. člena družbenega dogovora o gibanju, obsegu in strukturi skupne 
porabe v letu 1975, ki predvideva naslednje: »Če s prispevki zbrana sredstva 
kljub tem ukrepom presežejo dogovorjeni okvir sredstev, se presežek sredstev 
posameznih samoupravnih interesnih skupnosti obračuna kot akontacija za 
naslednje leto.« To pomeni, da so sredstva, zbrana s prispevki delovnih ljudi 
oziroma temeljnih organizacij združenega dela, ki bi presegla dogovorjeni okvir 
sredstev, kljub uporabi drugih ukrepov, kot sta korekcija prispevnih stopenj 
in imobilizacija sredstev na posebnih računih Službe družbenega knjigovodstva, 
še vedno sredstva samoupravnih interesnih skupnosti, vendar pa ne tista, s 
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katerimi bi lahko samoupravne interesne skupnosti računale v letošnjem letu, 
ampak sredstva, s katerimi lahko računajo1 še v letu 1976 in jih upoštevajo 
pri določanju prispevnih stopenj za svojo dejavnost v letu 1976. 

Glede splošne porabe, to je proračunov občin in republike, pa v imenu 
odbora za finance vztrajam pri stališču, da naj Izvršni svet do 1. oktobra 1975 
predloži Skupščini SRS analizo obračuna republiškega davka iz dohodka te- 
meljnih organizacij združenega dela za I. polletje 1975. Obrazložitev tega 
stališča Odbora je razvidna iz poročila Odbora. Predlagam zboru, da podpre 
tako stališče Odbora za finance. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Juršič! Besedo ima Anton 
Papež, delegat iz Skupščine mesta Ljubljana! 

Anton Papež: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Verjetno bom 
ponovil kakšno stvar, ki smo jo že slišali, vendar prav nič ne škoduje, če slišimo 
dvakrat, saj nam tako bolj ostane v spominu in uspehi so običajno potem boljši. 

Delegacija pri Skupščini mesta Ljubljana je na skupni seji z delegati ljub- 
ljanskih občin razpravljala o stališčih do neizpolnjevanja družbenoekonomske 
politike v letu 1975. Delegacija mesta Ljubljana podpira predloge ljubljanskih 
občin i željo, da po samoupravni poti, če pa tako ne gre, pa tudi s prisilo, 
uresničimo začrtane poti gospodarske stabilizacije. Še posebej pa delegacija 
Ljubljane priporoča, da republiška in zvezna skupščina zavzameta še naslednja 
stališča: 

Uvoz in izvoz je potrebno regulirati tako, da bo v korist izvajanju gospo- 
darske reforme, ne pa s »paragrafarskimi predpisi«, kar je voda na mlin proti- 
družbenim elementom. Pri tem smo mnenja, da je potrebno preprečevati uvoz 
vseh tistih izdelkov, ki jih proizvaja domaČa industrija v zadostnih količinah 
in dovolj kvalitetno, ne pa šablonsko zavirati uvoz surovin, ki jih ne pridobi- 
vamo doma, ker tako škodimo produktivnosti v proizvajalnih organizacijah. 

V večji meri se je treba zavzemati za izvajanje političnih stališč družbeno- 
političnih organizacij na vseh področjih za neizvajanje klicati ljudi na odgo- 
vornost. 

Postaviti je potrebno enotno metodologijo zajemanja podatkov, kar nas bo 
v najkrajšem času opozarjalo na nepravilnosti, kajti le hitro ukrepanje privede 
do cilja. 

Pojavljajo se proračunski presežki pri skupni potrošnji. Tudi te je treba 
koristno usmeriti in po potrebi zmanjševati obremenitve gospodarstva. 

Nekateri zakoni se velikokrat sprejemajo po hitrem postopku, tako da jih 
v bazi ne moremo prediskutirati, ne moremo predlagati pripomb in tako pri- 
spevati k preprečevanju pogostega spreminjanja. 

V investicijski politiki je potrebno ločeno obravnavati vprašanja pologa za 
tista dela, ki se izvajajo na bazi samoprispevkov občanov, pa čeprav le na bazi 
delnega samoprispevka. 

Podpiramo pa tudi predloge Izvršnega sveta. Hvala lepa! 

Predsednica Mara Žlebnik: Besedo ima tovariš Jože Majcenovič, 
delegat iz Lenarta! 

Jože Majcenovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delegacija za delegiranje delegata v Zbor občin Skupščine Socialistične 
republike Slovenije iz Lenarta se je z ugotovitvami, ki jih je predložil Izvršni 
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svet, strinjala. O problematiki tekočih gospodarskih gibanj je razpravljala tudi 
Skupščina občine na seji 11. 7. 1975 na podlagi poročila republiškega izvršnega 
sveta, prav tako tudi o gospodarskih gibanjih v občini. Skupščina občine je na 
tej seji sprejela ukrepe in stališča, ki jih je predložil občinski izvršni svet, 
in mi je kot delegatu za današnje zasedanje naložila, da postavim naslednje 
vprašanje: 

Kot prvo se postavlja vprašanje imobilizacije sredstev. Če govorimo o imo- 
bilizaciji sredstev, potem moramo vsekakor govoriti tudi o tem, da ta sredstva 
odtujujemo tistim, ki jih ustvarjajo. Mislim, da je to nesporno. Postavlja pa se 
tudi vprašanje, ali ne vodimo v republiki oziroma v Jugoslaviji dvojno politiko. 
Pred seboj imam informacije Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komu- 
nistov Jugoslavije, ki mislim, da bi morale biti v takih primerih vodilo. V 2. 
odstavku v 6. točki piše: »Predsedstvo vztraja pri tem, da moramo odgovorni 
zvezni in republiški oziroma pokrajinski in občinski državni organi takoj ukre- 
pati, da bi takšno inflacijsko porabo preprečili in onemogočili. Da bi to dosegli, 
morajo komunisti v skupščinah občin, republik in pokrajin ter federacije kot 
tudi v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti doseči, da bodo le-te takoj 
spremenile svoje stopnje davkov in prispevkov za proračune in sklade, da bi 
tako dohodke družbenopolitične skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti 
uskladili s porabo, kakršno smo si zamislili za letos.« 

Mislim, da tega Izvršni svet, ko je snoval svoja stališča, ni upošteval. 
Sredstva preveč zbranih dohodkov bi se lahko imobilizirala, kolikor bi bilo to 
spričo predloga o zniževanju stopenj sploh potrebno, in sicer v višini nad 
ustreznimi dvanajstinami, ker bi le na ta način samoupravnim interesnim 
skupnostim omogočili nemoteno delovanje. Imobilizacija na podlagi poprečne 
realizacije dohodkov v istem obdobju zadnjih let pomeni za samoupravne in- 
teresne skupnosti težave pri izvajanju letnih planiranih nalog. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Majcenovič! Besedo ima 
tovariš Ludvik Cipot, delegat iz Murske Sobote! 

Ludvik Cipot: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predloženo analizo o tekočih gospodarskih gibanjih v republiki Sloveniji in 
predložene ukrepe in stališča Izvršnega sveta smo na seji skupine delegatov, 
Koordinacijskega odbora pri Socialistični zvezi in Izvršnega sveta Skupščine 
občine podrobno proučili. Prav tako smo analizirali poročilo o teh negativnih 
gibanjih v naši občini. Enoten sklep je bil, da trenutno ni druge poti in da 
soglašamo s predloženimi ukrepi Izvršnega sveta in jih podpiramo. 

Kot manj razvita občina vidimo možnosti za nadaljnji razvoj le v stabil- 
nem gospodarstvu. Od tod izvirajo naša podpora in odločni ukrepi občinske 
skupščine za ureditev razmer. Ob tem bi želel posredovati nekaj mnenj naše 
skupine. Omejil se bom le na tri vprašanja. 

Menimo, da moramo v vse te ukrepe vgraditi več konkretne in neposredne 
odgovornosti. S tem bodo mnogi problemi, ki se ubadamo sedaj z njimi, pravo- 
časno in po samoupravni poti z družbenimi dogovori rešeni. Ne bo se nam 
treba posluževati zakonskih ukrepov kot sedaj. 

Delegacija meni, da bi morali politiko, ki smo jo zapisali v resolucijo o 
družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije, do- 
sledneje izvajati. Menimo, da borba za stabilizacijo ne pomeni stagnacije raz- 
voja potrebne proizvodnje. 

21 
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Navedel bi dva primera: Proizvodnja hrane je ena izmed naših prioritetnih 
nalog, toda ugotavljamo, da investicije v kmetijstvu padajo. To govore podatki 
predložene analize. Dodal bi še konkreten podatek. Kmetijske organizacije v 
občini oziroma v Pomurju za investicije letos v Ljubljanski banki še niso dobile 
nobenega kredita, kljub številnim in dobro obrazloženim programom. To bo 
vsekakor treba spremeniti. 

Tretje je vprašanje solidarnosti oziroma izvajanje nalog iz te solidarnosti. 
Pri proučevanju problematike v občini nam je bil posredovan podatek, da se 
solidarnost v skupni porabi izvaja, da pa ta pri splošni porabi škriplje. Tako 
je po predloženih podatkih naša občina v šestih mesecih dobila le borih 3 ®/o 
predvidene vsote iz republiške solidarnosti. To je res malo. Vse to pa nam 
povzroča težave, ki zavirajo normalno funkcioniranje javne uprave in sodstva. 

Na koncu še ena ugotovitev: Zastavljene cilje bomo dosegli le, če bomo 
dosledno, solidarno in odgovorno izvajali postavljene naloge. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Cipot! Besedo ima tovariš 
Slavko Kržan, delegat iz občine Trebnje! 

Slavko Kržan: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Menim, da 
je današnji ekspoze podpredsednika Izvršnega sveta osvetlil marsikatero vpra- 
šanje, o katerem bi najbrž še razpravljali, in da smo s tem dobili obrazložitve, 
s katerimi se strinjamo. 

V razpravah na sejah občinske skupščine in delegacije za Zbor občin 
Skupščine Socialistične republike Slovenije smo sprejeli stališča in predloge 
ukrepov na osnovi ocene uresničevanja resolucije o družbenoekonomski politiki 
in razvoju Socialistične republike Slovenije v letu 1975. Imeli pa smo nekatere 
pripombe, ki bi jih kazalo upoštevati pri realizaciji zastavljenih nalog. 

Bili smo enotni v tem, da kaže odnose s tujino uravnati selektivno. O tem 
so danes nekateri razpravljalci že govorili in se z njimi popolnoma strinjam. 
Menimo, da bi nam apriorno ukrepanje lahko povzročilo ogromno gospodarsko 
škodo, zato v celoti podpiramo stališče Izvršnega sveta, da je potrebno z vsemi 
sistemskimi ukrepi omejevati uvoz in pospeševati izvoz, doseči sistem samo- 
omejevanja uvoza ter poiskati vse možnosti za izkoriščanje domačih surovin in 
odpadnega materiala. Zavzemamo se za varčevanje na vseh ravneh in z vsemi 
sredstvi. 

Povezovanje jugoslovanskega gospodarstva je prav gotovo premajhno in 
premalo učinkovito. Zato bo treba temu vprašanju posvetiti posebno pozornost. 
Menimo, da je treba posvetiti posebno pozornost sodelovanju z deželami v 
razvoju. Glede tega menimo, da bi morali izdelati točne bilance in seveda 
pospeševati sodelovanje s tistimi deželami, kjer nam to sodelovanje daje ustrez- 
ne učinke na krajši in daljši rok. Če ne bomo ravnali tako, bodo načrti ostali 
brez uspeha in bomo to samo zapisovali v resolucije. Podpiramo tudi stališče, da 
je potrebno uvoz v večji meri vezati na izvoz. 

Poglavje o cenah je po našem mnenju preveč deklarativno in bi ga kazalo 
temeljiteje obdelati. Pri svoji oceni smo izhajali iz dosedanjih izkušenj in 
situacije, v kateri smo. Doslej tega izpita po samoupravni poti namreč še nismo 
zadovoljivo opravili. Podpiramo pa tudi stališče, da je potrebno več družbeno 
odgovornega in zavestnega ravnanja gospodarskih in vseh ostalih subjektov 
v naši republiki. 

Glede investicij podpiramo stališče, da jih je potrebno ponovno proučiti 
in jih omejiti v realne okvire. Zavzemamo pa se za to, da se vse investicije, ki 
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imajo zagotovljeno domačo surovinsko bazo in so pred pričetkom obratovanja, 
pospešijo in dokončajo. Poslovne banke bi morale zaradi tega, kljub počitniške- 
mu obdobju, hitro opraviti svoje naloge in v kar najkrajšem času omogočiti 
nadaljnje izvajanje teh investicij. 

V zvezi z likvidnostjo gospodarstva podpiramo predvidene ukrepe in bomo 
v tej smeri tudi v naši družbenopolitični skupnosti storili vse, da se le ta 
čimprej i,zboljša. Zavzemamo se za to, da se skupna in splošna poraba uskladita 
z resolucijo, z dogovorjeno politiko in z družbenimi dogovori, o čemer je bilo 
danes že dovolj povedanega. 

Menimo, da je polog pri vlaganjih v negospodarske in neproizvodne inve- 
sticije stvar republik in ne zveze. Danes imamo tu pred sabo dokument, ki 
govori o tem, da je zvezna skupščina na seji 18. tega meseca sprejela zakon 
o polaganju depozita pri investicijskih vlaganjih v negospodarske in neproiz- 
vodne namene. Menimo, da mora biti to stvar republike. Če je dogovorjena 
politika v okviru družbenih dogovorov in sporazumov, potem bi morala o tem 
odločati republika, ne zveza. Ker pa smo postavljeni pred dejstvo, podpiram 
stališče, predloženo v gradivu, da bo Izvršni svet predlagal kriterije, na podlagi 
katerih naj zvezni izvršni svet oprošča posamezne investicije polaganja depo- 
zita. Po mojem mnenju je prav, da tudi zbor podpre to stališče Izvršnega sveta, 
da bo na ta način lahko učinkovitejši pri svojem delu. 

Posebej velja podpora naše skupščine in delegacije tudi zastavljeni politiki 
zaposlovanja in pozivu vsem odgovornim dejavnikom, da vsak prispeva svoj 
delež k uresničevanju stabilizacijske politike na področju gospodarstva in iz- 
vajanju sprejete in dogovorjene politike na vseh ustavnih področjih kakor tudi 
k načrtovanju nadaljnjega razvoja. 

V skupščini smo sprejeli še naslednje konkretne predloge: Menimo, da je 
potrebno v tem času posvetiti večjo pozornost varčevanju s časom in zmanjšati 
izostanke z dela ter temu ustrezno tudi organizirati delo. Ko smo razpravljali 
o stabilizacijski politiki, smo začeli s sestanki ob 12. uri, ne pa po delovnem 
času. Menimo, da je potrebno tudi temu vprašanju posvetiti pozornost. 

Strinjam se z diskutantom, ki je govoril o tem, da je treba dati poseben 
poudarek v tem času delavski kontroli, ker menim, da tudi ta lahko prispeva 
svoj delež k stabilizaciji. 

Zavzeli smo stališče, da je potrebno v samoupravnih interesnih skupnostih 
z vsemi sredstvi ravnati bolj gospodarno in jih trošiti bolj racionalno kot doslej. 
Ugotavljamo namreč, da se marsikje sredstva trošijo neracionalno in ne naj- 
bolj gospodarno, zaradi česar ne dajejo ustreznih učinkov. 

Pridružujem se tudi stališču diskutanta, ki je govoril o tem, da vse preveč 
zakonov tudi v naši skupščini sprejemamo po hitrem postopku. Današnji primer 
je takšen, bilo pa jih je tudi prej že več. Zato menimo, da je potrebno čim več 
stvari razreševati v rednem roku, ker sicer delegati ob obilici gradiva ne 
moremo izražati mnenj svoje baze. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Prosim. Tovariš Marko Kobe, delegat iz občine Črnomelj! 

Marko Kobe: Tovarišice in tovariši delegati, tovarišica predsednica! 
Skupščina občine Črnomelj je bila sklicana dne 18. julija, na kateri smo obrav- 
navali stališča in predloge ukrepov k oceni uresničevanja resolucije o družbeno- 
ekonomski politiki in razvoju Slovenije. 
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Moram reči, da je bila obravnava temeljita. V celoti smo sprejeli analizo 
tekočih gospodarskih gibanj in izvajanja resolucije o družbenoekonomski po- 
litiki. Glede na smernice, določene z resolucijo o družbenoekonomski politiki, 
je bil sprejet sklep, da morajo vsi nosilci družbene in gospodarske aktivnosti 
izdelati pri sebi analizo stanja. V organizacijah združenega dela in temeljnih 
organizacijah združenega dela se more izdelati analiza po stanju periodičnega 
obračuna za prvo polletje na podlagi delovnega napotka, ki ga je izdelal Izvršni 
svet. Nesorazmerno rast števila zaposlenih v negospodarskih dejavnostih je 
prav tako treba uskladiti s smernicami resolucije. Belt in temeljna organizacija 
združenega dela Črnomelj ter Iskra, Semič morata povečati napore za izvoz 
in za zmanjšanje uvoza ob hkratnem naraščanju fizičnega obsega proizvodnje. 

Pri tem smo ugotavljali, da je treba naš samoupravni sistem razvijati in se 
truditi za zdrave odnose znotraj delovnih organizacij, predvsem za poštene 
odnose med zaposlenimi pri stroju in vodilnimi delavci. Ugotavljamo, da so 
belokranjski delavci zaželeni v tujini in da dosegajo uspehe. Torej jih morajo 
tudi doma. Naš samoupravni sistem pa zahteva zares dobre odnose med delavci, 
zahteva čut odgovornosti do dela in zahteva stremljenje vsakega posameznika, 
da bi se proizvodnja v čim večji meri dvignila, ne samo kvantitetno, ampak 
tudi na kvalitetno. Prav pri izvozu je toliko bolj pomembna osebna odgovornost 
vsakega posameznika ne glede na to, kje je njegovo delovno mesto. Svetovno 
tržišče je prav gotovo bolj kritično kot domače in prav s kvaliteto moramo 
prodreti na svetovnem tržišču. Zato je tam toliko bolj važna osebna odgovor- 
nost. 

Moramo tudi doseči spremembo miselnosti nekaterih, ki imajo drugačen 
odnos do družbene lastnine kot do svoje osebne. Naš družbeni sistem odločno 
zahteva spremembo miselnosti v tem smislu, da je ravno tako škoda, če propade 
družbena lastnina, kot če gre za posameznika in za njegovo osebno korist. 

Treba je tudi razčistiti vprašanje, katere delovne organizacije so v večji 
ali manjši meri prispevale k manjši produktivnosti oziroma inflacijskemu gi- 
banju in naraščanju cen. Prav gotovo so k temu prispevale manj tiste delovne 
organizacije, ki že delajo po normi. Takšna tehnologija proizvodnje, kjer ni 
mogoče takoj kontrolirati prizadevnosti posameznika, lahko v večji meri pri- 
speva k nelikvidnosti, k manjšemu izvozu in k večanju uvoza. Torej je treba 
temeljito proučiti posamezne primere. 

Vprašljiv pa se nam zdi ukrep, da naj bi neko podjetje uvažalo le toliko, 
kolikor izvozi. To je kje izvedljivo, povsod pa ne, kajti narava proizvodnje je 
lahko takšna, da je odvisna od uvoza, ne da pa se izvažati. V celotnem sloven- 
skem družbenem proizvodu pa gotovo posredno vpliva na dvig izvoza. Po drugi 
strani pa so delovne organizacije, ki niso vezane na uvoz, na primer turistična 
dejavnost. Tudi tam si je treba prizadevati, da bo storilnost večja, postrežba 
solidna, tako da se bodo tuji gostje radi zadrževali pri nas in da ne bodo iskali 
boljših mest. 

Glede investicijskih vlaganj smo bili mnenja, da je treba res temeljito 
premisliti, kam, kje in zakaj se investira. Tudi tu je treba ločiti posamezne 
predele slovenskega področja. Nerazvita področja je treba drugače obravnavati. 
V dolini ob Kolpi se področje približno 600 km2 prazni in je nevarnost, da se 
popolnoma izprazni. Na to področje je že bilo nekaj investicij. Delovna zavest 
tukajšnjih ljudi je taka, da je že bil takoj v začetku, čeprav je bil kolektiv mladj 
v obratu Komet, Stari trg dohodek relativno visok. 
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Tu posebej poudarjam, da se mora slovenski narod spomniti na pomemb- 
nost teh predelov v času narodnoosvobodilne borbe in v sedanji koncepciji 
splošnega ljudskega odpora. Slovenska zemlja je s svojimi 20 000 km2 tako 
majhna, da ne bi smeli pustiti, da se prazni področje 600 km2. Torej je treba 
razvijati kljub vsem težavam celotno slovensko področje enakomerno in pri tem 
misliti, da je v takih predelih delno tudi že rešeno stanovanjsko vprašanje, ki 
je čedalje bolj pereče v naseljenih industrijskih predelih. Poleg tega so tudi 
stroški prevoza na delo v Kočevje ali kam drugam večji in tudi storilnost 
gotovo manjša, kot če bi imeli možnost zaposliti se na tem področju. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kobe! Besedo ima pod- 
predsednik Izvršnega sveta dr. Avguštin Lah! 

Dr. Avguštin Lah: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! 

Ni moj namen prevzeti nalogo, ki jo ima kot predstavnik Izvršnega sveta 
tovariš Miran Mejak, in prosim, da mi dovolite to razpravo malo podaljšati z 
nekaterimi informacijami oziroma ocenami s področja družbenih dejavnosti, 
ker je osnovno težišče v občinah. V sedanjem času moramo videti tudi nekatere 
vsebinske probleme, ne samo finančne okvire za sedanje tokove in gibanja. 

Moram reči, da smo vsi v Izvršnem svetu odločno podprli stališča, ki smo 
jih predložili danes in ki jih tudi vi podpirate. Predvsem naj se obrnem k 
vprašanju presežkov in skladnosti gibanj na področju družbenih dejavnosti 
s tistimi, ki smo jih načrtovali. Mislim, da je treba povedati, da smo v sedanji 
fazi ugotovili dvoje: Prvič, da imajo večje dohodke od načrtovanih tiste skup- 
nosti, ki dobivajo sredstva iz davka na dohodek temeljnih organizacij združene- 
ga dela, to se pravi Izobraževalna in Raziskovalna skupnost. Drugo, kar smo 
ugotovili in kar je bilo danes v ekspozeju zelo jasno podčrtano, je, da osebni 
dohodek, skupna in splošna poraba v celoti vendarle rastejo in se gibljejo 
hitreje, kot smo načrtovali z letošnjo resolucijo. Videti moramo celoto, da bomo 
vse skupaj spravili nazaj v te okvire. Ko pa obravnavamo posamezna vprašanja, 
pa seveda vsaka samoupravna interesna skupnost pride s svojim načrtom in 
seveda vidi samo to relacijo. Mi pa moramo videti celoto. Če bomo več porabili 
za osebne dohodke, torej za osebno porabo, potem je razumljivo, da mora biti 
manj za skupno porabo. » 

Do sedaj smo se dogovorih za krepitev družbenega standarda zato, ker to 
pomeni zmanjševanje socialnih razlik in ker to pomeni socialistično politiko 
ter hkrati vsebinske premike, da bo vzgoja in izobraževanje, da bo zdrav- 
stvo in tako dalje bolj funkcionalno opravljalo svoje dolžnosti. 

Pri tem načrtovanju pa imamo določene težave. Mislimo, da smo vseeno 
za letošnje leto dokaj realno načrtovali obseg sredstev, ki naj jih zberejo 
samoupravne interesne skupnosti. Toda ni vse odvisno samo od realnega načrto- 
vanja. Načrtujemo tudi tako, da predvidimo manjši dohodek in potem na koncu 
lažje pokažemo, da smo ustvarili večjega. Iz tako realno nižje planirane osnove 
seveda potem računamo prispevke, in če se giblje na bolje, potem priteka tudi 
iz prispevkov več sredstev. To se pravi, da je že od realnosti planiranja v 
samem gospodarstvu zelo odvisno, kako bomo planirali tudi sredstva za druž- 
bene dejavnosti. 

Poglejte, tudi v gospodarstvu smo načrtovali tako rast družbenega pro- 
izvoda, tako rast cen in tako rast osebnih dohodkov, pa to prekoračujemo. Cene 
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rastejo hitreje in osebni dohodki rastejo hitreje od tega, kar smo načrtovali. 
To ima potem neposredne posledice tudi za dohodke samoupravnih interesnih 
skupnosti, izračunane na osnovi prispevkov. Zaradi tega, ker ni mogoče vsega 
tako natančno planirati, saj smo samoupravna družba in milijon subjektov nas 
je, ki v tej družbi gospodarimo in prispevamo h gospodarjenju. Zgradili smo 
instrumentarij, da lahko sproti reguliramo stvari. Imamo obveznost, začrtano 
v družbenem dogovoru, ki smo jo sprejeli za vse interesne skupnosti: če pride 
do presežkov, jih zmanjšamo in pri tem vztrajamo. To sedaj izvršujemo, to 
bodo tudi vsi opravili, o tem sem prepričan, da bi uskladili stopnje in na ta 
način zmanjšali priliv, da bi bil konec leta dohodek približno tak, kot smo ga 
načrtovali. 

Na osnovi tekočih gibanj vsak mesec Služba družbenega knjigovodstva od- 
vzame, kar je več od tistih odstotkov, ki ste jih dobili tudi v stališčih oziroma 
ki so nakazani tudi na osnovi petletnih gibanj osebnih dohodkov. Če pride več, 
se to avtomatično vsak mesec izloči v sklad, iz katerega dajemo kredite gospo- 
darstvu. To niso ne vem kako pomembna sredstva, s tem si gospodarstvo veliko 
ne bo pomagalo, gre pa za princip, gre za doslednost. In če bo poleg tega na 
koncu še kaj ostalo, mora to ostati kot dohodek za naslednje leto. Tudi v de- 
cembru ustvarjamo dohodek, tudi v decembru se prilivajo sredstva in prav 
gotovo do 31. decembra ni mogoče vsega uskladiti. Zato imamo ta instrumenta- 
rij in pri njem dosledno vztrajamo. 

Moram povedati, da gre sedaj ne samo za usklajevanje finančnih zadev, 
ampak da bi morali ob teh gibanjih videti tudi nekatere vsebinske spremembe. 
Tu bi želeli večji pritisk krajevnih skupnosti, večji pritisk združenega dela na 
samoupravne interesne skupnosti za uresničevanje tistega, o čemer smo se 
dogovorili. 

Samo na nekaj stvari bi rad opozoril: 
Poglejte, v raziskovalnem delu je težnja, da bi še več sredstev združevali 

na osnovi prispevkov, seveda zato, da bi imeli večji sklad, iz katerega bi 
financirali naloge v korist gospodarstva. Mi smo mnenja, da za to ni potrebno 
združevati v centralne sklade več sredstev. V centralnih skladih je potrebno 
toliko sredstev, da se raziskovalno delo lahko dobro organizira, da ima obratna 
sredstva, da se začno raziskave. Raziskave pa naj bodo take, ki jih potrebuje 
gospodarstvo, in naj gospodarstvo čim bolj neposredno plača te raziskave. To 
želimo. Toda, da bi to lahko dosegli, se mora raziskovalna sfera tudi drugače 
organizirati. Ne more imeti 2000 posamičnih raziskovalcev, ki vsak po svoje 
raziskujejo, ampak mora ustvariti enote, ki bodo lahko opravile vse naloge. 
To je proces več let. Samo ta tendenca mora biti zelo močna. In to moramo 
realizirati prek panoižnih skupnosti v raziskovalnem delu: prek združevanja 
gospodarstva, združenja kemične industrije, združenja železarstva itd. se mo- 
rajo izraziti ti pritiski. 

V reformi izobraževanja moramo narediti prav tako velike spremembe in 
zlasti zagotoviti tako izobraževanje kadrov, ki bo gospodarstvu nekaj prineslo, 
to je konkretno usposabljanje delavcev za neko delo. Ampak stvari se pri nas 
razvijajo po svoje. Poglejte: ob srednjeročnih načrtih in iz leta v leto opozarja- 
mo, da pri nas zaposlujemo več ljudi, kot je naravnega prirasta aktivnega prebi- 
valstva. In tudi to srednjeročno obdobje gospodarstva še vedno vsi razvijamo 
predvsem na povečanju zaposlovanja. Moramo, ne povečevati zaposlovanje, 
ampak izboljševati strukturo zaposlenih, znanje, produktivnost dela. Zato je 
treba mobilizirati raziskovalno delo, zato je treba mobilizirati šole, in od te 
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tradicionalne šolske strukture bolj intenzivno zahtevati, da bodo razvijali take 
oblike, kot jih potrebujemo. 

Danes boste razpravljali o strukturnih nesorazmerjih v zdravstvu, kjer v 
zadnjem času posvečamo veliko pozornost krepitvi bolnišnic in višji stopnji 
zdravstvenega varstva, to je specialistični službi bolnišnične službe. Propada 
pa nam osnovno zdravstvo. Ampak zato moramo spremeniti predvsem način 
šolanja kadrov za zdravstvo. Danes že vsak študent medicine razmišlja, kaj bo 
specializiral in kam bo šel na specializacijo. Nihče pa ne razmišlja o tem, v 
kateri kraj v Sloveniji, kjer imamo zdravnike iz Hrvaške ali pa kjer so zdrav- 
stveni domovi brez zdravnikov, bo šel delat, da bomo lahko opravljali osnovno 
zdravstveno službo. Zahtevajmo ukrepe, da bomo vsakega mladega zdravnika, 
ki dokonča študij, poslali najprej v prakso, pa naj se tam izkaže. Od tam pa 
bomo boljše pošiljali na specializacijo in na ta način utrjevali zdravstveno 
strukturo. 

Več konkretnega bi morali narediti v borbi proti alkoholizmu. Niti zave- 
damo se ne vseh posledic te bolezni mnogih naših ljudi, ne samo tistih 90 tisoč 
alkoholikov, ki so že tako daleč zastrupljeni, da ne morejo brez alkohola živeti 
in razmišljati in ne fizično delati, ampak vsega tistega, kar je na alkoholizem in 
narkomanijo pri nas vezano, kar se razrašča v bolezen, ki zmanjšuje produk- 
tivnost dela, povzroča dezorganizacijo, klepetanje ob kavi, velike izostanke od 
dela itd. 

Razmišljajmo o tem, da nam to povzroča več nesreč, da nam 4 tisoč ljudi 
vsak dan dela samo za to, da nadomešča te ljudi. Potem pa so izgube! Tukaj 
je treba krepiti našo ustvarjalnost in zmanjševati skupno porabo, ker gre vse 
to prek teh kanalov in se zbira zato, da to plačujemo. Zato povečujemo milico, 
vzgojne domove, zdravstvo in zato imamo veliko večje težave. 

Predvsem vas prosim, da ob razpravah v občinah, v samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in kjerkoli posvetimo temu vprašanju prav toliko pozornosti, 
kot nam bo le-to omogočilo, da vnaprej dosežemo kvalitetnejše premike, da ne 
bomo vsako leto prihajali z enakimi stališči pa z enakimi zahtevami in z ena- 
kimi predlogi, ampak da bomo opravili od tega tudi kakšne bistvenejše premike. 

Sedaj smo naredili analizo dosedanjega dogovarjanja. Trenutno priprav- 
ljamo vse osnove za družbeni dogovor za leto 1976 in za srednjeročni načrt. 
V septembru in oktobru bo razprava v organizacijah združenega dela in kra- 
jevnih skupnostih. Naše težave so v tem, da smo tukaj v republiki preveč 
zagledani, če smem tako reči, in vidimo samo te republiške samoupravne inte- 
resne skupnosti, kar nam onemogoča, da bi spoznali težave, ki so v občinah. 
V krajevnih skupnostih delajo izključno amaterji. V organizacijah združenega 
dela pa še marsikje ne vedo, kaj morajo v tem pogledu narediti. Tja se moramo 
orientirati, za kar se moramo pripraviti. Sedaj zahtevamo od vseh samoupravnih 
interesnih skupnosti, da pred odhodom na dopuste pripravijo programe za pri- 
hodnje leto, da bomo septembra in oktobra lahko o tem v bazi razpravljali. 
Ostane nam samo november, da stvari uskladimo, ker moramo v decembru 
podpisati samoupravne sporazume in družbeni dogovor, če hočemo hkrati z 
resolucijo začeti tudi normalno gospodariti v družbenih dejavnostih. In vidite, 
pri tem imamo tudi težave. Od 1/3 občin sploh ne dobimo nobenih poročil, 
nobenih dogovorov, sploh ničesar. 

To našo akcijo moramo uskladiti. Imamo dovolj dobrih podatkov, da bi 
lahko stvari spremljali. To, kar je danes povedal v ekspozeju glede gibanj 
tovariš podpredsednik Dragan, so zadnji podatki, ki so jih te dneve približno 
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ugotovili, nimamo pa še analize za pol leta. To bo možno izdelati šele v na- 
slednjih tednih. 

Mislim, da bi morali v Sloveniji opraviti veliko akcijo, če bi hoteli v orga- 
nizacijah združenega dela z ne tako obsežnim raziskovalnim delom ugotoviti, 
kdo mora dajati evidenčne podatke in kakšne, kdo jih bo zbiral in obdeloval. 
Zdaj pišemo nešteto obrazcev, kadar pa rabimo podatke, jih pa ni. Če bi to 
uspeli racionalizirati, bi takoj dobili veliko ljudi, ki bi šli lahko iz tega papir- 
niškega poslovanja v proizvodnjo. Tako bi povečali tisto zaposlenost, ki jo tako 
zahtevamo. Mislim, da je to ena od naših bistvenih nalog. 

Druga naloga, ki nam vsako leto otežuje razreševanje, je, da smo v načelu 
pripravljeni za solidarnost, da vsi razglašamo, kako je solidarnost potrebna, ko 
pa se je potrebno dogovoriti o kriterijih, kako bomo združevali sredstva in o me- 
rilih, po katerih jih bomo delili, potem se zaplete. Takrat nam lokalizmi mešajo 
glave in vse drugo je važnejše. To je bil tudi razlog, da smo letos marca pod- 
pisali družbeni dogovor. To zavest bi morali tudi na znotraj okrepiti. 

Mislim, da ste iz mojih besed čutili, da sem govoril bolj kot delegat kot pa 
človek iz Izvršnega sveta. Zavedam se, da v Izvršnem svetu ne moremo stvari 
prav nič premakniti, če jih ne bomo skupaj premaknili. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala, tovariš podpredsednik! Zeli še 
kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Makovec, delegat v Zboru republik in 
pokrajin! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ugotavljam, da noben od naših delegatov ni razpravljal o tem, kakšni 
vzroki so letos privedli do tega, da bo kmetijska proizvodnja podpovprečna in 
da ne bomo dosegli nivoja, ki je bil predviden z resolucijo. Spomladi, ko smo 
obravnavali resolucijo v vseh institucijah, smo dali prednost prehrani. Zato 
smo se tudi prizadevali, da bi ta plan realizirali. Predvideno je bilo, da se 
kmetijska proizvodnja poveča za 2,5 l0/o glede na leto 1974. Planerji in proizva- 
jalci smo bili prepričani, da bomo ta plan presegli. Vremenske neprilike, kakrš- 
nih v Sloveniji ni bilo že od 1948. leta, bodo močno vplivale na nižji kmetijski 
produkt. 

To že opazimo na tržišču. Imamo manj sadja, za kar je kriva spomladanska 
pozeba. Vemo,, da so poplave zelo prizadele pridelke pšenice, krompirja itd. 
Proizvodnji grozdja je škodovala na obsežnih področjih toča, na drugih področ- 
jih pa je zelo razširjena peronospora. Neurja, ki onemogočajo spravila krme, 
bodo vplivala tudi na stalež živine. Ze nekaj let nazaj forsiramo lastno krmo, 
ker so umetna krmila zelo draga. Letos bo krma zelo, zelo slaba. Dosti so je 
odnesli hudourniki, kar vse bo močno vplivalo tudi na živinorejsko proizvodnjo. 
Podpiram stališča ki nam jih je predložil danes Izvršni svet. Menim, da so 
realna in da so bile tudi razprave delegatov objektivne. Predlagam, da stališča 
podpremo. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Makovec! Zeli še kdo 
razpravljati? (Ne.) Prosim tovariša Mejaka, predstavnika Izvršnega sveta, da 
zavzame stališče do razprave! 

Miran Mejak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Mislim, da iz vaše razprave sledi, da ste vsi razpravljalci v takšni ali drugačni 
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obliki sprejeli naša stališča in predloge ukrepov, ki smo jih že prej predložili 
odborom in ki smo jih potem na podlagi diskusij v družbenopolitičnih organi- 
zacijah in odborih poskušali čim bolj prilagoditi vaši diskusiji in upoštevati 
vaše amandmaje. 

Dozdeva se mi, da je to potrdila tudi današnja razprava. Omenil pa bi še 
nekatere stvari. Predlogi, ki ste jih dali v razpravi, bodo v redakcijski komisiji 
dobili konkretno obliko. Po konzultacijah, ki sem jih imel s tovariši, menim, 
da bi lahko te stvari, ki ste jih predlagali, v takšni ali drugačni obliki sprejeli. 
Redakcijska komisija bo seveda ocenila, če že opisana stališča niso dovolj po- 
drobna, konkretna ah pa dovolj kvalitetno oblikovana v predlogu stališč in 
ukrepov. 

Mislim, da že nekaj časa ugotavljamo, kar je potrdila tudi današnja raz- 
prava, da je položaj Slovenije glede na njeno strukturo in na to, da je v svoji 
predelovalni industriji močno vezana na uvoz surovin in reprodukcijskih ma- 
terialov, še posebno težak in kočljiv. Jugoslovanska plačilna bilanca ni zado- 
voljiva, izvoz je v stagnaciji in na nekaterih področjih celo upada. Razlogi za 
to so mnogoteri, jih pa ni treba ponavljati. Mislim, da se moramo tega zavedati. 
Iz tega sledi, da ni mogoče več v takem obsegu uvažati surovine iz inozemstva 
v Slovenijo in v Jugoslavijo. 

Nekaterim diskutantom, ki so danes govorili, ne kaže oporekati. Dobro so 
informirani o stanju na svojem področju, v svoji gospodarski organizaciji, v 
svoji občini. Kljub temu pa moram jasno povedati da vseh teh želja in vseh teh 
potreb za uvoz surovin ne bo mogoče več zadovoljevati. 

Gre skratka za to, da bo slovenska industrija v nekem smislu morala ali 
preiti na porabo domačih surovin in se bo morala povezati v okviru jugo- 
slovanskega enotnega trga z drugimi republikami zaradi oskrbe s surovinami. 
Ce pa tega ne bo storila, bo morala v določenem obsegu tisto proizvodnjo, ki 
bazira samo na uvoznih surovinah, zmanjšati in opustiti. 

Veliko časa smo živeli v iluziji, da je mogoče ustvariti dohodek in ugodne 
izvozne učinke, če uvažamo tuje resurse, jih doma samo malo oplemenitimo'pa 
ponovno izvozimo. Te iluzije in ta miselnost doživljata v zadnjem času, posebno 
v letošnjem letu, krizo, ki nas uči o tem, da so potrebne korenite spremembe. To 
izhaja tudi iz ekspozeja tovariša Dragana. 

Predsednica Mara Žlebnik: Tovariš Mejak! Samo trenutek! Redak- 
cijska komisija Zbora združenega dela je že v sobi 110 in predlagam, da se ji 
pridružijo tudi naši člani redakcijske komisije. Prosim! 

Miran Mejak: Mislim, da se pri vprašanjih izvoza in uvoza ni po- 
trebno zadrževati. Mislim, da smo se o tem sporazumeli. Poudarjam pa, da je 
v ekspozeju nakazan izhod iz te situacije. Dokler ne bomo imeli zaključenih 
reprodukcijskih kompleksov, ki se bodo v lastnem okviru medsebojno pokrivali 
tudi glede izvoza in uvoza, toliko časa bodo vse tiste gospodarske organizacije, 
ki so izven teh reprodukcijskih kompleksov in ki bodo uvažale več kot izvažale, 
v permanentnih težavah in bo verjetno rešitev samo v tem, da se vključijo, od 
surovin do končnega izdelka, v tak reprodukcijski kompleks. 

Tovariši! S tem ne želim braniti nekaterih anomalij, ki so v zveznih pred- 
pisih. Ampak vpliv teh anomalij je nasproti tistemu, kar lahko mi storimo, mi- 
nimalen. Osnovna naloga je, da se organiziramo in omogočimo cenejši in ren- 
tabilnejši izvoz, prilagodimo naše izdelke izvoznim potrebam in se usmerimo v 
dežele v razvoju, kjer smo pravzaprav še zelo mlao štorih. 
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Vzporedno s tem pa so določene težave tudi glede instrumentov in meril. 
Nek tovariš je v diskusiji konkretno omenil primer Belinke in je rekel, da 
bi želel, da bi Izvršni svet ekspeditivne je in z več razumevanja reševal ta 
problem. Reči moram, da se na tem področju trudimo, kolikor se da v okviru 
materialnih možnosti, ki jih imamo v Sloveniji, v okviru materialnih možnosti, 
ki jih ima Jugoslavija, in v okviru obstoječih predpisov. Določene stvari se 
ne bodo mogle reševati prek noči in določene stvari bodo zelo dolgo' časa v krizi, 
ker so enostavno iznad naših materialnih možnosti. Torej če bi bila nekje zaloga 
deviz, bi bilo zelo- enostavno. Ker pa te zaloge ni, morajo tovariši v Beogradu 
permanentno arbitrirati, čemu dati prednost med mnogoterimi potrebami, ki 
nastajajo. 

Zato bi rad glede tega rekel, da gotovo vsak od nas lahko tudi boljše dela, 
bi lahko tudi učinkoviteje in ekspeditivneje delal, vendar glede uvoza materiala 
ni možno pričakovati uspešnega razreševanja vprašanj v roku enega tedna 
ali pa 14 dni. Tovarišem, ki hodijo tudi k nam na razgovore, poskušamo maksi- 
malno pomagati, vendar so določene stvari, ki niso lahko razrešljive, in marsi- 
kdaj bo trajalo dalje časa, preden bodo razrešene. 

V tem dialogu ne sodelujemo samo mi, v tem dialogu, poleg izvoznega in 
uvoznega režima sodelujejo tudi faktorji iz ostalih republik in pokrajin in tu 
se skuša najti skupna rešitev glede situacije, ki je pa kritična in ni idealna. 
Pripravljenost pa je in mislim, da smo se s tem materialom zavezali in tudi 
redakcijska komisija lahko če je potrebno, še bolj energično zaveže Izvršni svet 
za to. 

Strinjam se s tovarišem, ki je diskutiral o problemu elektrogospodarstva 
in nelikvidnosti, ki se posebno odraža v rudnikih. V Odboru za gospodarstvo 
in finance smo po nalogu Izvršnega sveta te stvari še podrobneje obravnavali 
in tovariši iz premogovnikov so povedali, da je problem resen tudi zato, ker 
kompleten program razširjene reprodukcije v premogovništvu, na katerem so 
zasnovani naši izredno pomembni energetski objekti, stagnira in ne napreduje. 
Problem so sredstva, in to bo treba rešiti s pomočjo kreditov, obratnih sredstev 
in podobno. 

Nekaj besed o tem materialu, ki posebej govori, kaj je treba storiti do 
jeseni. Ob tem pa moram reči, da se verjetno tovariš ni čisto precizno izrazil. 
Izvršni svet nikomur ne odobrava kratkoročnih kreditov. Izvršni svet lahko le 
predlaga določene mere. Eden od takih ukrepov je, da bomo na osnovi samo- 
upravnega sporazuma ali zakona v jeseni skušali rešiti problem obratnih sred- 
stev. Sicer pa je vse naše gospodarstvo kot upravljalec združeno v poslovnih 
bankah. Vsi, katerih ekspanzija in produkcija je odvisna od elektrike, morajo 
svojo aktivnost pokazati v poslovnih bankah in na ta način omogočiti, da se 
določene stvari uspešneje rešijo v elektrogospodarstvu in v premogovništvu z 
obratnimi sredstvi. 

To nalogo Izvršni svet seveda sprejema. Prizadevamo si, da bi probleme 
rešili, vendar ne sami. Potrebno je tudi združeno delo in seveda tudi vaše 
sodelovanje, saj boste kot delegati v jeseni sklepali o tej stvari. 

Tovarišu dr. Lahu se zahvaljujem, ker je pojasnil vrsto stvari. 
Opozarjam na to, da je glede splošne porabe na 21. strani rečeno, da bo 

poraba dohodka omejena do dvanajstine letnega plana. Skratka, gre za dvanaj- 
stine. Splošne porabe ne bomo obravnavali drugače, se pravi, da se tudi repu- 
bliški proračun veže na dvanajstine. 
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Popolnoma se strinjam s tem, da imobilizacija ni najboljša rešitev. To je 
začasna rešitev in v Izvršnem svetu mislimo, da je izhod iz te situacije, da se 
zberejo prispevki, ki so s planom in dogovorom predvideni, da ni dobro zbirati 
večjih prispevkov, jih imobilizirati in kasneje govoriti o rešitvah. Skratka, imo- 
bilizacija je začasna rešitev in menimo, kot je napisano v gradivu na 21. strani, 
da je treba že v okviru dopolnjevanja družbenih dogovorov, če je to možno, 
rešiti problem tako, da se pobirajo samo ustrezni prispevki, in to takšni, kot so 
dogovorjeni s planom in dogovori. Če so prispevki, izraženi v odstotkih, zaradi 
večje osnove večji, jih ni treba pobirati v celotnem procentu, ampak naj se 
odstotki zmanjšajo. Tista sredstva pa naj ostanejo gospodarstvu. S to mislijo, 
ki je bila tu predlagana, se Izvršni svet strinja. Mislim, da jo je treba samo 
razčleniti, ker tovariši, ki se s tem ukvarjajo, opozarjajo, da je to izredno 
zapletena stvar. 

Predlogu, da do 1. oktobra izdelamo analizo obračuna republiškega davka 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in jo predložimo skupščini, 
kar je predlagal tovariš Juršič, mislim, da v načelu ne kaže nasprotovati. Izvršni 
svet je tako ali tako v jeseni nameraval analizirati probleme, ki jih ima s svo- 
jim proračunom, probleme, ki izhajajo iz kotizacije, probleme, ki izhajajo iz 
dodatnega uvajanja posameznih premij za mleko, meso itd. To smo do sedaj 
uvajali, da bi zadržali življenjske stroške na nekem določenem nivoju. Takrat 
se bomo o teh stvareh posebej pogovorili. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Mejak! Ker naša redak- 
cijska komisija še dela, predlagam, da nadaljujemo z naslednjimi točkami 
dnevnega reda, in sicer zaradi tega, ker ima Zbor združenega dela pravkar 
odmor. Ce se strinjate, bi zato prekinila razpravo o tej točki dnevnega reda, 
dokler ne bo naša redakcijska skupina končala delo. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospo- 
darstvu v letih 1971—1976. 

Predlog zakona je skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in za svojega predstavnika določil tovariša Livia Jakomina, člana 
Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze. 

Obrazložitev k tej točki dnevnega reda smo slišali že v ekspozeju pod- 
predsednika Izvršnega sveta. Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 14. 7. 
1975. Izvršni svet predlaga, da obravnavamo predlog zakona v smislu 294. in 
296. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku, ker 
predtem nismo obravnavali predloga za izdajo zakona oziroma osnutka. 

Najprej moramo odločiti, ali se s takim predlogom strinjamo. Zato pri- 
čenjam razpravo o tem predlogu Izvršnega sveta! 

Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem raz- 
pravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, da 
obravnavamo ta zakon po skrajšanem postopku, naj prosim glasuje! (52 dele- 
gatov.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta, da ob- 
ravnavamo zakon v zadnji fazi, to je kot predlog zakona. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor 
za finance Zbora združenega dela, ki sta zboru predložila skupno pismeno 
poročilo, Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora, ki je 
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predložil pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako 
predložila pismeno poročilo. Vsa poročila ste prejeli. Danes na klop pa smo 
predložili še amandma Izvršnega sveta k 1. členu. 

Želijo besedo morda predstavniki odborov in komisije? (Ne želijo.) 
Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Šeme! 

Jože Šeme: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Gle- 
de sprejetja zakona o usmeritvi sredstev Socialistične republike Slovenije za 
investicije v gospodarstvu v letih 1971—1976 je delegacija Skupščine občine 
Bežigrad izrazila precejšnjo skeptičnost, predvsem glede nadaljnje obremenitve 
gospodarstva. Povišanje do sedaj veljavne prispevne stopnje od 1,6 na 5,4 za 
obdobje avgust—december 1975 menimo, da ni neobhodno. Kljub temu bom 
spričo problemov, ki so bili danes nakazani v ekspozeju, glasoval za ta zakon. 
Omenil pa bi, da delegati v naši delegaciji menijo, da je treba v železniškem in 
luškem prometu tudi bolj intenzivno iskati notranje rezerve. Sredstva po sedaj 
veljavni stopnji so velika in morda celo zaenkrat dovolj velika. Izraženo pa je 
tudi mišljenje, da železniški tovorni transport ni dovolj intenziven, ker mu 
cestni in avtomobilski transport prevzemata velik del blagovnega prevoza. To 
za družbo in državo večkrat ni stimulativno, železnici pa .odvzema mnogo 
sredstev, ki bi bila v nasprotnem primeru ustvarjena v železniškem prometu. 
Delno velja to tudi za cestni prevoz potnikov, kjer avtobusi na nekaterih rela- 
cijah prevzemajo dober del potnikov, ki bi lahko potovali z vlakom. Zaradi 
visoke cene uvoženega tekočega goriva in velikega dela prometnih sredstev 
postaja to vprašanje še bolj interesantno. 

Znano je tudi, da se promet srečuje s problemi nelikvidnosti sploh. Naši 
kamioni so leta 1974 po jugoslovanskih cestah prepeljali le 3 fl/o tujega blaga in 
le 13 !°/o blaga, ki je 1974. leta prišlo v naše pristanišče z jugoslovanskim po- 
morskim transportom. Delegacija meni, da je nujno, da Izvršni svet prouči ta 
vprašanja, posebno vprašanje razmerja med cestnim in železniškim prometom, 
in da se vse blago, ki ga ni nujno prevažati po cesti, prepusti takoj železnici in 
pomorsko-rečnemu transportu, ki je najcenejši. 

Kot delegat prosim Izvršni svet za odgovor na vprašanje, od kod tako velik 
deficit v železniškem prometu. Kaj bi bilo potrebno ukreniti, da cestni avto- 
mobilski promet omejimo na razumno in koristno mejo in bolj koordiniramo 
cestni, železniški, pomorski, rečni in zračni transport? Kako to, da le 3 |%> 
tujega blaga, ki se prevaža skozi Jugoslavijo in po naših cestah, prevozijo naša 
transportna podjetja in naši kamioni, ter le 13% blaga, ki prihaja v slovensko 
pristanišče s pomorskim prometom? 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala! Kdo želi razpravljati, prosim? 
(Nihče.) Zaključujem razpravo! Danes smo vam na klop predložili amandma 
Izvršnega sveta k 1. členu tega zakona. 

Najprej moramo glasovati o tem amandmaju Izvršnega sveta. Vprašujem 
predstavnika Zakonodajno-pravne komisije, če se z amandmajem strinja! (Da.) 
Odbor za finance? (Da.) Kdor je za amandma k 1. členu, naj prosim glasuje! 
(51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Izvršnega sveta k 1. 
členu zakona. 

Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, 
naj prosim glasuje! (5T delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (1 delegat.) 
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Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o spremembi 
zstkona o usmeritvi sredstev Socialistične republike Slovenije za investicije 
v gospodarstvu v letih 1971—1976. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o združevanju sredstev uporabnikov družbenih sredstev za financiranje ener- 
getskih objektov. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil tovariša Iva Klemenčiča, člana Izvršnega sveta 
in republiškega sekretarja za industrijo. 

Obrazložitev tega zakona ste prav tako slišali v ekspozeju podpredsednika 
Izvršnega sveta. Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 14. 7. 1975. Izvršni 
svet predlaga, da obravnavamo predlog zakona v smislu 294. in 296. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku, ker predtem ni- 
smo obravnavali predloga za izdajo zakona oziroma osnutka. 

Najprej moramo odločiti, ali se s takim predlogom strinjamo. Zeli mogoče 
o tem kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje! 
Kdor je za predlog Izvršnega sveta, da obravnavamo zakon po skrajšanem 
postopku, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta, da obrav- 
navamo zakon v zadnji fazi, to je kot predlog zakona. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor 
za finance Zbora združenega dela, ki sta predložila poročilo, Odbor za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj našega zbora, in Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki sta prav tako predložila poročili. Omenjena poročila ste prejeli. Danes 
pa smo vam na klop predložili še amandma Izvršnega sveta k 2. členu zakona. 
Želijo morda predstavniki odborov in Komisije še kaj dodati k poročilom? (Ne 
želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam najprej 

na glasovanje o amandmaju Izvršnega sveta k 2. členu. Odbor za finance in 
Zakonodajno-pravna komisija -se z amandmajem strinjata. Kdor je za amand- 
ma k 2. členu zakona, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Izvršnega sveta k 2. 
členu zakona. 

Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog za- 
kona, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o spre- 
membi zakona o združevanju sredstev uporabnikov družbenih sredstev za fi- 
nanciranje energetskih objektov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o prispevku odjemalcev električne energije na nizki na- 
petosti za financiranje energetskih objektov. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in za svojega predstavnika prav tako določil tovariša Iva Kle- 
menčiča. 
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Obrazložitev ste slišali v ekspozeju. 
Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 14. 7. 1975. Tudi tu predlaga 

Izvršni svet, da obravnavamo predlog zakona po skrajšanem postopku, ker 
predtem nismo obravnavali predloga za izdajo zakona oziroma osnutka. Naj- 
prej moramo odločiti, ali se s takim predlogom Izvršnega sveta strinjamo. 
Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in dajem predlog Izvršnega 
sveta, da obravnavamo zakon po skrajšanem postopku, na glasovanje! Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta, da obrav- 
navamo zakon v zadnji fazi, to je kot predlog zakona. 

Predlog zakona so obravnavah: Odbor za finance našega zbora in Odbor 
za finance Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo. 
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora, ki je predložil 
pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila 
pismeno poročilo. Poročila ste prejeli. Danes na klop pa smo predložili še 
amandma Izvršnega sveta k 2. Senu zakona. 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem, razpravo. 
Glasovati moramo najprej o amandmaju Izvršnega sveta k 2. členu zakona. 
Se predstavnika Zakonodajno-pravne komisije in Odbora strinjata z amand- 

majem Izvršnega sveta? (Da.) Kdor je za amandma Izvršnega sveta k 2. členu 
zakona, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Izvršnega sveta k 2. 
členu. Sedaj moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za pred- 
log zakona, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje.za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o spre- 
membi zakona o prispevku odjemalcev električne energije na nizki napetosti 
za financiranje energetskih objektov. 

Prehajamo na 7. točko d n e vn e g a r e d a , to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o združevanju sredstev odjemalcev električne energije 
na visoki napetosti za financiranje energetskih objektov. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Pred- 
stavnik Izvršnega sveta je tovariš Ivo Klemenčič. Obrazložitev ste slišali v eks- 
pozeju Izvršnega sveta. Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 14. 7. 1975. 

Izvršni svet tudi tu predlaga, da obravnavamo predlog zakona v smislu 
294. in 296. člena poslovnika Skupščine po skrajšanem postopku, ker predtem 
nismo obravnavali predloga za izdajo oziroma osnutka. Zeli o predlogu Iz- 
vršnega sveta kdo razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem predlog Izvršnega sveta glede postopka 
na glasovanje! Kdor je za ta predlog, naj glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta, da obrav- 
navamo zakon v zadnji fazi, to je kot predlog zakona. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor 
za finance Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, 
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora, ki je predložil 
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pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je pra,v tako predložila 
pismeno poročilo. Vsa ta poročila, ste prejeli. 

Na podlagi pismenih poročil pričenjam razpravo! Zeli morda kdo besedo? 
(Ne.) Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o spremembi za- 
kona o združevanju sredstev odjemalcev električne energije na visoki nape- 
tosti za financiranje energetskih objektov. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o obveznem združevanju sredstev temeljnih organizacij združenega dela za 
pokritje manjkajočih sredstev pri gradnji energetskih objektov. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Pred- 
stavnik je tovariš Ivo Klemenčič. Obrazložitev ste slišali v ekspozeju. 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 14. 7. 1975. Izvršni svet tudi tu 
predlaga, da obravnavamo predlog zakona v smislu 294. in 296. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku, ker predtem nismo 
obravnavali predloga za izdajo zakona in osnutka zakona. 

O predlogu Izvršnega sveta pričenjam razpravo! Zeli kdo razpravljati? 
(Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog 
Izvršnega sveta glede postopka, naj glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta, da obrav- 
navamo zakon v zadnji fazi, to je kot predlog zakona. 

Predlog tega zakona so obravnavah: Odbor za finance našega zbora in 
Odbor za finance Zbora združenega dela, ki sta predložila zboru pismeno po- 
ročilo, Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora, ki je 
predložil pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako 
predložila pismeno poročilo. Vsa poročila ste prejeli. Želijo poročevalci besedo? 
(Ne želijo.) Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog zakona o obveznem 
združevanju sredstev temeljnih organizacij združenega dela za pokritje manj- 
kajočih sredstev pri izgradnji energetskih objektov. Kdor je za predlog zakona, 
naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam,, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. Tovariši delegati, 
odrejam 30 minut odmora! 

(Seja je bila prekinjena ob 13.20 in se je nadaljevala ob 14.05.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Naša redakcijska komisija še ni povsem 
končala z delom, zato prehajamo na 9. t o č k o dnevnega reda, to je na 
predlog poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Predlog poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki ga se- 
stavljajo določbe osnutka poslovnika, ki je bil objavljen v Poročevalcu Skup- 
ščine SR Slovenije št. 7 z dne 16. 4. 1975, in spremembe in dopolnitve k osnutku 
poslovnika Skupščine SR Slovenije, ki so bile objavljene v Poročevalcu Skup- 
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ščine št. 14 z dne 2. 7. 1975, je Skupščini predložila v obravnavo Komisija za 
pripravo poslovnika Skupšičine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je določila Nika Riharja, ki bo predlog poslovnika 
še ustno obrazložil. 

Niko Rihar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Komisija za pripravo poslovnika Skupščine SR Slovenije je v skladu s sklepi 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora z dne 21. 
5. 1975, s katerimi so zbori sprejeli osnutek poslovnika Skupščine SR Slovenije, 
pripravila besedilo poslovnika, ki ga predlaga vsem zborom Skupščine SR Slo- 
venije v obravnavo' in sprejem. 

Komisija je na podlagi pripomb in predlogov k osnutku poslovnika, danih 
v razpravi v delegacijah, skupinah delegatov, občinskih skupščinah in drugih 
samoupravnih sredinah ter v republiški skupščini, pripravila spremembe in 
dopolnitve, ki skupaj z besedilom osnutka poslovnika sestavljajo predlog po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije. Razprava o osnutku poslovnika je bila po- 
globljena in ustvarjalna ter je podprla izhodišča, na katerih je zasnovan po- 
slovnik. Predvsem gre za opredelitve delegatskih razmerij, ki jih poslovnik 
opredeljuje v skladu z ustavnim načelom, da je republiška skupščina dejan- 
sko mesto medsebojnega soočanja in dogovarjanja o skupnih interesih in po- 
trebah in mesto neposrednega odločanja delavcev, delovnih ljudi in občanov, 
organiziranih v vseh sredinah in oblikah družbenega dela, v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih. Razprava je pokazala, da tudi poslovnik repu- 
bliške skupščine predstavlja kakovostni prispevek k dogovarjanju in izpopol- 
njevanju ustavno zasnovanega delegatskega sistema, na podlagi katerega bodo 
delovni ljudje tako, kot odločajo v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih o svojem delu, pogojih za delo in o rezultatih svojega dela, odlo- 
čali tudi v republiški skupščini o svojih in skupnih interesih in o usmerjanju 
družbenega razvoja, izvrševali oblast in opravljali druge družbene zadeve. 

Za čim popolnejšo izpeljavo delegatskega delovanja republiške skupščine 
so bile v tej smeri dane k osnutku poslovnika nekatere pripombe in predlogi, 
ki jih je Komisija proučila, in kolikor so bili sprejemljivi, tudi upoštevala, 
kar je razvidno iz predloženih sprememb in dopolnitev ter obrazložitve. 

V zvezi s predlaganim besedilom predloga poslovnika je potrebno opozoriti 
predvsem na nekatere pomembnejše vsebinske spremembe in dopolnitve. 
Skladno z izraženimi pripombami se v poglavju, ki govori o delegacijah in 
delegatih, še bolj poudarja delegatska narava celotnega skupščinskega delo- 
vanja. Tako so v tem poglavju natančno opredeljeni pogoji za delo ter pravice 
ter dolžnosti delegacij in delegatov za uresničevanje ustavnih pravic delovnih 
ljudi in občanov in za njihovo organizirano delo v Skupščini. 

V ta namen predlog poslovnika zavezuje Skupščino, da mora obveščati 
delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopoli- 
tičnih skupnosti o vseh zadevah, ki jih obravnavajo zbori, o osnovnih razlogih, 
zaradi katerih se obravnavajo posamezne zadeve, o predlogih aktov ter o tem, 
kako predlagane rešitve vplivajo oziroma uresničujejo interese delovnih ljudi 
in občanov in o vseh drugih zadevah, ki so pomembne za zavzemanje temeljnih 
stališč in za delo delegatov v Skupščini. 

Hkrati s tem se daje možnost članom delegacij, delegatom, družbeno- 
političnim organizacijam ter delovnim ljudem in občanom, da se seznanijo 
prek raznih oblik informativno-dokumentacijskih centrov z vsemi gradivi, za 
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katera so zainteresirani. V predlogu zakona se še bolj poudarja in zagotavlja 
pravica delegacij oziroma občinskih skupščin pri predlaganju zadev, ki naj 
se uvrstijo na dnevni red sej zborov Skupščine oziroma v delovne programe 
Skupščine in njenih zborov. S tem se želi doseči, da bodo tako dnevni redi kot 
tudi programi dela izhajali neposredno iz interesov in potreb temeljnih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti in da se bodo v njihovo snovanje vključevali 
vsi subjekti samoupravnega odločanja. 

V predlogu poslovnika je narejena tudi večja konkretizacija glede pošilja- 
nja delegata oziroma delegatov na seje Zbora združenega dela in Zbora občin 
Skupščine, in sicer v tem smislu, da Zbor združenega dela občinske skupščine 
oziroma občinska skupščina pošlje delegata glede na vprašanja, ki so na dnev- 
nem redu seje Zbora združenega dela in Zbora občin, lahko pa določi več 
delegatov, ki izmed sebe pošljejo delegata oziroma delegate na sejo zborov 
v Skupščini. 

Kot je bilo že poudarjeno ob obravnavi osnutka poslovnika, poslovnik 
izrecno ne opredeljuje skupin delegatov, ker izhaja iz načela, da funkcijo 
konferenc delegacij za Zbor združenega dela in Zbor občin v republiški skup- 
ščini opravljajo občinske skupščine. Dopušča pa skupine delegatov kot metodo 
dela za pošiljanje delegatov v republiško skupščino. 

V predlogu poslovnika je temeljiteje opredeljena vloga delegata kot aktiv- 
nega dejavnika v procesu oblikovanja predlogov in sprejemanja odločitev. Tako 
so kar najbolj pregledno naštete pravice in dolžnosti, ki jih ima delegat v zbo- 
ru, ko lahko predlaga izdajo zakona ali drugega akta, amandmaje k zakon- 
skemu predlogu ah k drugemu aktu in obvezno razlago zakona, obravnavanje 
zadev, ki se nanašajo na politiko in delo Izvršnega sveta, na izvrševanje za- 
konov, na delo republiških in upravnih organov, uvrstitev določenih zadev 
v delovne programe Skupščine oziroma zborov, vloži "ob podpori najmanj 
9 delegatov interpelacijo za obravnavanje posameznih političnih vprašanj v 
zvezi z delom Izvršnega sveta ter druge pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz 
njegovega delegatskega razmerja. 

Pri vprašanjih delegatov je predlagana sprememba v tej smeri, da naj 
bi bil odgovor na vprašanje delegata poslan delegatu, ki ga je postavil, in vsem 
delegatom na zboru. Hkrati naj se povzetki teh vprašanj in odgovorov nanje 
objavljajo tudi v posebni publikaciji skupščine, v Poročevalcu. S tem se želi 
dati še večji poudarek temu, da so vprašanja delegatov izredno pomemben 
institut skupščinskega sistema, na podlagi katerega bodo delegati prinašali 
v Skupščino pomembne družbene probleme in tako omogočili pravočasno rea- 
giranje na raznovrstne pojave in probleme in ustrezno ukrepanje za ureditev 
perečih zadev. 

V zvezi s tem se odpira tudi možnost postavljanja vprašanj predsednikom 
skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, kadar te skupščine enakopravno 
odločajo s pristojnimi zbori Skupščine, in sicer o vprašanjih, ki se nanašajo 
na njihovo delo v teh skupščinah. 

Navesti je potrebno, da se v predlogu poslovnika razširja imunitetna 
pravica tudi na delegate v delovnem telesu Skupščine ah zbora in na delegate, 
ki so izvoljeni na določeno funkcijo v Skupščini. Predvideno je tudi, da se za 
izkazovanje imunitetne pravice izda posebno potrdilo, glede katerega bo izdalo 
poseben predpis Predsedstvo Skupščine. 

Glede na delovanje področja zborov je predlagana dosledna razmejitev 
v tej smeri, da v vsakem zboru pridejo do izraza specifični interesi in vloga 
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zbora, predvsem pa da pride do izraza združeno delo. Jasno so konkretizirane 
ustavne pristojnosti Družbenopolitičnega zbora po 344. in 345. členu repu- 
bliške ustave, tako tiste, o katerih odloča enakopravno z drugima dvema zbo- 
roma, kot tudi tiste, kadar sprejema stališča. Tem razmejitvam sledi tudi po- 
drobnejša razčlenitev pristojnosti skupščin samoupravnih interesnih skupnosti 
za območje republike, ki odločajo enakopravno z Zborom združenega dela in 
Zborom občin. 

Glede delovnih teles Skupščine in zborov so bila v razpravi podprta izho- 
dišča o njihovi vlogi in delovanju, zato v tem ni bistvenih sprememb. Natanč- 
nejša je le opredelitev delovnega področja Komisije za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve glede njene vloge v postopku volitev oziroma 
imenovanj. 

V predlogu poslovnika je spremenjen glede na poseben ustavni značaj 
sestav Komisije za narodnosti, ki ima za izjemo od ostalih komisij poleg pred- 
sednika tudi dva podpredsednika. 

Poudariti je potrebno, da je Komisija s posebno pozornostjo proučila vse 
pripombe glede rokov pošiljanja gradiv in obravnave predlogov aktov v po- 
sameznih fazah zakonodajnega postopka. Ob tem je imela nenehno pred 
očmi, da je potrebno s poslovnikom zagotoviti ustrezen čas delegacijam in ob- 
činskim skupščinam kot konferencam delegacij za določanje temeljnih stališč. 
Sprejeto je bilo stališče, da je predvideni najmanj 30-dnevni rok za pošiljanje 
gradiv in za sklic seje primeren in ga ne bi kazalo podaljševati ali skrajševati. 

Upoštevati je namreč treba, da gre za minimalni 30-dnevni rok, vsekakor 
pa se bo težilo k temu, da bodo imele temeljne organizacije gradivo primeren 
čas v razpravi. V okviru tega roka pa je bila potrebna določena uskladitev 
posameznih rokov v času, ko se gradivo^ obravnava v delegacijah in v delov- 
nih telesih skupščine oziroma zborov. Tako je predlagano glede na vlogo de- 
lovnih teles, ki se morajo v skladu s svojimi pristojnostmi opredeliti do pred- 
logov, pripomb, mnenj, stališč in pobud delegacij in delegatov oziroma do 
amandmajev pooblaščenih predlagateljev, da morajo biti njihova poročila po- 
slana prejemnikom najmanj 8 dni pred dnem, določenim za seje zborov. S tem 
je omogočeno, da se bodo delovna telesa opredelila tudi do amandmajev, ki 
jih bodo morali predložiti pooblaščeni predlagatelji v roku 14 dni pred sejo 
zbora. 

Predvidena je izjema za predlagatelja akta, ki bo moral amandmaje pred- 
ložiti v roku 8 dni pred sejo, če bo želel, da se bodo njihovi spreminjevalni 
oziroma dopolnjevalni predlogi šteli za sestavni del predloga akta. 

Med pomembnimi določbami, na katere je potrebno posebej opozoriti, je 
v 263. členu predvideni posebni postopek v primeru, če vsebuje amandma 
k zakonskemu predlogu rešitve, s katerimi se spreminjajo načela, na katerih 
naj temelji zakon in ki jih je zbor že določil ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona oziroma zakonskega osnutka, ah če bi sprejetje amandmaja zahtevalo 
bistveno spremembo besedila predlaganega zakona oziroma dodatna finančna 
sredstva. V takem primeru lahko zbor pred odločanjem sklene, naj proučita 
amandma pristojno delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija, o tem pa 
se mora izjasniti tudi Izvršni svet. 

Komisija je kljub nekaterim pripombam v zvezi z rešitvami, da mora imeti 
delegat, ki predlaga amandma k zakonskemu predlogu po predvidenem 14-dnev- 
nem roku podporo najmanj 9 delegatov, menila, da take rešitve ne bi kazalo 
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spreminjati. Želi se namreč zagotoviti težišče razprave o predlaganih rešitvah 
v fazi predloga za izdajo zakona in zlasti osnutka. 

Glede morebitnih spreminjevalnih ali dopolnilnih predlogov, ki se ob 
obravnavi zakonskega predloga predlagajo v obliki amandmajev, je namreč 
potrebno poudariti, da se mora o vsakem amandmaju razpravljati enako resno 
in temeljito kot o vsaki določbi zakonskega predloga in ga pretehtati in osvet- 
liti z vseh vidikov, zato ni odveč, da se tudi v prihodnje zahteva podpora 
9 delegatov, če predlagatelj ne predlaga amandmaja v določenem roku. Piri 
tem pa je potrebno podčrtati, da omejitve v zvezi s predlaganjem amandmaja 
na seji zbora veljajo le za trifazni postopek, ko se predpis sprejema v vseh 
fazah, ne veljajo pa v primeru sprejemanja zakona po hitrem postopku, ko 
so dejansko vse tri faze združene v zadnjo, in sicer v zakonski predlog. 

Navedenih je nekaj najpomembnejših sprememb in dopolnitev v predlogu 
poslovnika. Iz obrazložitve k spremembam in dopolnitvam so razvidne pre- 
ostale spremembe, pa tudi stališča Komisije do pripomb, ki niso bile upo- 
števane. 

V imenu Komisije za pripravo poslovnika Skupščine SR Slovenije pred- 
lagam zboru, da predlog poslovnika sprejme z vsemi predlaganimi spre- 
membami in dopolnitvami tako Komisije za pripravo poslovnika kot tudi Za- 
konodaj no-pravne komisije, s katerimi Komisija za pripravo poslovnika v celoti 
soglaša. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Rihar! Predlog poslov- 
nika so obravnavali: Komisija za pravosodje, Komisija za narodnosti in Zako- 
nodajno-pravna komisija, ki so predložile pismena poročila. Poročila ste pre- 
jeli. Danes na klop smo vam predložili tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Majcenovič, delegat 
iz Lenarta! 

Jože Majcenovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! 

V zvezi s predlogom poslovnika Skupščine SR Slovenije je skupina dele- 
gatov ugotovila, da so v predlogu poslovnika upoštevane nekatere njene pri- 
pombe k osnutku poslovnika, niso pa upoštevane pripombe delegacije občine 
Lenart k 266. členu, naj se izjema predlaganja amandmajev med obravnavo 
na seji zbora uporablja tudi za predlagatelja predloga zakona, ne pa samo za 
delegate. V obrazložitvi predloga poslovnika ni navedeno, kateri predlogi, ki 
so bili dani v razpravi k osnutku poslovnika, niso bili upoštevani in zakaj niso 
bili upoštevani, kar bi predlagatelj v skladu z določbami ustave moral povedati. 
Po sedanjem drugem odstavku 266. člena predloga poslovnika predlagatelj lahko 
daje amandmaje, vse dokler ni končana obravnava predloga zakona, to je tudi 
na sami seji zbora. Vprašanje je, kako naj se v takem primeru delegat v zboru 
opredeli do predloženega amandmaja na seji, ko nima niti stališč svoje delega- 
cije, še manj pa stališč svoje delegatske baze. 

Poleg tega je skupina delegatov ugotovila, da so v 264. členu predloga 
poslovnika podaljšani roki za vlaganje amandmajev in v 241. členu skrajšani 
roki za dajanje poročil skupščinskih teles. Menila je, da je spremenjeni rok 
v petem odstavku 241. člena predloga poslovnika nesprejemljiv. Po tako pred- 
laganem roku naj bi bila poročila delovnih teles skupščine in zborov poslana 
vsem prejemnikom iz petega odstavka 21. člena predloga poslovnika najmanj 
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8 dni — v osnutku je bil ta rok 14 dni — pred dnem, določenim za sejo zbora, 
na kateri bo obravnavan predlog zakona. Amandma k zakonskemu predlogu pa 
je po 264. členu predloga poslovnika potrebno poslati predsedniku zbora naj- 
manj 14 dni pred- sejo zbora. V osnutku poslovnika je bil ta rok 10 dni. Le 
izjemoma sme delegat po prvem odstavku 266. člena predloga poslovnika, 
ob podpori še najmanj 9 delegatov v zboru predlagati amandma na seji zbora 
med obravnavo. 

Dosedanja praksa nam kaže, da delovna telesa Skupščine oziroma zborov 
pogostokrat predlagajo amandmaje k posameznim zakonskim predlogom. Ob- 
činske skupščine, delovne in druge organizacije oziroma skupine delegatov 
bodo s takimi amandmaji seznanjene praviloma 8 dni pred dnem, določenim 
za sejo zbora, z amandmajem predlagatelja zakona pa morda šele na sami seji 
zbora. Svoj morebitni amandma morajo občinske skupščine oziroma delegati 
poslati predsedniku zbora najmanj 14 dni pred dnem, določenim za sejo zbora. 
To pomeni, da bodo lahko delegati občinskih skupščin oziroma delegacije 
morebitni amandma k amandmaju dali le izjemoma na seji zbora ob podpori 
9 delegatov. 

Menimo, da s tako določenimi roki po 241., 264. in 266. členu predloga 
poslovnika kršimo temeljno načelo, da o vseh zadevah družbenega pomena 
odločajo delovni ljudje in občani v delegatski bazi. 

Iz obrazložitve k predlogu poslovnika v zadnjem odstavku v stolpcu 1 
na 14. strani »Pbročevalca« pa izhaja, da se vloga delovnih teles Skupščine 
in zborov postavlja nad delegatsko bazo-. Dejansko s takimi, navidezno ne- 
pomembnimi roki, oddaljujemo odločanje od delegatske baze. 

Delegatom v Skupščini, ki se ne morejo o morebitnih bistvenih spre- 
membah posvetovati s svojo delegatsko bazo niti z delegacijo, v takih primerih 
ne kaže drugo, kot da glasujejo proti takim spremembam oziroma da, se sploh 
ne opredelijo, torej se vzdržijo glasovanja. V nasprotnem primeru bi se delegat 
vedel kot nekdanji poslanec, ki pogosto sploh ni imel stika s svojo volilno 
bazo. 

Menimo tudi, da bi bilo primerno v 287. členu predloga poslovnika dolo- 
čiti rok, kdaj se predlog zakona, ki ni bil izglasovan, lahko da ponovno na 

. dnevni red sej zborov. Po starem poslovniku je bil ta rok 6 mesecev. Sedaj 
smo se dolo'čitvi tega roka v predlogu poslovnika spretno izognili. 

S preostalimi določbami poslovnika se strinjamo. 

Predsednica Mara Zlebnik: Tovariš Majcenovič! Gre verjetno le za 
vaše pripombe in pomisleke vaše delegacije, ne pa za amandmaje k predlogu 
poslovnika? Tovariš Rihar, ali boste sproti odgovarjali na te pripombe ali ne? 
(Ne.) Prosim, želi še kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Anton Papež, de- 
legat mesta Ljubljana! 

Anton Papež: Tudi naša delegacija je imela nekatere pripombe, ki v 
predlogu poslovnika niso bile upoštevane. Ne nameravamo predlagati amand- 
majev in s tem zavlačevati ali kakorkoli drugače ovirati sprejemanje predloga 
poslovnika. Delegacija je namreč na zadnji seji sklenila predlagati, da bi Pred- 
sedstvo Skupščine vsako leto dalo poročilo o izvajanju poslovnika, in sicer 
ali izvajamo njegove določbe ali jih kršimo, in da bi lahko morebiti v takih 
primerih poslovnik tudi spremenili. 
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Predsednica Mara Zlebnik: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Mislim, 
da lahko sedaj te pripombe zberemo. Pripombe tovariša Majcenoviča so se 
nanašale le na roke v zvezi s predlaganjem amandmajev, in sicer na roke, ki 
veljajo za delegate, v primerjavi z roki, ki veljajo za predlagatelja zakona. 
Vendar ima tako po ustavi kakor tudi po dosedanjih poslovnikih predlagatelj 
pravico predlagati amandmaje, dokler obravnava predloga zakona na seji zbora 
ni končana. Seveda pa je, po mojem mnenju, stvar delegatske skupščine in 
delegatov na seji zbora, da ocenijo, ali je predlagani amandma le redakcijske, 
manj pomembne narave, ah pa je po svoji vsebini take narave, da terja ponov- 
no obravnavo v delegatski bazi. Takrat seveda mora zbor presoditi, ali bo nada- 
ljeval z obravnavo takega akta ali pa bo obravnavo odložil, tako da bi se lahko 
delegati ponovno posvetovali v delegatski bazi o tako spremenjenem predlogu. 

Drugo vprašanje, ki velja tudi za delegatsko skupščino, je to, da se mora 
delegat na podlagi temeljnih stališč, ki jih je dobil ob obravnavi konkretnega 
akta v delegatski bazi, v Skupščini svobodno odločiti, ker nima imperativnega 
mandata. Jasno pa je, po mojem mnenju, če bi prišlo do tega, da predlagatelj 
na sami seji zbora predlaga take vsebinske amandmaje, ki presegajo temeljna 
stališča in izhodišča, ki jih ima delegat, ko pride v skupščino, da- je potem 
treba obravnavo takega zakonskega predloga odložiti oziroma preložiti na 
naslednjo sejo, da se lahko delegati ponovno posvetujejo s svojo bazo. 

Glede na to, da v tem smislu niso bili vloženi amandmaji, predloženih 
pripomb tudi ne bomo obravnavah. Razumljivo pa je, da se moramo vsi tru- 
diti, da bo za vse, za delegate in za predlagatelje zakonov, dovolj časa, da se 
o vsaki stvari lahko temeljito pogovorijo in na podlagi temeljitih razprav 
sprejmejo stališča. 

Prosim, besedo ima tovarišica Dragica Rome! 

Dragica Rome: Mogoče bi dodala še to. Menim, da je celo pozitivno, 
da lahko predlagatelj zakona do konca razprave vlaga amandmaje. S tem 
nekako sinhronizira tudi samo razpravo. Če gre ta razprava v pozitivno smer, 
ima predlagatelj možnost, da do konca razprave vloži takšne amandmaje, s ka- 
terimi izboljšuje vsebino zakonskega predloga. 

Predsednica Mara Zlebnik : Želi še kdo razpravljati? Ker ne želi nihče 
več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 
99., 249., 254. in 297. členu predloga poslovnika. Prosim predstavnika Komisije 
za pripravo poslovnika, da pove, če se s temi amandmaji strinja! (Da.) Pred- 
lagam, da glasujemo o vseh amandmajih Zakonodajno-pravne komisije, ki 
so po svoji vsebini povezani, skupno. 

Kdo je za te amandmaje, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Zakonodajno-pravne 
komisije k predlogu poslovnika. 

Glasovali bomo še o predlogu poslovnika Skupščine SR Slovenije v celoti. 
Kdor je za predlog poslovnika, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje 

za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog poslovnika Skup- 

ščine SR Slovenije. 
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Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na poročilo o od- 
pravi posledic potresa na Kozjanskem. 

Poročilo je Skupščini predložil Republiški koordinacijski odbor za odpravo 
posledic potresa na Kozjanskem, ki je za svojega predstavnika določil tovariša 
Petra Gluharja, republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za 
notranje zadeve in tajnika Republiškega koordinacijskega odbora za odpravo 
posledic potresa na Kozjanskem. Tovariš Gluhar bo imel uvodno besedo. 

Peter Gluhar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Pred vami sta poročili Republiškega in Medobčinskega koordinacijskega 

odbora za odpravo posledic potresa na Kozjanskem, v katerih smo po nekaj 
več kakor leto dni trajajoči solidarnostni akciji navedli njene rezultate, položaj 
na Kozjanskem in dali predloge za nadaljnjo akcijo. V letu dni trajajoči soli- 
darnostni akciji so delovni ljudje Slovenije zbrali za pomoč prizadetim v naj- 
večji povojni naravni katastrofi v naši republiki skupaj 216 milijonov dinarjev. 
S temi sredstvi smo rešili vse probleme prezimitve prizadetih, ponovno zgradili 
večji del uničenih in močno poškodovanih šolskih poslopij ter približno četr- 
tino prizadetim s krediti omogočili postopno obnovo stanovanjskih hiš. V 
približno enakem razmerju smo pričeli tudi z obnovo družbenega stanovanj- 
skega sklada. Zajamčena je večina sredstev za gradnjo doma za stare v Šmarju 
pri Jelšah. V dosedanji solidarnostni akciji pa nam še ni uspelo zbrati dovolj 
sredstev, da bi z njimi lahko pomagali pri odstranjevanju posledic na družbenih 
in zasebnih kmetijskih gospodarskih objektih, na kulturnih spomenikih, ki 
jih je v teh krajih precej, ter pri hitrejšem obnavljanju stanovanjskih hiš. Le- 
teh je bilo po potresu kar 3314 razvrščenih v tretjo in četrto kategorijo. 

Do sedaj uveljavljena solidarnost delovnih ljudi, izražena v najrazličnejših 
oblikah, je dala pomembne rezultate in je po obsegu doslej največja, izključno 
na prostovoljnih prispevkih sloneča tovrstna akcija pri nas. Za tak uspeh 
gre priznanje in zahvala predvsem aktivistom Socialistične zveze delovnega 
ljudstva in Zveze sindikatov, ki so bili organizatorji akcije na terenu. V pomoči 
prizadetim gre posebna zahvala tudi delovnim skupnostim iz občine Banja 
Luka, ki so sami zbrali 90% pomoči, prejete z območja drugih republik in 
sami zgradili šolo bratstva in enotnosti v Šentvidu pri Grobelnem. 

Na Kozjanskem je lanskoletni potres pustil toliko škode in toliko posledic, 
da jih ni bilo mogoče rešiti z zbranimi sredstvi in da jih ne bi mogli odpraviti 
v enem letu tudi, če bi razpolagali z vsemi potrebnimi sredstvi. 

Trenutno dela na Kozjanskem približno 220 gradbenih delavcev, lahko pa 
bi jih zaposlili več, če bi imeli na voljo več sredstev. 

Samoupravne stanovanske skupnosti so nedolgo tega podpisale sporazum 
o kreditiranju stanovanjskih skupnosti v obeh prizadetih občinah v višini 
105 milijonov dinarjev v letošnjem in prihodnjem letu. Skleniti bi morali 
družbeni dogovor, s katerim bi natančneje opredelili namen in način uporabe 
sredstev, zbranih na podlagi zakona o solidarnosti za primer naravnih nesreč. 
Glede nadaljevanja solidarnostne pomoči prizadetim po potresu bi se morali 
dogovoriti predvsem o tem, da se solidarnostna akcija za dodatno zbiranje 
sredstev, izven obeh solidarnostnih krogov za gradnjo šol, dosledno uresniči 
v vseh regijah, kot je bilo dogovorjeno; da se v letošnjem in prihodnjem letu 
večina sredstev, zbranih po zakonu o solidarnosti za primer naravnih nesreč, 
uporabi na podlagi družbenega dogovora za odpravo posledic; da se čimprej 
sprejme družbeni dogovor o uporabi sredstev za pomoč prizadetim; da se pri 
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sanaciji daje prednost šolskim prostorom, obnovi stanovanjskega sklada in 
graditvi doma za stare; da samoupravne interesne skupnosti še naprej raz- 
vijajo solidarnost v okviru svoje dejavnosti in končno, da organizacije zdru- 
ženega dela, poslovne banke in drugi dejavniki v okviru svoje poslovne poli- 
tike upoštevajo potrebo, da se prizadetemu območju pomaga tudi s hitrejšim 
vlaganjem gospodarskih investicij. 

Republiški koordinacijski odbor daje danes tudi obračun svojega dela. 
Iz poročila sta razvidna obseg dela in politika, ki jo je vodil. Prosim, da po- 
trdite delo Republiškega koordinacijskega odbora in da poročilo sprejmete. 

Dovolite mi, da na koncu izrazim zahvalo političnemu aktivu in druž- 
benopolitičnim delavcem občin Šmarje in Šentjur, delavcem Ljubljanske banke, 
Službe družbenega knjigovodstva. Rdečemu križu in drugim, ki so s svojim 
prizadevnim delom omogočili, da je Republiški koordinacijski odbor lahko 
uspešno opravil svojo zapleteno in obsežno nalogo. 

Predlagam še, da Skupščina Socialistične republike Slovenije sprejme 
sklep, da je treba prizadetemu območju v okviru materialnih možnosti še 
naprej solidarno pomagati, dokler se ne ustvarijo pogoji za normalizacijo stanja. 
Ta sklep utemeljujem s tem, da so prizadeti in organizacije združenega dela na 
prizadetem območju sami vložili veliko sredstev in lastnega dela v obnovo, 
kar je tudi poroštvo, da bo prihodnja pomoč dobro naložena. 

Predsednica Mara Žlebnik: Poročilo o odpravi posledic potresa na 
Kozjanskem je bilo objavljeno v »Poročevalcu«, številka 15 z dne 10. 7. 1975. 
Poleg tega pa ste prejeli tudi osnutek družbenega dogovora o načinu uporabe 
in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč, 
ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet kot spremljajoče gradivo k poročilu, 
da bi se delegati seznanili tudi z vsebino tega družbenega dogovora, ki ga bodo 
sklenile vse občinske skupščine, Izvršni svet, Socialistična zveza delovnega 
ljudstva Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije in Gospodarska zbornica Slo- 
venije. Poročilo so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor za 
finance Zbora združenega dela, ki sta zboru predložila skupno pismeno poro- 
čilo, in Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja našega zbora in Odbor za stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja Zbora združenega dela, ki sta predložila pismeno mnenje. Poročilo in 
mnenje ste prejeli. 

Želijo morda poročevalci še kaj dodati? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Vinko Jagodic, 

delegat iz občine Šentjur! 

Vinko Jagodic: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Razpravljam v imenu delegacij za zbor občin Skupščine SR Slovenije 
iz skupščin občin Šmarje in Šentjur. 

Pred nami je izredno popolno in stvarno poročilo o poteku odprave posledic 
potresa, katerega je pripravil Republiški koordinacijski odbor. 

S tem je za nami izredna politična akcija, katere nosilci so bile vse druž- 
benopolitične organizacije, republiške, regionalne, občinske, kakor tudi druž- 
benopolitične organizacije v krajevnih skupnostih, temeljnih organizacijah 
združenega dela in organizacijah združenega dela. Ta dejavnost in prizadevnost 
je omogočlia, da smo v dosedanjem obdobju zbrali znatna sredstva za odpravo 
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najnujnejših posledic potresa, in sicer za zgraditev šolskih prostorov, družbenih 
in zasebnih stanovanj ter še nekaterih drugih objektov splošnega pomena. 

Ko se ob tej priložnosti zahvaljujemo v imenu skupnega koordinacijskega 
odbora občin Šmarje in Šentjur družbenopolitičnim dejavnikom in samo- 
upravnim organom oziroma vsem delovnim ljudem Slovenije za humano, ne- 
sebično finančno, materialno in moralno pomoč', želimo še posebej omeniti tiste 
izjemne odločitve, ki so presegle naša pričakovanja. Mislimo na odločitev de- 
lovnih ljudi občin Velenje, Banja Luka in na vse kasnejše odločitve, ki so 
sledile njihovemu vzoru, da nudijo praktično pomoč za najosnovnejše rešitve 
skromnega in povrh še uničenega šolskega prostora. Prav temu se lahko za- 
hvalimo na potresnem območju, da bo zadovoljivo rešen problem potrebnega 
šolskega prostora in da bodo dani pogoji normalnega, bolj izenačenega izobra- 
ževanja mladega človeka. 

Se posebej gre priznanje Republiškemu koordinacijskemu odboru, ki nam 
je doslej nenehno nudil strokovno, moralno in akcijsko pomoč. To je še zlasti 
pomembno za nas v obeh občinah, ker nimamo dovolj kadrov, tehnično smo 
slabo opremljeni, pa tudi neizurjeni za tako obsežno in zahtevno urejanje 
posledic naravne nesrfeče. 

Nič manj ni pomembno delo koordinacijskih odborov v občinah in še 
posebej mest Ljubljana in Maribor, ki so izredno uspešno in zavzeto zaključili 
prvi krog zbiranja sredstev. V drugem krogu pa so v nekaterih občinah od- 
stopanja. Ko izražamo v imenu delovnih ljudi, zlasti še prizadetih, zahvalo 
vsem, ki so si prizadevali in prispevali sredstva za odpravo posledic potresa, 
moramo hkrati povedati, da je ostalo še mnogo nerešenega, tako na področju 
stanovanjske graditve oziroma obnove, odprave škod na gospodarskih po- 
slopjih družbenega in zasebnega sektorjia. 

Zaradi nerešenega denarnega priliva nam v letošnjem letu zelo zaostaja 
ta graditev in obnova stanovanj, medtem ko se obnova gospodarskih poslopij 
dejansko še ni pričela. Zaradi tega se v občini, v krajevnih skupnostih in samo- 
upravnih stanovanjskih skupnostih dnevno srečujemo z vprašanji številnih 
oškodovancev, kdaj bomo razpolagali z nadaljnjimi sredstvi v okviru letošnjega 
programa del. V zaostrenih plačilnih pogojih nam tu in tam zapušča delo tudi 
prepotrebna gradbena operativa. Zato prosimo zbor, da na današnji seji sprejme 
predlagane ukrepe Republiškega koordinacijskega odbora. 

Želimo, da delegati iz posameznih občin poskrbijo, da bodo najhitreje 
nakazana zaostala sredstva iz drugega kroga solidarnosti in da bo predlagani 
družbeni dogovor, glede na zakasnitev po določbah zakona o oblikovanju sred- 
stev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč najhitreje podpisan. 

Zbor seznanjamo, da so v gradnji in popravilu objekti, ki so glede na stanje 
najnujnejši. Če ne bodo najhitreje urejeni, je namreč nevarnost, da bo prišlo 
v zimskem obdobju do hujših nesreč oziroma da bodo ostali ljudje brez strehe 
nad glavo. Bojimo se namreč, da prihodnja zima ne bo tako mila, kot je bila 
minula. Dosedanje odpravljanje posledic potresa nas opozarja, da bo reše- 
vanje problemov v zvezi s stanovanjskim prostorom in nadomestitvijo gospo- 
darskih objektov trajalo daljše obdobje in se nikakor ne more zaključiti z 
letom 1976, niti glede na sredstva niti glede na gradnjo. Pri tem seveda ni 
upoštevan inflacijski dejavnik, ki je doslej deloval dokaj negativno na obseg 
del glede na gibanje dotoka sredstev. Na potresnem območju se zavedamo, da 
je temeljna naloga odprave posledic potresa prav v zavzemanju oškodovanca 
samega, krajevne skupnosti, občine in združenega dela, kjer je oškodovanec 
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morebiti zaposlen in ustvarja dohodek, vendar tako zajetnega zalogaja v na- 
slednjem obdobju ne zmoremo sami. Večkrat slišimo tudi očitke, da se s sredstvi 
neracionalno gospodari. ali celo okorišča. Vsa merila in odločitve so bile na 
široko potrjene in le-te uresničujemo. Včasih pa se zahteva od nas, da takoj 
dodelimo »gratis« sredstva. Naj povem, da nismo pristaša tega, glede na me^ 
njajoče se socialno stanje v družinah oškodovancev. To bomo namreč lahko 
uredili v obdobju moratorija odplačila posojil, v sodelovanju samoupravnih in 
družbenopolitičnih dejavnikov, ki so sredstva prispevali. 

V preteklosti so bili tu in tam poskusi, da bi se akcija pomoči razvrednotila 
s prikazovanjem nenamenske uporabe sredstev. To bi lahko preprečila javna 
sredstva obveščanja s trajnejšim obveščanjem o odpravljanju potresne proble- 
matike, kot so to uspešno opravljala po samem potresu in še nekoliko kasneje, 
seveda z različno prizadevnostjo'. Ko omenjam nujnost zavzemanja za odpravo 
posledic potresa predvsem ob lastnem prizadevanju, omenjam tudi naša raz- 
mišljanja o možnosti kreditiranja prek potrošniških posojil, posojil za stano- 
vanjsko gradnjo iz sredstev temeljnih organizacij združenega dela, kjer so 
oškodovanci zaposleni, in posojil za graditev kmetijskih gospodarskih poslopij 
v okviru kmetijskih delovnih organizacij. 

Slednje do danes ni steklo, kakor tudi ne kreditiranje prek potrošniških 
posojil. Izredno pomembno je, da tudi v prihodnjem obdobju zadržimo status 
potresnega območja, da bi tako pospešeno obnovili objekte gospodarskega in 
negospodarskega pomena, ki jih doslej še nismo začeli obnavljati. Gre za uve- 
ljavljanje tistih zakonskih določil v družbenem dogovoru, ki obravnavajo po 
izjemnih merilih izjemno stanje po naravnih in drugih nesrečah. 

Tovarišice in tovariši delegati! Delovni ljudje in občani prizadetega ob- 
močja se prek vas zahvaljujemo vsem delovnim ljudem Slovenije za hitro in 
izdatno pomoč. Hkrati želimo opozoriti na sedanje in prihodnje težave pri 
odpravi posledic potresa, kar pa terja, poleg polne lastne prizadevnosti, na- 
daljnjo in trajnejšo družbeno pomoč v raznih oblikah solidarnosti in v kre- 
ditnih sredstvih. To zlasti še ob dejstvu, da z doslej zbranimi sredstvi, vklju- 
čujoč sredstva, programirana v tem letu, rešujemo le približno 35 % stano- 
vanjskih vprašanj. Prosim, da s temi dejstvi seznanite svojo samoupravno 
bazo in nam z vašo nadaljnjo pomočjo pomagate razrešiti pereče stanovanjske, 
socialne in gospodarske probleme. 

Prosim zbor, da priporoči Izvršnemu svetu, da prekvalificira predloženi 
osnutek družbenega dogovora v predlog s tem, da bi bil ta družbeni dogovor 
kar najhitreje podpisan, sicer bo letošnji program del ostal pretežno ne- 
uresničen. 

Predsednica Mara Zlebnik : Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 
Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije jemlje na znanje poročilo o od- 

pravi posledic potresa na Kozjanskem, pri čemer daje priznanje Republiškemu 
koordinacijskemu odboru za odpravo posledic potresa na Kozjanskem za 
njegovo dosedanje delo, zlasti pa tudi vsem delovnim ljudem in občanom za 
prispevek k rezultatom vsesplošne solidarnostne akcije za odpravo posledic po- 
tresa na Kozjanskem. 

2. Zbor občin Skupščine SR Slovenije se zavzema za čimprejšnjo uvelja- 
vitev družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidar- 
nosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč. 
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Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Vračamo se na 3. točko dnevnega reda. Preden bi dala besedo 
tovarišu podpredsedniku Stanetu Hrastu, bi želela v zvezi z razpravo pri tej 
točki dnevnega reda ugotoviti, da so vsi razpravljalci v zboru načeloma podprli 
stališča in predloge Izvršnega sveta k oceni uresničevanja resolucije o druž- 
benoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 
1975. Hkrati pa so predložili tudi nekaj dodatnih predlogov ter postavil tudi 
nekaj vprašanj. 

Izvršni svet naj v nadaljnjem postopku prouči vse predloge iz današnje 
razprave, presodi utemeljenost in objektivne možnosti in dopolni svoja stališča 
in ukrepe. Ko bo Izvršni svet predložil Skupščini poročilo o izvajanju tega 
dokumenta in operativnega programa, mora Skupščini poročati tudi o tem, 
kako je pobude iz današnje razprave vključil v izvajanje svoje konkretne po- 
litike. 

Sedaj pa prosim tovariša Staneta Hrasta, da obrazloži predlog stališč, ki 
naj bi jih sprejel naš zbor. Predtem bi vprašala delegate v zboru, ali želijo, 
da se ta predlog stališč, ki ste jih dobili danes na klop, v celoti prebere, ah pa 
naj tovariš Hrast pove samo dopolnitve oziroma spremembe k dokumentu, ki 
jih predlaga redakcijska komisija! Prosim, besedo ima tovariš Stane Hrast! 

Stane Hrast: Tričlanska redakcijska skupina je z ustrezno skupino 
Zbora združenega dela proučila predlog stališč in predlaga naslednje dopol- 
nitve : 

V 9. točki naj bi dodali novi drugi odstavek, ki naj bi se glasil: »Izvršni 
svet naj prouči mnenja in predloge, izražene v razpravah na sejah Zbora zdru- 
ženega dela in Zbora občin in jih vključi v svoja stališča in predloge ukrepov 
oziroma v svoje operativne programe.« 

V tretji vrsti 9. točke naj bi za letnico »1975« dodali še besedilo »in ekspoze 
Izvršnega sveta na sejah zborov.« 

Nadalje predlagamo, da bi vstavili v dokument novo 2. točko, ki bi jo 
dopolnili tako: »Delegati Zbora združenega dela in Zbora občin se bodo v svojih 
sredinah zavzeli za to, da bodo ta stališča, skupaj s stališči Izvršnega sveta, 
dosledno uresničena; v skladu s tem pa bodo ustrezno dopolnili svoje akcijske 
programe in dejavnosti.« 

Besedilo pod točko III bi ostalo nespremenjeno, le v drugi vrsti zadnjega 
odstavka bi dodah za »SFRJ« »za leto 1976«. 

Povem naj še to, da so v teh stališčih v celoti upoštevana tudi stališča 
Družbenopohtičnega zbora. 

To so spremembe, ki po mnenju redakcijske komisije obeh zborov v celoti 
vključujejo tudi predloge, ki so bili dani v široki razpravi v obeh zborih. 

Predsednica Mara 2lebnik: Ima morda kdo k predlogu redakcijske 
komisije kakšno vprašanje ali pripombo? Ali želi kdo o tem razpravljati? (Ne.) 

Sedaj bomo glasovali o predlogu tako spremenjenih stališč. Kdor je za ta 
stališča, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je naš zbor soglasno sprejel predlog teh stališč. 
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Sedaj prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog 
zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in za svojega predstavnika določil tovariša Damjana Čonča, sve- 
tovalca republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Želi morda predstavnik predlagatelja predlog zakona še ustno obrazlo- 
žiti? (Ne.) 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 10. 7. 1975. Obravnavali so ga: 
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem našega zbora, Komisija za 
pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena 
poročila. Poročila ste prejeli. Danes pa smo vam predložili še amandmaje 
Izvršnega sveta k 15., 20. in 27. členu. 

Želijo mogoče predstavniki Odbora in komisij še kaj dodati k pismenim 
poročilom? Besedo ima predstavnik Odbora za družbenopolitični in komunalni 
sistem našega zbora tovariš Marko Podobnik! 

Marko Podobnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Kot predstavnik Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem tega 
zbora umikam amandma, ki ga je naš odbor predlagal k 15. členu predloga 
zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja. Menim, da je naš amand- 
ma smiselno zajet v amandmaju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki ga 
je predlagal k 15. členu tega zakona. 

Predsednica Mara Zlebnik: To pomeni, da Odbor ne predlaga 
amandmaja. 

Zeli morda besedo predstavnik Zakonodajno-pravne komisije? (Ne.) Priče- 
njam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. 
Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 

10. členu. Izvršni svet in Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem našega 
zbora se z amandmajem strinjata. 

Kdor je, prosim, za amandma Zakonodajno-pravne komisije -k 10. členu, 
naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Zakonodajno-pravne 
komisije k 10. členu. 

Sedaj bomo glasovali še o amandmajih Izvršnega sveta k 15., 20. in 27. 
členu. Ugotavljam, da se predstavnik Odbora strinja z amandmaji Izvršnega 
sveta. Prosim predstavnika Zakonodajno-pravne komisije, da se izreče o teh 
amandmajih! (Se tudi strinja.) 

Kdor je za amandmaje Izvršnega sveta k 15., 20. in 27. členu predloga 
zakona, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je naš zbor soglasno sprejel amandmaje Izvršnega sveta 
k 15., 20. in 27. členu predloga zakona. 

Sedaj bomo glasovali še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 
zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja, naj prosim glasuje! (54 de- 
legatov" glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o družbenem pravo- 
branilcu samoupravljanja. 
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Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog Pred- 
sedstva Socialistične republike Slovenije za izvolitev treh sodnikov Ustavnega 
sodišča Socialistične republike Slovenije. Za svojega predstavnika je Pred- 
sedstvo republike določilo tovariša Jožeta Lončariča, člana Predsedstva Socia- 
listične republike Slovenije. Želite uvodno besedo, tovariš Lončarič? (Ne.) 

Predlog za izvolitev treh sodnikov Ustavnega sodišča SR Slovenije ste pre- 
jeli z dopisom z dne 10. 7. 1975. Obravnavala ga je Komisija za volitve, imeno- 
vanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije, ki je zboru pred- 
ložila predlog odloka. Predlog odloka ste prejeli. Danes pa ste prejeli na klop 
tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi 

treh sodnikov Ustavnega sodišča Socialistične republike Slovenije. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (53 delegatov.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog tega odloka. S tem so za 

sodnike Ustavnega sodišča Socialistične republike Slovenjie izvoljeni: dr. Viktor 
Damjan, republiški javni pravobranilec Franc Simonič, član predsedstva Re- 
publiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, dr. Majda 
Strobl, redna profesorica Pravne fakultete v Ljubljani. 

Prehajam na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog Pred- 
sedstva Socialistične republike Slovenije za izvolitev štirih članov Sveta 
republike. 

Predsedstvo Socialistične republike Slovenije je za svojega predstavnika 
prav tako določilo tovariša Jožeta Lončariča, člana Predsedstva. Tovariš Lon- 
čarič, želite uvodno besedo? (Ne.) 

Predlog za izvolitev štirih članov Sveta republike ste prejeli z dopisom 
z dne 14. 7. 1975. Obravnavala ga je Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve Skupščine SR Slovenije, ki je zboru predložila predlog odloka. 
Predlog odloka ste prejeli. Danes ste prejeli tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi 

štirih članov Sveta republike. 
Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje 

za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog tega odloka. S tem 

so bili za člane Sveta republike izvoljeni: Milan Apih, Jože Borštnar, dr. Miha 
Potočnik in Jože Zemljak. 

Prehajam na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri okrožnih gospodarskih 
sodiščih v Socialistični republiki Sloveniji. 

Predlog odloka je skupščini predložila v obravnavo Komisija za pravo- 
sodje in za svojega predstavnika določila tovarišico Slavo Pergar, članico ko- 
misije. Tovarišica Slava Pergar, želite besedo? (Ne.) 

Predlog odloka ste prejeli s sklicem za 19. sejo zbora. Obravnavala ga je 
zakonodajno-pravna komisija, ki je predložila pismeno poročilo. Poročilo ste 
prejeli. Želi predstavnik zakonodajno-pravne komisije razpravljati? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
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Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog tega odloka. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (53 delegatov.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o spremembi od- 

loka o določitvi števila sodnikov pri Okrožnih gospodarskih sodiščih v Socia- 
listični republiki Sloveniji. 

Prehajam na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o finančnem programu za nabavo računalniške in mikrofilmske opreme organov 
za notranje zadeve v Socialistični republiki Sloveniji. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije in za svojega predstavnika določil tovariša Marjana Oblaka, 
republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organi- 
zacijo uprave in proračun. Želite, tovariš Oblak, uvodno besedo? (Ne.) 

Predlog odloka ste prejeli z dopisom z dne 30. 6. 1975. Obravnavali so ga: 
Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora združenega dela, ki 
sta predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je 
prav tako predložila pismeno poročilo. 

Želijo predstavniki odborov besedo? (Ne želijo.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na 

glasovanje. 
Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 

10. točki. Izvršni svet se s tem amandmajem strinja. 
Vprašujem predstavnika Odbora za finance, če soglaša z amandmajem! 

(Soglaša.) 
Kdor je za amandma Zakonodajno-pravne komisije k 10. točki, naj gla- 

suje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Zakonodajno-pravne 
komisije k 10. točki predloga odloka. 

Glasovali bomo še o predlogu odloka v celoti. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o finančnem pro- 

gramu za nabavo računalniške in mikrofilmske opreme organov za notranje 
zadeve v Socialistični republiki Sloveniji. 

Prehajam na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o dodelitvi posojila iz rezervnega sklada Socialistične republike Slovenije 
Skupščini občine Tolmin, ki so jo prizadeli zemeljski in snežni plazovi. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in za svojega predstavnika določil tovariša Marjana Oblaka. To- 
variš Oblak, želite uvodno besedo? (Ne.) 

Predlog odloka ste prejeli z dopisom z dne 10. 7. 1975. Obravnavali so ga: 
Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora združenega dela, ki 
sta zboru predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Poročili ste prejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima delegat iz občine 
Tolmin tovariš Dušan Jug! 
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Dušan Jug: Pojasnil bi samo nekatere stvari glede predloga odloka. 
Mislim, da je v obrazložitvi predloga odloka popolnoma jasno opasano, kakšna 
škoda je nastala na komunalnih in družbenih objektih zaradi snežnih in zemelj- 
skih plazov. Cela področja so bila odrezana, to je najzahodnejši del bceginj- 
skega kota, kjer je moral štab za civilno zaščito v nekaj dneh organizirati 
zdravstveno varstvo in preskrbo prebivalstva, zlasti v hribovitih krajih. 

Občina Tolmin se je vključila v reševanje te problematike tako, da so na 
prosto soboto delali vsi delovni ljudje občine in prispevali ustvarjeni dohodek 
ali enodnevni neto osebni dohodek. Poleg tega smo uvedli v sleherni krajevni 
skupnosti samoprispevek za reševanje problematike krajevne skupnosti. V ce- 
lotni občini dajemo samoprispevek za šolski center, združeno delo pa izloča 
l'°/o stopnjo od bruto osebnih dohodkov za izobraževanje, za popravilo šol in 
poleg tega tudi 0,7°/o stopnjo od bruto osebnih dohodkov iz dohodka za regio- 
nalno bolnišnico. Menim, da je to skrajna obremenitev. Skupščina SR Slovenije 
nam je z razumevanjem priskočila na pomoč pri reševanju problematike teh 
odročnih krajev, kajti moramo resnično takoj rešiti nastalo stanje, saj je to 
posojilo le polovična vsota sredstev, potrebnih za odpravo posledic plazov, s 
katero se bodo obnovile le komunalne ceste, ki so dejansko temeljni pogoj za 
življenje na tem področju. 

Predsednica Mara Z1 e b n i k : Želi še kdo razpravljati? Besedo ima to- 
variš Stojan Makovec! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Nimam pooblastila svoje delegacije, temveč se oglašam kot dober pozna- 
valec tolminskega območja. Ta je nerazvita, obmejna, hribovita in po obsegu 
največja občina v Sloveniji. Že iz predloženega gradiva jasno izhaja, da občina 
Tolmin sama ne more poravnati teh škod. Priporočam, da sprejmemo predlog 
odloka, ki nam je predložen. 

Predsednica Mara Zlebnik: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje 

za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o dodelitvi posojila 

iz rezervnega sklada Socialistične republike Slovenije Skupščini občine Tolmin, 
ki so jo prizadeli zemeljski in snežni plazovi. 

Prehajam na 17. točko dnevnega reda, to je na pobudo, da 
prevzamejo družbenopolitične organizacije ustanoviteljstvo Fakultete za socio- 
logijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani. 

Pobudo so Skupščini predložili: Izvršni odbor Republiške konference Socia- 
listične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Izvršni komite Predsedstva Cen- 
tralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, Izvršni odbor Predsedstva Re- 
publiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Sekretariat Predsedstva Republi- 
ške konference Zveze socialistične mladine Slovenije in Sekretariat Predsedstva 
Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije. 

Na podlagi pobude omenjenih družbenopolitičnih organizacij je Zakono- 
dajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije predložila predlog odloka o 
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soustanoviteljstvu Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo Uni- 
verze v Ljubljani. Pobudo in predlog odloka ste prejeli. Obravnaval ju je Od- 
bor za družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora in Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose Zbora združenega dela, ki sta zboru predložila skupno pi- 
smeno poročilo. Poročilo ste prejeli. Danes ste prejeli tudi mnenje Izvršnega 
sveta. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje 

predlog odloka o soustanovitelj stvu Fakultete za sociologijo, politične vede in 
novinarstvo Univerze v Ljubljani. 

Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog tega odloka. 

Prehajam na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dajanju garancije Narodne banke Jugoslavije za določene zunanje kredite. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Jože Tepina, namestnik 
republiškega sekretarja za finance. Predstavnik delegacije Skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ je pri tej točki dnevnega 
reda tovariš Stojan Makovec. 

Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 14. 7. 1975. Obravnavali so ga: 
Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora združenega dela, ki 
sta zboru predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija,, 
ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Omenjeni poročili in mnenje Izvrš- 
nega sveta ste prejeli. 

Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo 
želi razpravljati? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da 
sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje k 
osnutku zakona o dajanju garancije Narodne banke Jugoslavije za določene 
zunanje kredite. 

2. K osnutku zakona ni pripomb. 
3. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 

Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR 
Slovenije soglasje k predlogu zakona o dajanju garancije Narodne banke 
Jugoslavije za določene zunanje kredite. 

Besedo ima tovariš Jože Tepina! 

Jože Tepina: Prebral bom dopis Izvršnega sveta Skupščini: »Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije se strinja, da Skupščina SR Slovenije sprejme akt 
v smislu 58. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika Skupščine 
SR Slovenije o soglasju k navedenemu zakonskemu osnutku, pri čemer pred- 
laga dopolnitev 2. člena zakonskega osnutka s tem, da ustrezno poroštvo pre- 
vzamejo tudi prizadete socialistične republike in socialistični avtonomni po- 
krajini.« Pl-osim, da s to dopolnitvijo popravite sklep vašega zbora! 

Predsednica Mara Zlebnik: Torej predlagam, da sprejme naš zbor 
naslednji, popravljeni sklep: 
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1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 
dajanju garancije Narodne banke Jugoslavije za določene zunanje kredite. 

2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, ki jih predlaga Izvršni svet v 
svojem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR 
Slovenije soglasje k predlogu zakona o dajanju garancije Narodne banke 
Jugoslavije za določene zunanje kredite. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Predsednica Mara Zlebnik: Prehajam na 19. točko dnevnega 
reda, to je na osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ za obdobje od septembra 1975 do julija 1976. Osnutek delovnega 
programa je Skupščini predložil v mnenje Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. Predstavnik delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin je tovariš Stojan Makovec. Osnutek delovnega programa ste pre- 
jeli z dopisom z dne 30. 6. 1975. Obravnavali so ga: Odbor za finance našega 
zbora in Odbor za finance Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno 
pismeno poročilo, Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj našega 
zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela, ki sta 
zboru predložila skupno pismeno poročilo, Odbor za družbenopolitični in ko- 
munalni sistem našega zbora, ki je predložil pismeno poročilo, Odbor za urba- 
nizem, stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora in 
Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združe- 
nega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, Komisija za pravosodje 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta prav tako predložili poročili. Vsa poro- 
čila ste prejeli. 

Na podlagi osnutka delovnega programa in pismenih poročil pričenjam 
razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Stojan Makovec, delegat 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Iz gradiva je razviden program Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. Vendar ni odvisno le od samega zbora, kako se bo program uresničil. 
To je tudi odvisno od organov zveznega izvršnega sveta, če bodo gradivo pri- 
pravili pravočasno ali ne. 

Slovenska delegacija in tudi delegacije ostalih republik in avtonomnih 
pokrajin včasih naletijo na problem pri usklajevanju dokumentov v tem zboru 
in se zato utegne tudi sprejem kakšnega zakonskega osnutka zavleči. Sicer 
pa se delegacije trudijo, da bi izvedle usklajevalni postopek glede aktov, ki so 
jim predloženi pravočasno. 

Predsednica Mara Zlebnik: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Ker 
ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme 
zbor naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k tistemu delu delov- 
nega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za obdobje od 
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septembra 1975 do julija 1976, ki se nanaša na akte, ki se sprejemajo na pod- 
lagi soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin. 

2. K osnutku delovnega programa se dajejo pripombe, predlogi in stališča, 
ki jih predlagajo delovna telesa zbora v svojih poročilih. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s predlogi in pri- 
pombami Skupščine SR Slovenije in v njenem imenu soglasje k predlogu 
delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za obdobje 
od septembra 1975 do julija 1976. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR 
Slovenije je predložila v obravnavo in sprejem naslednje predloge odlokov: 
predlog odloka o razrešitvi republiškega javnega pravobranilca, predlog odloka 
o razrešitvi sodnice Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru in predlog od- 
loka o izvolitvi sodnice Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. Pred- 
stavnik Komisije je tovariš Vili Belič, član te komisije. 

Prehajam na obravnavo predloga odloka o razrešitvi republiškega javnega 
pravobranilca. 

Pričenjam razpravo o predlogu tega odloka. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu odloka. 
Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje 

za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka o razrešitvi 

republiškega javnega pravobranilca. S tem je bil dr. Viktor Damjan razrešen 
dolžnosti republiškega javnega pravobranilca. 

Prehajam na obravnavo predloga odloka o razrešitvi sodnice Okrožnega 
gospodarskega sodišča v Kopru. Pričenjam razpravo o predlogu tega odloka. 
Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog tega odloka. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi sodnice 

Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru. S tem je bila Anica Popovič raz- 
rešena dolžnosti sodnice Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru. 

Prehajam na obravnavo predloga odloka o izvolitvi sodnice Okrožnega 
gospodarskega sodišča v Ljubljani. 

Pričenjam razpravo o predlogu tega odloka. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog tega odloka. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o izvolitvi sodnice 

Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. S tem je bila Zdenka Bukovec- 
Novosel izvoljena za sodnico Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. 
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Prehajam na 21. točko dnevnega reda, to je na vprašanja de- 
legatov. 

Po drugem odstavku 166. člena ustave Socialistične republike Slovenije 
ima delegat v zboru pravico obrniti se na Izvršni svet ali na predstojnike repu- 
bliških upravnih organov z vprašanji, ki se tičejo njihovega dela ali zadev iz 
njihove pristojnosti. 

K tej točki smo vam poslali delegatsko vprašanje delegata Matije Pajn- 
kiherja iz občine Maribor in delegatsko vprašanje Skupščine občine Logatec. 
Danes smo vam na klop posredovah še delegatsko vprašanje skupine delegatov 
iz občine Ravne na Koroškem ter delegatsko vprašanje tovariša Jožeta Šemeta, 
delegata Skupščine občine Ljubljana-Bežigrad. 

Na delegatsko vprašanje Matije Pajnkiherja iz občine Maribor bo odgovo- 
rila tovarišica Mara Fabijančič, predstavnica Republiškega komiteja za promet 
in zveze. 

Mara Fabijančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! 

Tovariš Matija Pajnkiher je na 18. seji Zbora občin Skupščine SR Slove- 
nije postavil dvoje vprašanj: 

1. Kaj namerava Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ukreniti za reševanje 
cestnoprometne problematike na območju prometnega vozlišča Maribor in 
obmejnega prehoda Šentilj, glede na prikazani povečani cestni promet? 

2. Kaj meni Izvršni svet Skupščine SR Slovenije o prikazanem postopku 
v zvezi s programiranjem reševanja cestnoprometnih problemov mariborskega 
vozlišča v okviru srednjeročnega programa gradnje cest v SR Sloveniji? 

Delegatu najprej posredujem odgovor strokovnih služb Republiške skupno- 
sti za ceste: 

»Na območju mariborskega prometnega vozlišča je že od leta 1969 v izde- 
lavi prometno-tehnična dokumentacija. Zlasti intenzivno potekajo dela pri 
projektih od leta 1973 dalje, ko je bil oddan v izdelavo idejni projekt hitre 
mestne ceste na odseku Pesnica—Hoče skozi ožje mariborsko urbano središče 
in avtoceste na odseku Šentilj—državna meja—Hoče, ki obide ožje mariborsko 
mestno aglomeracijo. 

Projekti omenjenih cest zajemajo širši prostor te regije: vključujejo tudi 
ostalo cestno infrastrukturo, v katero so vključene tako mednarodne kot med- 
urbane cestne zveze. Osnutek srednjeročnega programa vzdrževanja rekon- 
strukcij in modernizacij gradenj magistralnih in regionalnih cest je v fazi 
javne razprave. Na tej osnovi in na osnovi strokovne presoje bo sprejet koncept 
za dogovor o ureditvi mariborskega cestnega vozlišča, kar bo v končni fazi tudi 
osnova za vlaganje sredstev v cestno infrastrukturo na tem območju. 

Kakor za mariborsko mestno regijo je v izdelavi tudi investicijsko-teh- 
nična dokumentacija za mejni prehod v Šentilju. Mešana strokovna jugoslo- 
vansko-avstrijska komisija rešuje na rednih sestankih tehnične probleme ure- 
ditve državnega mejnega prehoda in preostale tehnične podrobnosti, vezane 
na to mednarodno problematiko. 

Isti postopek kakor za cestno infrastrukturo v Mariboru velja za spreje- 
manje plana, njegovo potrditev in uresničitev tudi za to območje. 

Številne zahteve za izboljšanje cestnega omrežja in iz tega izhajajoče po- 
trebe so danes, kakor bodo verjetno tudi v prihodnje, pred vprašanjem ome- 
jenih finančnih sredstev za pokritje teh potreb. 
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Zaradi neusklađenosti med potrebami in finančnimi možnostmi se pojav- 
lja potreba po izbiri postopka, ki naj bi omogočal oceno ustreznosti posamez- 
nega odseka ali celotnega cestnega omrežja nepristransko in po enotnih me- 
rilih ter s tem zagotovil redno oceno potreb, izvedbenih ukrepov in pred- 
nostnega reda. 

Uresničitev programa je neposredno odvisna od razpoložljivih finančnih 
sredstev. V okviru 13. mednarodnega posojila, na podlagi katerega bo na 
razpolago milijarda novih dinarjev v obravnavanem obdobju, bo treba nujno 
rešiti vse tiste najbolj pereče cestne probleme v Sloveniji, to so zlasti slabo 
stanje cest in veliko število vozil v še vedno naraščajočem prometu, ki že 
danes obremenjujejo cestno in ostalo gospodarstvo.« 

Republiški komite za promet in zveze bo razpravljal o srednjeročnem pro- 
gramu razvoja cestnega omrežja za obdobje 1976 do 1980 in se bo tako vključil 
v javno razpravo, ki bo potekala v jesenskem obdobju 1975. leta. Srednje- 
ročni plan in program razvoja cestnega omrežja ne sprejemata Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije niti Republiški komite za promet in zveze, temveč 
ga samoupravno sprejema Skupščina Republiške skupnosti za ceste, v kateri 
ima občina Maribor svoje delegate, ki zastopajo interese mariborske regije. 
Glede na omejena sredstva, ki so na razpolago, ter še vedno nejasne perspek- 
tive, kako zagotoviti stalnejši in trajnejši vir sredstev, je težko pričakovati, 
da bi bilo mogoče v obdobju 1976—1980 uresničiti program, za katerega so 
bili že sprejeti sklepi v Skupščini Republiške skupnosti za ceste. 

Predsednica Mara Z 1 e bni k : Na delegatsko vprašanje Skupščine ob- 
čine Logatec bo odgovoril tovariš Ivan Rau, pomočnik republiškega sekretarja 
za pravosodje, organizacijo uprave in proračun! 

Ivan Rau: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na delegatsko vprašanje, ki ga je Skupščina občine Logatec postavila v 

zvezi s proračunsko problematiko občine Logatec in ki se glasi: »Kaj je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije kot podpisnik družbenega dogovora o 
splošni porabi že ukrenil in kaj še namerava ukreniti za rešitev proračunske 
problematike občine Logatec, upoštevaje, da je takojšnja rešitev nujna za nor- 
malno delovanje občine«, dajemo naslednje pojasnilo: 

Delovna skupina predstavnikov 13 občin in republiških upravnih organov, 
ki je pripravila družbeni dogovor o splošni porabi za leto 1975, je skušala rešiti 
tudi probleme občine Logatec. Občina Logatec je nasprotovala letošnjemu 
dogovoru z utemeljitvijo, da ni rešena njena zahteva, da naj se ji dovoli v letu 
1974 povprečna proračunska poraba na prebivalca v SR Sloveniji. Delovna 
skupina in kasneje odbor podpisnikov taki izjemni zahtevi, brez soglasja pre- 
ostalih občin, nista mogla ugoditi, niti ji ne more ugoditi Odbor podpisnikov. 

Izjemoma je Odbor podpisnikov omogočil Skupščini občine Logatec, da je 
podaljšala začasno financiranje, po katerem je občina lahko porabila vsak 
mesec največ dvanajstino porabe preteklega leta, kar velja do takrat, ko bo 
Odbor podpisnikov sprejel svoj dokončni sklep. 

Na podlagi zbranega gradiva — del tega gradiva je pripravil Republiški 
sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, del pa Republiški 
sekretariat za finance — in glede na primerjalne podatke o porabi v podobnih 
občinah, to je v Metliki in Dravogradu, je Odbor podpisnikov na seji dne 
9. maja 1975 soglasno odločil, da ni razlogov za izjemno obravnavo občine Lo- 
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gatec. S tem sklepom, so bili seznanjeni tudi predstavniki občine Logatec, ki 
so bili navzoči na seji Odbora. Po sprejetju tega sklepa je Odbor pričakoval, 
da bo ta občina v najkrajšem možnem času sprejela svoj proračun. 

Na seji Odbora dne 12. junija 1975 je bilo ugotovljeno, da ta občina ni 
sprejela svojega proračuna niti ni obvestila Odbora o ukrepih za uskladitev 
proračunske porabe z družbenim dogovorom za 1975. leto. Zato je Odbor 
zahteval od Službe družbenega knjigovodstva, da v skladu z zakonom o finan- 
ciranju splošnih družbenih potreb v SR Sloveniji ustavi proračunsko finan- 
ciranje občine Logatec za toliko časa, da bo ta občina sprejela svoj proračun. 
Občina je sprejela svoj proračun 26. junija 1975 v okviru dovoljene porabe. 
Na podlagi sprejetega proračuna v okviru dovoljene porabe občina Logatec 
ugotavlja, da je v izredno težkem položaju, saj z dovoljeno porabo za leto 1975 
pokriva le 72 °/o tistih potreb, ki se po zakonu o financiranju splošnih potreb 
v družbenopolitičnih skupnostih financirajo iz proračuna. 

Za rešitev nastalega položaja v občini Logatec je Republiški sekretariat 
za pravosodje, organizacijo uprave in proračun že skušal ugotoviti, ali je prišlo 
do določenih prekoračitev sredstev na področju redne dejavnosti, ki se finan- 
cira iz proračuna. Na podlagi prvih, pavšalnih ugotovitev ni bilo mogoče spre- 
jeti nobenih zaključkov. Zato je potrebno izdelati celovito analizo, ki bo zajela 
tako učinkovitost zbiranja kot tudi racionalnost porabe sredstev proračuna, 
in šele na podlagi podrobnejše proučitve dejanskega stanja ugotoviti, kaj bi 
bilo treba ukreniti za rešitev nastalega položaja. 

V ta namen je Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave 
in proračun v soglasju z občino Logatec določil posebno komisijo, ki bo naj- 
kasneje do 31. julija 1975. leta proučila problematiko v občini Logatec in v 
skladu z ugotovljenim stanjem predlagala ustrezno rešitev Izvršnemu svetu 
in Odboru podpisnikov. 

Opozoriti je treba, da bi vsaka prenagljena in nepretehtana rešitev imela 
izredno škodljiye posledice za vse podpisnike družbenega dogovora. Sele na 
podlagi argumentiranih dejstev bo lahko Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
po potrebi sprejel ustrezno odločitev, ki naj bi rešila proračunsko problematiko 
v občini Logatec. 

Predsednica Mara Zlebnik: Na delegatsko vprašanje skupine dele- 
gatov iz občine Ravne na Koroškem, ki ste ga prejeli danes na klop, bo od- 
govoril tovariš Milan Samec, namestnik Republiškega sekretarja za medna- 
rodno sodelovanje. 

Milan Samec: Tovarišica predsednica! Ali naj obe vprašanji, ki ju 
imate na klopeh, preberem ali naj dam le odgovor nanju? 

Predsednica Mara Zlebnik: Vprašujem tovariše delegate, ali naj se 
vprašanji prebereta! (Ne.) 

Milan Samec: Tovarišice in tovariši delegati! 
Najprej bom odgovoril na vprašanje, ki ga je postavil tovariš delegat Jože 

Seme glede podjetja Belinka. Okvirni odgovor na to vprašanje je dal že to- 
variš Mejak. K temu bi dodal samo še naslednje: 

Res je, da so sedanji ukrepi linearno prizadeli določena podjetja. Med 
njimi niso samo Belinka in Mežiški rudniki, ampak imamo sedaj evidentiranih 



U. seja 357 

približno 20 takih primerov, kjer so pripombe upravičene. Omenil bi le, da 
je nosilcev menjave s tujino v Sloveniji, to so podjetja, ki nosijo okoli 90% 
celotne menjave, približno 400. Do pripomb k ukrepom zveznega izvršnega 
sveta oziroma predlogov za selektivnost in dopolnitve jih je bilo upravičenih 
le približno 20 oziroma 5"/«. Vendar to ne pomeni, da vseh izjem, ki jih je 
treba narediti, in vseh izpopolnitev dosedanjih predpisov ne bomo izvedli. 
Nasprotno, mislim, da je naša republika na tem področju največ naredila, 
in kolikor vem, je edina, ki je ustanovila tako imenovano intervencijsko sku- 
pino, sestavljeno iz predstavnika Gospodarske zbornice Slovenije, predstav- 
nika Republiškega sekretariata za mednarodno sodelovanje in predstavnika 
Narodne banke, ki vse primere, o katerih jo podjetja obvestijo, obravnava in 
tudi predlaga ukrepe zveznim organom. Tako smo tudi primer Belinke, in to 
tovariši v Belinki vedo, obravnavah v delovnih telesih in v delovnih skupinah 
Izvršnega sveta in smo na podlagi teh razprav predlagali Zveznemu sekreta- 
riatu za zunanjo trgovino, ker menimo, da so zahteve Belinke upravičene, da 
prouči ta primer. 

Ob tej priložnosti bi rad opozoril na določene stvari. 
Točno je, to je tudi navedeno v vprašanju, da je Belinka uvozila v petih 

mesecih 1975. leta že 70 ®/o kvote lanskega leta. 
To pomeni, da je po takih ocenah, če so točne ali ne, krita z reprodukcij- 

skim materialom vključno do septembra 1975. leta. Če ni tako, bo dala Belinka 
dodatne podatke o tem Sekretariatu za zunanjo trgovino. 

Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino bo seveda preveril dogovor med 
Gospodarsko zbornico Jugoslavije in Sekretariatom za tržišče, po katerem naj 
bi Belinka svoje proizvode (perborat) pretežno plasirala doma oziroma pre- 
skrbovala z njim domače porabnike in manj izvažala. Ob tej priložnosti naj 
omenim, kar je tudi v vprašanju povsem točno omenjeno, da je Belinka 
dejansko od tega izvozila v 1975. letu le 50 '°/o kvote v primerjavi z lanskim 
letom, medtem ko bi je morala 120 °/o glede na resolucijo, ki je bila sprejeta. 

Kot sem že povedal, smo to zahtevo podprli. Zveznemu sekretariatu za zu- 
nanjo trgovino smo dah pismeni predlog. Menim, da bo Zvezni sekretariat za 
zunanjo trgovino ta vprašanja, ki sem jih sedaj navedel, preveril. Zato bi bilo 
treba, da se tudi podjetje na to pripravi. To, kar je bilo danes že rečeno, da je 
možno, da bo ostalo podjetje brez reprodukcijskega materiala oziroma da ne 
bo moglo nadaljevati dela, je treba oceniti in razmisliti, če je tudi res tako. 
In sicer iz dveh razlogov: 

Kot sem omenil, je ocenjeno, da je reprodukcijskega materiala v Belinki 
še za tri kvartale. Drugič pa, v skrajnem primeru ima podjetje vendarle mož- 
nost, da manj proda domačim porabnikom in da več izvozi in v tem primeru 
dobi dodatno dovoljenje za uvoz reprodukcijskega materiala. To je skrajni 
primer. Mislim, da bi bilo vse te možnosti treba najprej proučiti in uporabiti 
in potem razmišljati o tem, ali naj se delo v tem podjetju ustavi ali ne. 

Rudnik Mežica ima podoben problem. Prav tako je prizadet z linearnimi 
ukrepi. Dejansko je bil tudi namen, da se s temi linearnimi ukrepi uveljavi 
spoznanje, da bomo morah začeti več kot do sedaj misliti o uporabi domačih 
reprodukcijskih materialov in surovin in da vsako podjetje pregleda, v kakš- 
nem položaju je. 

Zveznemu sekretarju za zunanjo trgovino smo poslali tudi predlog, da 
naj čimprej prouči problematiko Rudnika svinca Mežica in pozitivno reši nje- 
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govo vlogo z dne 26. junija 1975. leta, da bi se mu omogočil uvoz »aku posod 
in reparatorjev«, ki jih nujno potrebuje za proizvodnjo za izvoz akumulatorjev. 

To smo predlagali, ker menimo, da je upravičeno, da se njegovi zahtevi 
ugodi. Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino bo prav tako ocenil: 

1. Višino letnega uvoza reprodukcijskega materiala v primerjavi z lanskim 
letom, ki je bil v tem primeru uresničen že 80%>. Rudnik s tem v zvezi razlaga, 
da so se cene reprodukcijskega materiala v tujini zvišale, hkrati pa da so se 
cene končnih izdelkov, to je akumulatorjev, ki jih prodaja v tujino, znižale. 
To pomeni, da bo izvedena tudi ta primerjava. 

2. Prav tako bo ocenil razmerje"'izvoza na konvertibilno in nekonvertibilno 
območje. Rudnik Mežica je letos večji del, torej prek 50 °/o svojega izvoza, 
uresničil na nekonvertibilnem tržišču, uvaža pa s konvertibilnega tržišča. Zvez- 
ni sekretariat bo ocenil tudi, kakšno je to razmerje. Verjetno bo obvezal rudnik, 
da poveča izvoz na konvertibilno območje, pa tudi na preostala območja, ker 
je dosegel 7'% povišanje v razmerju do lanskega leta, po resoluciji pa se pred- 
videva 21'% povišanje. V zvezi s tem rudnik tudi razlaga, da so, kot sem že 
prej omenil, cene akumulatorjev v tujini padle in da bi mu dejansko morali 
priznati fizični obseg izvoza, ki pa je še vedno 7"% in ni večji od lanskoletnega. 

3. Ocenil bo tudi, s kakšnim delom proizvodnje oskrbuje domače tržišče 
in s tem zmanjšuje uvoz na domače tržišče. Sedaj ne moremo prav nič točnega 
povedati, kakšna bo odločitev Zveznega sekretariata za zunanjo trgovino. 

V obeh primerih pa je, kot sem že omenil, pristojnost tega sekretariata 
in še nekaterih zveznih organov, da ta vprašanja rešijo. 

Na, splošno vprašanje, ki je bilo v obeh primerih postavljeno: »Kaj je 
Izvršni svet v zvezi s tem naredil...?«, sem po mojem mnenju že delno od-* 
govoril. Dodal bi še to, da smo bili v zadnjih dveh, treh letih bolj kot katera- 
koli druga republika vključeni tudi v kriterije zunanjetrgovinskega in deviz- 
nega režima in da je Socialistična republika Slovenija posredovala določene 
predloge za stimulacijo izvoza, ki so bili, skoraj kot edini predlogi, sprejeti 
v Jugoslaviji. 

Pri tem je opazna določena dejavnost tako Izvršnega sveta kot tudi pre- 
ostalih organov ter Gospodarske zbornice Slovenije, vendar so tudi določene 
meje v pristojnosti posameznih organov. 

Predsednica Mara Žlebnik: Želi kdo od delegatov postaviti novo 
delegatsko vprašanje? (Nihče.) 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. 
Vsem delegatom se zahvaljujem za udeležbo in za sodelovanje v razpravi, 

zlasti še, to moram posebej poudariti, v razpravi o analizi gospodarskih gibanj. 
Zaključujem 19. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 
Dovolite mi, tovarišice in tovariši delegati, da vam zaželim prijeten odmor, 

kolikor ga še niste izkoristili in kolikor vam bodo vaše dolžnosti dopuščale, 
da ga izkoristite. 

(Seja je bila končana ob 15.45.) 
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16. seja 

(11. junija 1975) 

Predsedoval: Stane Marki č, 
predsednik Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.20. 

Predsednik Stane Markič: Pričenjam 16. sejo Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Odsotnot so opravičili: Cveto Majdič, Ivica Žnidaršie, Geza Bačič, Aleksan- 
der Varga in Zdenko Mali. 

Z dopisom z dne 30. 5. 1975 sem razširil dnevni red te seje z informacijo 
o organizaciji sodišč združenega dela in danes s poročilom Komisije za veri- 
fikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter verifikacijo izvolitve delegata 
Vladimira Gošnika. 

Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 15. seje zbora; 
2. poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 

ter verifikacija izvolitve delegata Vladimira Gošnika; 
3. predlog Ustavnega zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo 

ustave Socialistične republike Slovenije; 
4. besedilo ustavnega zakona za spremembo ustavnega zakona za izvedbo 

ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije; 
5. osnutek temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja Socialistične 

federativne republike Jugoslavije do leta 1985; 
6. osnutek zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja; 
7. informacija o organizaciji sodišč združenega dela; 
8. volitve in imenovanja; 
9. vprašanja delegatov. 
Ali kdo predlaga kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? Kaže, 

da ne. Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 
15. seje zbora. 
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Osnutek zapisnika 15. seje zbora ste prejeli. Ali predlaga kdo kakšen 
popravek oziroma dopolnitev zapisnika? (Ne.) Če ne, dajem zapisnik v odo- 
britev. Glasovali bomo javno, z dviganjem rok. Prosim, kdor je za odobritev 
zapisnika 15. seje, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor odobril zapisnik 15. seje. 
Preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, vas obveščam, da 

je predsednik Skupščine Socialistične republike Slovenije sklical skupno sejo 
vseh zborov za razglasitev ustavnega zakona o spremembah ustavnega zakona 
za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije. Skupna seja vseh zborov 
bo ob 10. uri v veliki dvorani Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Po končani skupni seji vseh zborov bo po dogovoru med predsedniki zbo- 
rov na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora dana uvodna obrazložitev k 5. točki dnevnega reda, to je 
k osnutku temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije do leta 1985. Uvodno besedo bo imel Zdravko 
Praznik, direktor Zavoda Socialistične republike Slovenije za družbeno pla- 
niranje. Po končanem skupnem zasedanju bodo zbori nadaljevali delo na 
ločenih sejah. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na poročilo Komisije za 
veriifkacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter na verifikacijo izvolitve 
delegata Vladimira Gošnika. 

Poročilo o izidu glasovanja o izvolitvi delegata v Družbenopolitični zbor 
Skupščine Socialistične republike Slovenije je poslala Republiška volilna ko- 
misija. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
bo dal član komisije Franc Mrcina. Prosim! 

Franc Mrcina: V odsotnosti predsednika Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja mi dovolite, da dam poročilo o izvolitvi dele- 
gata Vladimira Gošnika v Družbenopolitičnem zboru Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. 

Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja je na podlagi 
376. člena ustave Socialistične republike Slovenije, 2. člena odloka o začasnem 
poslovniku Skupščine Socialistične republike Slovenije in točke 2 odloka o 
ustanovitvi in izvolitvi Komisije Družbenopolitičnega zbora Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
na seji dne 10. junija 1975 obravnavala poročilo Republiške volilne komisije 
o izidu glasovanja o izvolitvi delegata v Družbenopolitičnem, zboru Skupščine 
SR Slovenije z dne 29. maja 1975, pregledala zapisnik seje Republiške volilne 
komisije z dne 29. maja 1975, izid glasovanja za nadomestne volitve o izvolitvi 
delegata v Družbenopolitičnem zboru Skupščine SR Slovenije in potrdilo de- 
legata Vladimira Gošnika o izvolitvi ter ugotovila: 

1. Na podlagi odloka o razpisu nadomestnih volitev za delegata v Druž- 
benopolitičnem zboru Skupščine SR Slovenije (Uradni list št. 9/75), ker je 
delegatu Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije Martinu Koširju 
po 5. točki 138. člena zakona o volitvah delegacij in delegiranju delegatov v 
skupščine družbenopolitičnih skupnosti prenehalo članstvo v Družbenopolitič- 
nem zboru Skupščine SR Slovenije, je bilo v dneh od 6. do 27. maja 1975 
glasovanje za izvolitev delegata v Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slove- 
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nije, ki so ga volili družbenopolitični zbori vseh občinskih skupščin v SR Slove- 
niji in skupščin skupnosti občin kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti v 
Kopru in Ljubljani. 

2. Republiška volilna komisija je ugotovila, da je bil delegat Vladimir 
Gošnik, edini kandidat na listi kandidatov, ki jo je ugotovila in določila Repu- 
bliška kandidacijska konferenca Socialistične zveze delovnih -ljudi, izvoljen v 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije. 

Republiška volilna komisija je ugotovila, da so bile volitve v Družbeno- 
politični zbor Skupščine SR Slovenije izvedene v skladu s predpisi in da ni bilo 
nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na volilni izid. Družbenopolitični zbor ni 
prejel nobene pritožbe ali opozorila o nepravilnosti. 

Na podlagi navedenih ugotovitev Komisija za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja Družbenopolitičnega zbora Skupšičine SR Slovenije pred- 
laga, da Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije sprejme to poročilo 
in s tem verificira izvolitev delegata v Družbenopolitičnem zboru tovariša Vla- 
dimira Gošnika. Hvala lepa. 

Predsednik Stane Markič : Želi kdo razpravljati o poročilu Komisije? 
(Nihče.) Če ne, predlagam zboru, da z glasovanjem verificiramo izvolitev dele- 
gata Vladimira Gošnika. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno verificiral izvolitev Vladimira Gošnika 
za delegata Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, na predlog ustavnega za- 
kona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustave SR Slovenije. 

Predlog ustavnega zakona je predložil Izvršni svet. Predlog ustavnega za- 
kona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajno- 
pravna komisija. Poročilo Odbora za družbenopolitični sistem bo dal poroče- 
valec Odbora, pismeno poročilo Zakonodaj no^pravne komisije pa ste prejeli. 
Prosim poročevalca Odbora za družbenopolitični sistem, da da poročilo! 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši! Odbor za družbenopolitični 
sistem je na svoji 15. seji obravnaval predlog ustavnega zakona o spremembah 
ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni razpravi kot tudi v razpravi o posameznih členih predloga za- 
kona Odbor ni imel pripomb, mnenj in predlogov, razen tistih, ki jih je sprejel 
že k osnutku tega zakona in ki so vsebovani že v poročilu tega odbora k osnutku 
ustavnega zakona. 

Odbor zato predlaga Družbenopolitičnemu zboru, da sprejme predlog 
ustavnega zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustave Sociali- 
stične republike Slovenije v besedilu, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije 
Izvršni svet. 

Odbor je soglasno sprejel ta sklep. 

Predsednik Stane Markič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ce ne, prehajamo na glasovanje o predlogu ustavnega zakona o spre- 
membah ustavnega zakona, za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog ustav- 
nega zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične 
republike Slovenije. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na besedilo ustavnega za- 
kona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije. 

Besedilo ustavnega zakona je predložil-Zvezni zbor Skupščine SFRJ. Bese- 
dilo ustavnega zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in 
Zakonodajno-pravna komisija. Pismeni poročili ste prejeli. Odbor za družbeno- 
politični sistem in Zakonodajno-pravna komisija k besedilu nimata pripomb. 

Prejeli- ste tudi predlog odloka o, soglasju k besedilu ustavnega zakona 
o spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. Danes pa ste prejeli še mnenje Izvršnega sveta, ki se' 
z besedilom ustavnega zakona strinja. 

Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Potem lahko preide- 
mo na glasovanje o predlogu odloka o soglasju k besedilu ustavnega zakona 
o spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog o so- 
glasju k besedilu ustavnega zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo 
ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Prekinjam sejo. Predlagam, da odidemo na skupno sejo vseh zborov v 
veliko dvorano Skupščine SR Slovenije. 

Sejo bomo nadaljevali takoj po skupni seji. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.35 in se je nadaljevala ob 10.30.) 

Predsednik Stane Markič: Nadaljujemo sejo. Prehajam na 5. toč- 
ko dnevnega reda, na osnutek temeljev skupne politike dolgoročnega 
razvoja SFR Jugoslavije do leta 1985. 

Osnutek je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 
Osnutek je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose. Poročilo ste pre- 
jeli. Danes ste prejeli še stališča in pripombe Izvršnega sveta. Na skupnem 
zasedanju vseh zborov smo poslušali ekspoze tovariša Zdravka Praznika, di- 
rektorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo. Besedo ima tovariš Vladimir 
Logar. 

Vladimir Logar: Tovarišice in tovariši! Odbor družbenopolitičnega 
zbora za družbenoekonomske odnose je na seji dne 3. junija 1975 obravnaval 
osnutek temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije do leta 1985. 

Gradivo o temeljih skupne politike dolgoročnega razvoja Socialistične 
federativne republike Jugoslavije do leta 1985 je dobilo splošno politično pod- 
poro v javni razpravi. Na seji Odbora je bila izražena ugotovitev, da se je 
gradivo pod vplivom široke javne razprave in ob sodelovanju tudi sicer zainte- 
resiranih ustanov in posameznikov ustrezno spreminjalo oziroma dopolnjevalo, 
vendar nekaj stališč in pripomb iz javne razprave še ni bilo ali pa ne dovolj 
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ustrezno uveljavljenih oziroma sprejetih v besedilo osnutka. Zaradi tega je 
bilo na seji odbora sprejeto stališče o nujnosti, da se vsi dejavniki, ki bodo 
sodelovali pri formiranju predloga dokumenta o temeljih skupne politike dolgo- 
ročnega razvoja SFRJ do leta 1985, zavzemajo še naprej za to, da bodo stališča 
SR Slovenije na ustrezen način vsebovana v predlogu. 

V razpravi je bila izražena splošna podpora stališčem, ki jih je pripravil 
Komite za družbeno planiranje in informacijski sistem, kot tudi stališčem 
naše delegacije v Zboru republik in pokrajin, ki so bila posredovana vsem 
članom Odbora. V tem smislu so bila sprejeta naslednja stališča: 

— Nujno je, da se zagotovi pravočasen sprejem dokumenta o temeljih 
skupne politike dolgoročnega razvoja SFRJ, ker je to podlaga za samoupravno 
planiranje in sporazumevanje na vseh nivojih. 

— Vsebina dokumenta je posebej pomembna tudi za pripravo in sprejem 
sistemskih zakonov (o planiranju, o monetarnem sistemu, o deviznem in ca- 
rinskem sistemu, o ugotavljanju in delitvi dohodka, o združenem delu itd.). 

—- Ker je osnovna funkcija tega dokumenta, da vpliva na obnašanje vseh 
dejavnikov družbenega razvoja, izraženega v srednjeročnih planih, resolucijah 
letnega razvoja ter družbenih in samoupravnih sporazumih, je v tem nekako 
že prejudicirana oblika tega dokumenta: to naj bi bila resolucija, ki naj bi 
dovolj jasno opredelila osnovne razvojne usmeritve in naloge ter tiste družbene 
vrednote, katerih uresničevanje terja nadaljnji razvoj samoupravne socialistične 
ureditve. 

— Tudi ugotovitev, da vrsta slabosti našega planiranja, predvsem pri 
uresničevanju družbenih planov, izvira iz dejstva, da manjka jasna dolgo- 
ročnejša usmeritev, kar govori za to, da naj se ta dokument pravočasno 
sprejme. 

— Tudi ob ugotovitvi, da se predvideno dolgoročno trasiranje razvojne po- 
litike pripravlja in sprejema brez ustreznega sodelovanja združenega dela, 
kot to predvideva ustava, gre dosedanjemu delu in v bližnji prihodnosti pri- 
pravam predloga polna podpora. V sistemu kontinuiranega planiranja pa se 
bodo lahko sproti in stalno uveljavljali vplivi združenega dela. 

— Vprašljivo je, ah je v takšnem sistemu kontinuiranega planiranja 
upravičeno razmišljanje o tem, da bi se podaljševal domet razvojne orientacije 
prek deset let, kot je to predvideno. 

— Člani Odbora so bili mnenja, da bi bilo zelo prav v dokumentu o te- 
meljih skupne politike dolgoročnega razvoja zaostriti vprašanje odgovornosti 
za uresničevanje dogovorjenih oziroma zakonskih obveznosti. 

— V razpravi je prevladovalo mnenje, da bi bilo zelo potrebno in ko- 
ristno kvalitetneje oceniti pretekli 15-letni razvoj, tako da bi ustrezneje anali- 
zirali vzroke inflacije in gospodarske nestabilnosti in s tem omogočili realnejše 
planiranje družbenega razvoja in uspešnejše premagovanje odprtih družbenih 
vprašanj. 

— Člani Odbora so bili mnenja, da bi bilo zelo prav v dokumentu o te- 
ki naj opredeljuje naše ravnanje v prihodnje, še jasneje opredeliti vprašanje 
delitve družbenega produkta na akumulacijo in potrošnjo, v okviru potrošnje 
pa delitev sredstev za razvoj osebne potrošnje in za razvoj družbenega 
standarda, kjer bi se bilo prav opredeliti za njegov hitrejši razvoj. 

— Ekonomski odnosi Jugoslavije v prihodnjih desetih letih in s tem v 
zvezi tudi nekatera vprašanja notranjega razvoja, pri čemer gre predvsem za 
naloge v zvezi z razvijanjem lastne surovinske baze, lahko izzvenijo, kot da 

V • 
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je ta usmeritev naklonjena večji avtarkiji. Kazalo bi ob zelo pravilni usmeritvi 
za krepitev lastne surovinske baze močneje poudariti potrebo po stalnem, vse 
večjem vključevanju v mednarodno delitev dela. V tem smislu je morda pre- 
malo poudarjeno, katere so komparativne prednosti našega gospodarstva, ki 
bi se jih dalo bolje izkoristiti prav pri odpiranju naše družbe proti deželam 
v razvoju. 

—■ Pri razpravi o osnutku stališč, ki jih je pripravil Komite za družbeno 
planiranje in informacijski sistem, je bila dana tudi iniciativa, da naj se na 
ustreznem mestu vnese poseben odstavek, ki naj obravnava produktivnost dela 
kot enega primarnih faktorjev nadaljnjega dolgoročnega razvoja. 

— Niti v dokumentu niti v stališčih Izvršnega sveta ni ustrezno vsebovan 
odnos do inovacij in tehničnih izboljšav. Znanstveno-tehnološki razvoj je eden 
najpomembnejših faktorjev razvojne politike. Naloge in cilji leta inovacij niso 
dobili ustreznega mesta niti v dokumentu niti v stališčih. 

— Iz besedila osnutka izgleda, kot da naj bi bila prispevna stopnja za 
raziskovalno dejavnost v prihodnjih desetih letih nižja, kot je bilo v nekaterih 
dogovorih omenjeno (namesto 2,5 °/o od družbenega produkta samo 2fl/o). 

— Za pocenitev proizvodnje je zelo pomembna standardizacija in tipizacija 
proizvodov. V dokumentu je to premalo poudarjeno. 

— V osnutku dokumenta o dolgoročnem razvoju SFRJ je preveč zanemar- 
jeno tudi vprašanje integracije gospodarstva. 

Odbor predlaga Družbenopolitičnemu zboru Skupščine SR Slovenije, da 
da načelno soglasje k osnutku temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja 
SFRJ do leta 1985 ter da k osnutku posreduje pripombe, predloge in stališča, 
ki jih predlaga Odbor v svojem poročilu in Izvršni svet v svojih stališčih, in 
tudi pripombe, ki bodo dane v razpravi. 

Predsednik Stane Markič: Besedo ima tovariš Lojze Cepuš! 

Lojze Cepuš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! 
Ob sprejetju tako pomembnega akta, kot je dolgoročni razvoj SFRJ do 

leta 1985, bi rad spregovoril nekaj besed. Za uvod poudarjam, da se v celoti 
strinjam s predloženo dokumentacijo, še posebej s pripombami Odbora za 
družbenoekonomske odnose. 

Po mojem pa so premalo oziroma preskopo' obdelana posamezna področja 
gospodarskega razvoja (z izjemo stanovanjskega področja), da bi mogla panoga 
gradbeništva določiti svoj razvoj in se organizirati oziroma prestrukturirati 
glede na predviden obseg različnih potreb po gradbenih storitvah. 

Tako na primer iz gradiva ni mogoče izluščiti nekoliko bolj konkretnih 
podatkov, katere smeri oziroma vrste dejavnosti naj se v panogi gradbeništva 
predvidijo glede na razvoj v drugih panogah (visoke gradje: industrijske hale, 
kmetijski, gostinski, šolski, upravrii objekti, nizke gradnje: ceste, mostovi in 
drugi objekti na komunikacijah itd., energetski objekti: hidrocentrale, termo- 
centrale, jedrske centrale itd.). 

Menim, da bi se morale že pri planiranju razvoja posameznih panog gospo- 
darstva (od industrije, kmetijstva, gospodarstva, trgovine, gostinstva pa vse do 
državnih in družbenih dejavnosti) predvideti potrebe po določenih kapacitetah, 
tako da bi se navedli tudi določeni fizični kazalci, ki bi omogočili, da iz njih 
gradbeništvo planira svoj razvoj. 
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Samo relativni podatki, četudi gre za dolgoročni program razvoja in tudi 
za zelo veliko območje (SFRJ), ne morejo omogočiti pri sestavi delovnih pla- 
nov tako po vsebini (panoge) kot po teritoriju (republike oziroma OZD) veliko 
uspeha. 

V bodoče bomo morali vsi skupaj, še posebno mi gradbinci, planiranju 
posvetiti več pozornosti. 

Predsednik Stane Markič: Besedo ima tovariš Marko Bule. 

Marko Bule: Tovarišice in tovariši! Pred nami je dokument, katerega 
začetki segajo pet let nazaj, ko se je začela pripravljati znanstvena podlaga za 
izbor strateških smeri razvojne orientacije Jugoslavije, ki naj bi zagotovile 
hiter in stabilen razvoj. Od spomladi lani so bili elementi temeljne skupne 
politike dolgoročnega razvoja Jugoslavije v javni razpravi, ki jo je organi- 
zirala in vodila Socialistična zveza delovnega ljudstva. Vsak od nas je imel 
možnost, da se spozna z elementi te politike, še več, da da tudi pripombe. 

Mislim, da dokument popolnoma pravilno ugotavlja, da je celotna dose- 
danja razprava pokazala, da samo Jugoslavija kot celota lahko uspešno raz- 
rešuje nekatera temeljna vprašanja bodočega hitrega, skladnega in stabilnega 
razvoja, kot npr. enakopravno udeležbo v znanstveno-tehničnem razvoju v 
svetu, ustrezno proizvodnjo energije, hrane in surovin, vprašanje transporta, 
vprašanje hitrejšega razvoja manj razvitih itd. 

Stališča Izvršnega sveta, ki smo jih dobili danes na mizo, pa upravičeno 
ugotavljajo, da delavci v samoupravnih odnosih potrebujejo in zahtevajo jasno 
dolgoročno razvojno koncepcijo in politiko, ki naj spodbudi in omogoči družbeno 
planiranje na samoupravnih osnovah, izdelavo razvojnih programov in do- 
govorov združenega dela republik in pokrajin. In danes je pred nami osnutek 
take koncepcije razvoja, da bi o njem zavzeli stališča, ki bi jih nato uskladili 
s stališči drugih republik in pokrajin v Zboru republik in pokrajin zvezne 
skupščine. 

V svoji razpravi bi se rad dotaknil samo nekaterih vprašanj: 
Značaj dokumenta in njegova struktura: V stališčih Izvršnega sveta je 

zapisano, da bi moral biti dokument usklađen z načeli sistema družbenega pla- 
niranja na samoupravnih osnovah, da bi torej moral v maksimalni meri teme- 
ljiti na razvojnih programih združenega dela in razvojnih programih republik 
in pokrajin. In res, prav bi bilo tako! Ker pa dokument ni plan niti program, 
ni nekaj zakonsko obvezujočega, temveč' le osnova za dogovor o skupni dolgo- 
ročni razvojni politiki, ki naj nosilcem planiranja omogoči in pomaga pri iz- 
delavi dolgoročnih programov in planov razvoja, verjetno taka strogost ni 
nujna. Namreč, zahtevala bi koncipiranje dokumenta znova, od spodaj navzgor, 
od dolgoročnih razvojnih programov organizacij združenega dela in republik; 
in če bi to zahtevali tako striktno, kot bomo zahtevali za srednjeročni plan, 
potem bi verjetno danes lahko razpravljali samo o dokumentu kot delovni osnovi 
in ne kot osnutku. In zato bi ga verjetno lahko spremljali šele sočasno s spre- 
jetjem srednjeročnega plana in z družbenimi dogovori. 

Zato kaže osnutek v načelu sprejeti in nanj dati vse tiste konkretne .pri- 
pombe, ki jih pač imamo. Tak pristop seveda nalaga dogovor o taki vsebini 
dokumenta, ki naj vse subjekte planiranja mobilizira in usmeri. Zato naj iz- 
razi predvsem najbistvenejše karakteristike dosedanjega razvoja in resnično 
samo prioritetno izbrane kapitalne cilje in naloge razvoja, ki so v interesu 
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cele Jugoslavije. Vse druge, posebno podrobne in kvantitetne opredelitve, pa je 
prepustiti srednjeročnemu planu in družbenim dogovorom delavcev v združe- 
nem delu oziroma dogovorom delavcev v reprodukcijskih kompleksih. Verjetno 
bi bilo vredno v stališčih naše skupščine opozoriti, da smo tako pojmovali pri- 
rodo in značaj dokumenta. 

Glede strukture dokumenta podpiram pripombe Izvršnega sveta; dokument 
naj bi vseboval uvod, v katerem bi dali oceno dosedanjega obdobja, nato del, ki 
bi vseboval splošne družbenoekonomske cilje, del, v katerem bi opredelili 
predvsem tiste strateške naloge in politiko, za katero se bomo skupno dogovo- 
rili na ravni federacije, in končno del, ki bi nakazal okvire razvoja družbeno- 
ekonomskega sistema. Verjetno bi taka struktura dokumenta najbolj ustrezala 
njegovi prirodi. Zato bi kazalo predlagati, da se pri izdelavi predloga doku- 
menta to upošteva. 

Osnove karakteristike in problemi dosedanjega razvoja: V tem delu doku- 
menta so zelo strnjeno podani esencialni in odločilni pozitivni dosežki doseda- 
njega razvoja. Pokazano je, da dosežena stopnja materialnega razvoja in samo- 
upravnih socialističnih odnosov ter standard in položaj človeka omogočajo nove 
kvalitetne razvojne prodore. Nekatere karakteristične težave in slabosti do- 
sedanjega razvoja, ki zagotovo' opredeljujejo politiko v bodoče, pa so navedene 
zelo splošno. Tako splošno, da ne mobilizirajo in ne usmerjajo dovolj k pre- 
magovanju obstoječega. Mislim, da gre predvsem za tri probleme: gospodarsko 
nestabilnost, strukturne neusklađenosti in ekonomske odnose z inozemstvom. 
O tem je upravičeno govoril v svojem ekspozeju tovariš Praznik. 

Nobenega dvoma ni, da je dosegla nestabilnost gospodarstva pri nas take 
razsežnosti, da bo najmanj vseh prvih naslednjih pet let podrejenih stabili- 
zaciji. Stabilizacija je tudi pogoj za hitrejši in skladen razvoj. Prav zato mi- 
slim, da je nujno v oceni stanja nestabilnost in vzroke zanjo bolj plastično 
in izostreno prikazati. Ne gre samo za težave prehoda od ekstenzivnega v inten- 
zivni gospodarski razvoj, temveč gre za izrazito blagovno-denarno neravnotežje, 
za neskladnost med hotenji in možnostmi, za vse manjšo prisotnost kvalitetnih 
faktorjev gospodarjenja in za razvado živeti v inflaciji. Slabosti nestabilnosti 
morajo biti tako plastično podane, da je vsakomur jasno, da je stabilizacija 
pogoj za vsakršno bodočo razvojno politiko. 

Prav tako mislim, da je v oceni stanja treba jasneje pokazati, v čem so 
strukturni disproporci in kje so vzroki zanje. V dokumentu se ugotavlja, da se 
strukturni disproporci ■ ne morejo opredeliti samo z zaostajanjem proizvodnje 
energije in surovin, temveč tudi z neustreznim izkoriščanjem kapacitet. To je 
točno, toda ali gre res pri tem za vse in vsakršne surovine ah pa gre le za 
strateške, za tiste, s katerimi lahko substituiramo uvoz itd. Gre tudi za za- 
ostajanje v transportu, še posebej železniškem, za neintegriranost gospodarstva 
itd. Skratka, mislim, da bi bilo potrebno jasno pokazati, v čem so strukturni 
disproporci, ki zahtevajo preseganje. 

In končno, v zvezi z dosedanjim razvojem ekonomskih odnosov z inozem- 
stvom: V dokumentu je preveč samozadovoljstva glede, vključenosti jugoslovan- 
skega gospodarstva v mednarodno menjavo. Je že res, da je 25°/» družbenega 
produkta v izvozu relativno visoka udeležba, vendar je tudi res, da se majhne 
ekonomije, kot je naša, ne morejo s tem zadovoljiti. Stagnacija v menjavi po- 
meni že pristajanje na tendence avtarkičnosti. Ocena stanja mora naravnost 
terjati višji nivo vključenosti v mednarodno delitev dela. Mislim, da moramo 
biti kritičnejši tudi pri nivoju doseženih tako imenovanih višjih oblik eko- 
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nomskega sodelovanja — skupnih vlaganj, kooperacij itd. Tu smo napravili šele 
prve, zelo sramežljive korake in še nismo, kot piše, v živem kontaktu s tehnično- 
tehnološkim progresom v svetu. Samo to so propulzivni kanali sodobnih eko- 
nomskih odnosov in smo v alternativi, ali jih razviti ali pa pristati na stag- 
nacijo, ki pomeni nazadovanje. Glede na povedano mislim, da bi morali terjati, 
da se ta del dokumenta v teh smereh dopolni. 

Glede ciljev in nalog, izraženih v poglavju II, mislim, da so dobro po- 
stavljeni, saj predstavljajo tiste orientacije, ki pomenijo prioriteto za vsakogar 
v Jugoslaviji in za Jugoslavijo kot celoto. Verjetno bi kazalo posebej opozoriti, 
da je v poglavju »Izboljšanje življenjskih pogojev, osebnih in skupnih potreb 
prebivalstva« potrebno odločneje naglasiti, da bodoči razvoj zahteva tako de- 
litev, ki bo akcentuirala razvoj družbenega standarda pred individualnim, in da 
človeški faktor ni več pregraja, ampak pospeševalec družbenega razvoja. 

Nekaj besed o poglavju III — Osnovna vprašanja materialnega razvoja: 
Nobenega dvoma ni, da poleg bitke za stabilizacijo pomeni reševanje struktur- 
nih problemov ključno vprašanje ekonomske politike bodočnosti. Ne samo za- 
radi sedanjih strukturnih disproporcev, temveč tudi zato, ker gre proces indu- 
strializacije naše družbe v novo fazo, v kateri bo moralo biti v težišču inten- 
zivnejše izkoriščanje dejavnikov gospodarske rasti. Če se za to ne bi opredelili, 
bi skupni visoki stroški razvoja resno zmanjšali obseg realne akumulacije in 
postavili pod vprašaj skorajda vse naše razvojne cilje. Zato mislim, da bi bilo 
v osnutku potrebno to tako jasno zapisati, kot je to zapisal konzorcij inštitutov, 
in da je treba v ta dokument zapisati, da naj bosta karakteristiki nadaljnjega 
razvoja strukture gospodarstva predvsem dve tendenci: prva, nadaljevanje pro- 
cesa hitre industrializacije kot vseobsežnega procesa družbene in socialne pre- 
obrazbe družbe, in druga, hitrejši razvoj tistih segmentov gospodarstva, ki 
povzročajo zastoje v procesu reprodukcije, pomembne za vso državo. Mislim, 
da je prav zato nujno podpreti točki 4 in 5 stališč Izvršnega sveta, kjer se 
govori, da je potrebno ločiti energetiko kot najvažnejšo skupno> prioriteto' in 
kot glavni pogoj za stabilen in enakomeren razvoj gospodarstva in družbe, in 
dalje, da je nujno v izboru izrabe energetskih virov jasno nakazati prehod na 
kvalitetne oblike energije ter na učinkovito in racionalno izkoriščanje vseh 
energetskih virov. Namreč glede tega smo v Jugoslaviji na izredno nizki stop- 
nji. To še prav posebej velja, ker je po masi investicij, po dolžini časa in po 
obsežnosti programov razvoja energetike, ki ga je potrebno uresničiti, to iz- 
redno težka, vendar pa prav gotovo prva nujna skupna naloga. 

Glede surovin: Mislim, da so ugotovitve Izvršnega sveta v točki 7 točne, 
namreč, da usmeritev na surovinsko osnovo ni dovolj diferencirana. Predvsem 

■ bi morah jasno zapisati, da gre v skupni orientaciji za tiste surovine, ki jih 
opredeljujejo posebni kriteriji, kot so strateški pomen, substitucija uvoza in 
ekonomsko racionalne komparativne prednosti. Najbrž ni mogoče sprejeti sta- 
lišča na 48. strani dokumenta, da je posebnega pomena, da se zagotovi optimalni 
razvoj proizvodnje vseh osnovnih kovin: železa, aluminija, bakra, svinca, cinka, 
antimona, vseh bazičnih kemičnih surovin, cementa in nemetalov. Verjetno 
realnost položaja zahteva, da se pomen besede »optimalen« podrobneje opre- 
deli, posebej glede na te tri zgoraj navedene kriterije. Pri tistih, ki so stra- 
teškega pomena, bo beseda optimalnost najbrž pomenila maksimalni fizični 
obseg proizvodnje, pri tistih, ki pomenijo predvsem substitucijo uvoza, bo 
najbrž optimalnost pomenila optimalno substitucijo uvoza, pri tistih drugih pa 
verjetno optimalno ekonomsko racionalnost. 
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Potrebno je dati tudi jasno strukturo kapitalnih investicij, posebno zaradi 
pomena zaposlovanja, kar je v stališčih Izvršnega sveta posebej naglašeno. 
Vsak drug pristop mislim, da bi bil nerealen in bi nas odvajal od osnovnega 
cilja stabilnega in skladnega gospodarskega razvoja. Naj še povem, da se je 
verjetno prav opredeliti za jeklo in železo kot strateško kovino, toda z modi- 
fikacija stališča, ki je navedeno na strani 49 dokumenta, namreč, da gre ali 
za naslonitev na domače izvore surovin pri proizvodnji železa in jekla ali pa 
za dolgoročno zagotovitev preskrbe s kooperacijo in sovlaganji v deželah v 
razvoju, ki hkrati pomeni tudi uresničevanje naše neuvrščene politike. 

Mislim, da je ob tem nemogoče nekritično sprejeti stališče na strani 50 
dokumenta, da je potrebno urediti aluminijsko industrijo z naglašenimi izvoz- 
nimi ambicijami. Dejstvo je namreč, da bo v naslednjih desetih letih naša. 
osnovna orientacija energetika, dejstvo je tudi, da ne bo več cenene energije, 
dejstvo pa je tudi, da vsi sodobni tehnološki postopki pridobivanja aluminija 
slone na veliki in ogromni porabi elektrike. Zato se res postavlja vprašanje, 
ali je prav to v naslednjih letih ena od prioritetnih orientacij. Mislim, da je 
jasno, da tistega aluminija, ki ga mi porabimo, ne bomo uvažali: za izvoz bo 
šlo samo v primeru, če bodo tuji partnerji zagotovili tudi del naše akumulacije 
za potrebno energijo, sicer pa ne. Mislim, da je taka diferenciacija v dokumentu 
vsekakor potrebna. 

In še nekaj v tem poglavju: Na strani 56 se našteva, katere industrije naj 
bodo osnovni nosilci na primer strojegradnje; govori se o motorni industriji, 
o industriji, ki proizvaja rudarske stroje, orodja, kmetijska orodja, gradbeniška 
orodja itd. Menim, da take in podobne opredelitve oziroma prioritete ne spa- 
dajo v dokument. Te prioritete bodo morali odrediti delavci v združenem delu 
sami v samoupravnih razvojnih programih oziroma družbenih dogovorih. Ver- 
jetno velja to tudi za gradbeništvo in za še nekatere panoge. 

V dokumentu je še nekaj takih opredelitev, ki bodo morale biti predmet 
samoupravnega sporazumevanja, in bi bil zato po mojem mnenju primeren 
načelni sklep oziroma stališče, naj se s temi in takimi stališči dokument kar se 
le da razbremeni. 

Omenil sem samo nekatera vprašanja, ki so izražena v dokumentu, ker 
verjamem, da boste vi govorili še o drugih. Tovariš Logar je že govoril o nujni 
večji naslonitvi na domač razvoj znanosti in tehnologije namesto, kot je v 
dokumentu, pretiranega uvoza tehnologije. Menim, da bi kazalo stališča Izvrš- 
nega sveta o dokumentu, poleg stališč v naši razpravi, sprejeti kot osnovo za 
formuliranje stališč Skupščine SR Slovenije do osnutka temeljev skupne poli- 
tike dolgoročnega razvoja Jugoslavije do leta 1985. 

Predsednik Stane Marki č: Tovariš Jože Bogovič! 

Jože Bogovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! V osnutku 
temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja Jugoslavije do leta 1985 so 
družbena področja, kot so kadri, izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo, 
preveč splošno in nenačelno obdelana. Podpiram stališče Izvršnega sveta Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije, da se področju družbenih dejavnosti 
posveti enaka pozornost kot gospodarskim dejavnostim. Menim, da bi ob- 
robno obravnavanje in temu primerno ukrepanje družbenih dejavnosti lahko 
ogrozilo izvajanje celotne politike dolgoročnega razvoja Jugoslavije. Če iz- 
hajam s stališča, da je uspešna proizvodnja in tehnologija opredmetena zna- 
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nost, potem je to dovolj močan argument, da je treba obravnavati gospodarstvo 
in družbeno dejavnost v neposredni odvisnosti in tudi v neposredni poveza- 
nosti. 

Ob tem lahko dodamo oziroma soglašamo z mislijo, da je človek v naši 
samoupravni družbi izhodišče in končni cilj vsake gospodarske in druge aktiv- 
nosti, kot je zapisano na strani 122 rezimeja, ki smo ga prejeli. 2al pa nas 
nadaljnje obravnavanje tega vprašanja ne prepriča o tem v celoti in seveda 
lahko zaradi tega tudi bistveno zavede poznejše planerje. Doseči, da bo 3A pre- 
bivalstva doseglo stopnjo srednje izobrazbe, in to do leta 1985, je ogromna 
naloga, in če k temu dodamo še zahtevo, da naj 15'% prebivalcev absolvira 
višje oziroma visoke šole, dobimo razmerje, ki si ga lahko samo želimo in po- 
zdravimo in ki je tudi v skladu z znanstveno-tehnično revolucijo. Uresničevanja 
te naloge ne gre po mojem mnenju odlagati, zato je realno predvideti potrebo 
po prostorih in kadrih in ne nazadnje tudi reformo šolstva. To pa pomeni v teh 
dokumentih dati temu znatno večji poudarek, konkretizacijo in odgovornost, 
ker mislim, da bodo le tako sprejeta izhodišča tudi osnova za nadaljnje samo- 
upravno planiranje. 

Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? Če ne želi nihče več 
razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije daje načelno soglasje k 
osnutku temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije do leta 1985. 

2. K osnutku se dajejo pripombe, predlogi in stališča, ki jih je predlagal 
odbor v svojem poročilu, Izvršni svet v svojih stališčih in pripombah in ki so 
bila dana v razpravi na današnji seji zbora. 

Prosim, želi kdo v zvezi s sklepom razpravljati? Če ne, dajem sklep na 
glasovanje. Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep k osnutku 
temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije do leta 1985. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na osnutek zakona o 
družbenem pravobranilcu samoupravljanja. 

Osnutek je predložil Izvršni svet, obravnavali pa so ga: Odbor za družbeno- 
politični sistem, Zakonodaj no-pravna komisija in Komisija za pravosodje. Po- 
ročila ste prejeli. 

Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Tovariš Golob! 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši! 2e v prejšnjem poročilu sem 
vas seznanil, da je imel odbor za družbenopolitični sistem danes svojo sejo. Na 
njej je ponovno razpravljal o osnutku zakona o družbenem pravobranilcu samo- 
upravljanja, zlasti z vidika nekaterih pripomb in stališč, ki so bila sprejeta tudi 
v Komisiji za spremljaj ne in uresničevanje ustave. Skladno s tem in dodatno 
k že danim pripombam k osnutku predlagam, da bi zbor sprejel še naslednje 
pripombe: 

K 2. členu: Ta člen je potrebno izboljšati, tako da bo imel družbeni pravo- 
branilec samoupravljanja možnost ukrepati tudi v primerih, ko gre za pogodbe, 

24 



370 Družbenopolitični zbor 

s katerimi se kršijo samoupravne pravice delavcev (na primer : oderuške obresti, 
prodaja osnovnih sredstev, pri katerih delajo delavci, in podobno). 

, Drugi odstavek tega člena naj bi preprečeval tudi kolektivnolastniško ob- 
našanje, ne pa samo prenos družbene lastnine v privatne roke. 

K 3. členu: V ta člen je potrebno vnesti tudi društva. To smo sprejeli že 
v prejšnjih pripombah. 

K 6. členu: Sklicevanje sej organov upravljanja ali zbora delavcev naj 
bi bilo urejeno tako, da družbeni pravobranilec samoupravljanja najprej pred- 
laga pristojnemu organu sklic. Sele če vseeno ne pride do sklica seje, po kon- 
zultaciji z družbenopohtičnimi organizacijami sam skliče sejo organov uprav- 
ljanja oziroma zbora delavcev. 

K 7. členu: Iz začasne zadržitve aktov po družbenem pravobranilcu samo- 
upravljanja je potrebno izvzeti akte skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 

K 5. členu: V zadnjem odstavku je potrebno rok konkretizirati. Menili 
smo, da je preveč splošno opredeljen. 

K 13. členu: V tem členu je potrebno dodati tudi Zvezo komunistov. To 
velja tudi za vse ostale člene, kjer so omenjene družbenopolitične organizacije. 
Gre za tiste družbenopolitične organizacije, ki jih kot del družbenopolitičnega 
sistema določa ustava. 

K 16. členu: Kriteriji za imenovanje družbenega pravobranilca samouprav- 
ljanja niso potrebni, ker se neposredno uporabljajo že dogovorjeni kriteriji 
kadrovske politike. Družbenega pravobranilca samoupravljanja imenuje in 
razrešuje skupščina družbenopolitične skupnosti s soglasjem družbenopolitičnih 
organizacij. 

K 17. členu: Družbeni pravobranilec samoupravljanja naj bo imenovan za 
dobo 4 let in je lahko še enkrat imenovan. Enako velja tudi za namestnika in 
pomočnika, s tem da ponovno imenovanje ni omejeno. Gre namreč za to, da se 
za družbenega pravobranilca samoupravljanja postavi načelo rotacije, medtem 
ko gre pri namestniku in pomočnikih za reelekcijo. 

K 18. členu: Drugi odstavek je treba dopolniti s tem, da družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja vselej imenuje in razrešuje skupščina občine, za 
katere območje je imenovan. 

K 22. členu: Točko 2 je potrebno dopolniti tako, da se družbeni pravobra- 
nilec samoupravljanja razreši, če je obsojen na kazen zapora, drugi odstavek 
pa tako, da mora v primerih, ko sam zahteva razrešitev, o tej zahtevi odločiti 
skupščina družbenopolitične skupnosti v soglasju z družbenopohtičnimi organi- 
zacijami v treh mesecih. 

K 23. členu: Besedilo naj se črta, ker člen glede na dopolnitev 18. člena ni 
potreben. 

K 24. členu: Drugi odstavek je treba dopolniti s tem, da v primeru odsot- 
nosti družbeni pravobranilec samoupravljanja sam določi svojega namestnika. 

K 25. členu: Drugi odstavek je treba spremeniti tako, da se postopek evi- 
dentiranja začne z razpisom, imenovanje pa se izvrši tako, kot je določeno za 
družbenega pravobranilca samoupravljanja, z upoštevanjem zadnjega odstavka 
tega člena. Gre namreč za isti postopek kot pri samoupravnih sodiščih zdru- 
ženega dela. 

K 31. členu: Drugi odstavek tega člena je potrebno spremeniti tako, da je 
dajanje obveznih navodil potrebno zaradi zagotavljanja enotne politike v izva- 
janju varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine. 

K 32. členu: Zadnja alinea naj se črta. 
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Odbor predlaga, da se sprejmejo tudi vse druge njegove pripombe, ki jih je 
oblikoval na prejšnji seji. 

Predsednik Stane Markič: Prosim, kdo želi besedo? Če nihče, bi rad 
predlagatelja opozoril na 38. člen, kjer se postavlja rok 60 dni po uveljavitvi 
zakona, ko morajo pristojne skupščine družbenopolitičnih skupnosti imenovati 
družbene pravobranilce samoupravljanja. Dobro bi bilo premisliti, ah je ta 
rok realen, da ne bi zašli v podobne težave, kot smo jih imeli pri sodiščih 
združenega dela. 

Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce ne, zaključujem razpravo in predlagam na- 
slednji sklep: 

1. Osnutek zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja se sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga naj Izvršni svet upošteva pripombe, mnenja in 

predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in v razpravi na seji. 
Prosim, kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep k osnutku 

zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na informacijo o organi- 
zaciji sodišč združenega dela. 

Informacijo je predložil Izvršni svet. Obravnavala sta jo Odbor za družbeno- 
politični sistem in Komisija za pravosodje. Poročili ste prejeli. Komisija za 
pravosodje je predložila zboru tudi predlog sklepov in priporočil za nadaljnje 
delo pri organizaciji in delovanju sodišč združenega dela v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji. Ali želi poročevalec Odbora še kaj dodati k pismenemu poročilu? 
Prosim, tovariš Ludvik Golob! 

Ludvik Golob: Odbor predlaga dopolnitev na drugi strani k 3. točki 
sklepov, in sicer v tem smislu, da naj Izvršni svet Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije v okviru svojih teles skupaj s samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi prouči potrebnost in možnosti za ustanovitev posebnih sodišč združe- 
nega dela. 

Predsednik Stane Markič: Prosim, želi kdo razpravljati? Ce ne, lahko 
zaključim razpravo. Predlagam, da sprejmemo informacijo o organizaciji sodišč 
združenega dela skupaj s predlaganimi sklepi in priporočili za nadaljnje delo 
pri organizaciji in delovanju sodišč združenega dela v Socialističi^i republiki 
Sloveniji, ki jih je predložila naša komisija za pravosodje. 

Hkrati bi tudi predlagal, da bi glede na to, da sklepe in priporočila spre- 
jemamo v vseh treh zborih, pooblastili dva naša delegata, da sodelujeta pri 
usklajevanju besedila, če bo do tega prišlo. Predlagam tovariša Gošnika in 
tovariša Žagarja. Prosim, so kakšne pripombe k temu? (Ne.) Ce ne, dajem ta 
sklep na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo informacijo skupaj s predlaganimi sklepi in priporo- 
čili soglasno sprejeli. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

24« 
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1. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika Komisije Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije za pravosodje. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. Izvršni svet se s predlaganim odlokom strinja. Prosim, želi 
kdo razpravljati? Če ne, dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno razrešil dolžnosti pred- 
sednika Komisije Skupščine Socialistične republike Slovenije za pravosodje 
tovariša Martina Koširja in izvolil za predsednika iste komisije Vladimira Goš- 
nika, delegata našega zbora. 

, 2. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Odbora za družbenopoli- 
tični sistem Družbenopolitičnega zbora Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. Želi kdo o tem razpravljati? (Nihče.) Potem glasujmo o pred- 
logu odloka o razrešitvi in izvolitvi člana odbora za družbenopolitični sistem 
našega zbora. Prosim, kdor je za ta odlok, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet in s tem razrešen dolžnosti člana 
Odbora za družbenopolitični sistem Martin Košir in izvoljen za člana istega 
odbora Vladimir Gošnik, delegat našega zbora. 

3. Predlog odloka o izvolitvi predsednikov Okrožnega sodišča v Kopru in 
Okrožnega sodišča v Novem mestu ter sodnikov okrožnih sodišč. 

Predlog odloka je prav tako predložila Komisija za volitve imenovanja in 
administrativne zadeve. Izvršni svet se strinja z njim. Prosim, želi kdo raz- 
pravljati? (Nihče.) Torej lahko preidemo na glasovanje. Kdor je, prosim, za 
tak odlok, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi predsednikov Okrožnega sodi- 
šča v Kopru in Okrožnega sodišča v Novem mestu ter sodnikov okrožnih so- 
dišč soglasno sprejet. 

S tem so v Družbenopolitičnem zboru izvoljeni za predsednika Okrožnega 
sodišča v Kopru dr. Jože Žabkar, sedanji predsednik Okrožnega sodišča v Kopru, 
za predsednika Okrožnega sodišča v Novem mestu Štefan Simončič, sedanji 
predsednik Okrožnega sodišča v Novem mestu in sodniki okrožnih sodišč: v 
Celju Franc Kos in Marija Narad; v Kopru Drago Čotič, Janez Metelko., Cvetko 
Spindler in Anton Stariha; v Kranju Martina Cerne, Karel Misjak, Anton Ter- 
pin in Stanko Vertovšek; v Ljubljani Milan Jesenko, Franc Miklavčič, Slavko 
Rupel in dr. Josip Vlach; v Mariboru G vido Berančič, Ernest Hlebec, Štefan 
Hlede, Rado Javornik, Anton Klemenčič, Vladimir Kosi, Franc Križman, dr. 
Rudolf Martinec, Miloš Močnik, Dušan Pipenbacher, Ludvik Terboča in Ana 
Teršavec; v Murski Soboti Vendel Matuš, Štefan Poredoš, Milan Regvat in Šte- 
fan Vlaj ter Franjo Škarica; v Novem mestu Stanislav Modic in Stanislav 
Prijatelj. 

4. Predlog odloka o izvolitvi predsednika Okrožnega gospodarskega sodišča 
v Celju in predsednika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru ter o 
izvolitvi sodnikov okrožnih gospodarskih sodišč. 

Predlagatelj je prav tako naša komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. Z odlokom se strinja Izvršni svet. 2eli kdo razpravljati o tem 
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odloku? Če ne, dajem odlok na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko? (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o izvolitvi predsednikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju in Mariboru 
in sodnikov okrožnih gospodarskih sodišč. S tem so izvoljeni: Marjan Bele za 
predsednika Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju in Bogomir Brečko za 
predsednika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru; Bojan Grčar in 
Franc Poderžaj za sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju, Jože Ko- 
drič in dr. Vladimir Dintinjana za sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v 
Kopru, dr. Cvetko Delpin, Pavel Maslo, Jože Rupar, Bogdan Salberger za 
sodnike Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani, Franjo Rožmarin in 
Jože Zupec pa za sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru. 

5. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča 
v Mariboru. 

Predlagatelj je naša komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. Z odlokom se strinja Izvršni svet. Želi kdo o tem odloku razpravljati? 
(Nihče.) Potem predlagam, da glasujemo. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o razrešitvi sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru, s katerim 
se s 30. 6. 1975 razreši dolžnosti sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v 
Mariboru Tone Krempl. 

6. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrož- 
nega sodišča v Murski Soboti. 

Predlagatelj je naša komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. Tudi s tem odlokom se Izvršni svet strinja. Zeli kdo razpravljati? 
(Nihče.) Potem predlagam, da glasujemo o odloku. Kdor je za, naj dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov 
porotnikov Okrožnega sodišča v Murski Soboti soglasno sprejet. 

7. Predlog odloka o določitvi šte.vila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrož- 
nega gospodarskega sodišča v Kopru. 

Predlagatelj je Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 
Izvršni svet se z odlokom strinja. Želi kdo o tem odloku razpravljati? (Nihče.) 
Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega 
sodišča v Kopru. 

8. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. 

Predlagatelj je naša komisija za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve. Izvršni svet se strinja z odlokom. Želi o tem kdo razpravljati? (Nihče.) 
Lahko torej glasujemo? Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je soglasno sprejet predlog odloka o določitvi števila in 
izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. 

9. Predlog odloka o razrešitvi sodnika porotnika Okrožnega gospodarskega 
sodišča v Mariboru. 
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Predlagatelj je naša Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. Izvršni svet se strinja. Želi . kdo o tem razpravljati? (Nihče.) Potem 
dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o razrešitvi sodnika porotnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, na vprašanja delegatov. 
Na vprašanje delegata Jožeta Bogoviča, ki ga je postavil na 14. seji zbora, bo 

odgovoril Leopold Kejžar, namestnik predsednika Republiškega komiteja za 
vzgojo in izobraževanje. 

Leopold Kejžar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegat Jože Bogo.vič je postavil naslednje delegatsko vprašanje: 

»Resolucija X. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije, naloge Zveze ko- 
munistov Jugoslavije v socialističnem samoupravnem preobraževanju vzgoje 
in izobraževanja in resolucija VII. kongresa Zveze komunistov Slovenije, vzgo- 
ja, izobraževanje in raziskovalno delo nas obvezujejo, da čimprej uveljavimo 
spremembe v sedanjem srednjem šolstvu oziroma da se na novo zasnuje celotna 
organizacija, oblike in vsebina usmerjenega izobraževanja. 

Zanima me, kako daleč smo s pripravami učnih načrtov in programov za 
posamezne vrste usmerjenega izobraževanja, zlasti tistega, ki se nanaša na 
sedanje srednje šolstvo, in kaj lahko v zvezi s tem pričakujemo v šolskem 
letu 1975/76?« 

Odgovor: V Socialistični republiki Sloveniji kakor tudi v vseh drugih 
republikah in pokrajinah Jugoslavije se je že začelo intenzivno pripravljalno 
delo za preobrazbo vzgojino-izobraževalnega sistema v skladu s stališči resolu- 
cije X. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije. Strokovne priprave so osredo- 
točene v republiških zavodih za proučevanje vzgoje in izobraževanja, ki tudi 
sproti usklajujejo to delo. V Sloveniji opravlja to nalogo Zavod za šolstvo SR 
Slovenije. 

Izvršni sveti republik in pokrajin so delegirali svoje predstavnike v med- 
republiško komisijo, ki ima nalogo, da na podlagi strokovnih priprav oblikuje 
predlog skupnih osnov sistema in vzgojno-izobraževalnih vsebin na področju 
usmerjenega izobraževanja z namenom, da bi dosegli tisto stopnjo poenotenja 
v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, ki bo zagotavljala uresniče- 
vanje bistvenih vzgojno-izobraževalnih smotrov jugoslovanske socialistične 
samoupravne družbe in omogočala prehajanje mladine med šolanjem, obenem 
pa dajala tudi dovolj možnosti, da se sistem in vsebina izobraževanja prilagodita 
posebnim interesom in potrebam združenega dela v posameznih republikah in 
pokrajinah. Osnutek skupnega stališča v prvi fazi usmerjenega izobraževanja 
bo> komisija objavila še v tem mesecu. Na podlagi tega in ugotovitev javne raz- 
prave bodo začele medrepubliške strokovne delovne skupine pripravljati skupne 
osnove učnih načrtov za prvo fazo usmerjenega izobraževanja. 

2e razprave ob snovanju novega sistema so pokazale, da bo potrebno od- 
ločno vztrajati pri zahtevi, da mora reformirano usmerjeno izobraževanje 
omogočiti dvig nivoja splošne izobrazbe delavcev, posebej še marksistično, de- 
lovno in politehnično izobraževanje, ki se bo uresničevalo skozi splošno-kul- 
turno, družbenoekonomsko, prirodoslovno-matematično in proizvodno-tehnično 
izobraževalno področje. Hkrati pa se bo moralo v največji možni meri usmeriti 
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v skladu z interesi združenega dela, upoštevajoč tudi dane materialne in druge 
možnosti. Zato bo za nadaljnje priprave bistvenega pomena zagotoviti odlo- 
čujoč vpliv združenega dela na oblikovanje vzgojno-izobraževalnih vsebin, 
organizacijo pedagoškega dela, prilagajanje razvoja šolskih zmogljivosti na- 
čelom racionalnosti in perspektivnim potrebam združenega dela ter na nepre- 
kinjeno sodelovanje v usmerjanju in izvajanju učno-vzgojnega procesa. Le tako 
bo mogoče kvalitetno spremljati razvoj mladih in razvijati individualne spo- 
sobnosti v skladu z družbenimi potrebami. Enotne in skupne vzgojno-izobraže- 
valne cilje bo zato potrebno uresničevati v različnih organizacijskih oblikah. 

Zavod Socialistične republike Slovenije za šolstvo je že izdelal teze o kon- 
cepciji ter o modelu in programski strukturi prve faze usmerjenega izobra- 
ževanja, ki jih je tudi že obravnaval Republiški komite za vzgojo in izobra- 
ževanje. Po uskladitvi teh zasnov med republikami in po javni razpravi 
bosta Zavod za šolstvo in Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje Socialistične 
republike Slovenije lahko pripravila in sprejela zasnove predmetnikov in učnih 
načrtov za prvo fazo usmerjenega izobraževanja za prihodnje obdobje. 

Zavod za šolstvo proučuje možnosti, da bi že v šolskem letu 1975/76 nekaj 
centrov usmerjenega izobraževanja začelo preizkušati nove učne načrte in 
predmetnike. Predlog medrepubliške komisije pa je, naj bi celovito preosnovo 
na vseh področjih Jugoslavije uresničili v naslednjih petih letih. 

Preosnovo usmerjenega izobraževanja bo mogoče uresničiti le ob najtesnejši 
povezavi izobraževanja z združenim delom, ki bo razen angažiranja pri obli- 
kovanju sistema in vzgojno-izobraževalnih vsebin moralo omogočiti tudi ustrezno 
kadrovsko in materialno osnovo. Pri tem bodo imele pomembno vlogo predvsem 
Gospodarska zbornica Slovenije, Republiška izobraževalna skupnost in vse 
posebne izobraževalne skupnosti. Koncepcijo usmerjenega izobraževanja bo 
mogoče uresničevati postopoma, po posameznih področjih, v povezavi z nadalj- 
njim pospešenim oblikovanjem posebnih izobraževalnih skupnosti in ustrezno 
organizacijo vzgojno-izobraževalnih organizacij v centre usmerjenega izobra- 
ževanja za vse poklice znotraj posameznih strok oziroma proizvodnih panog 
ali dejavnosti. Zato je tem bolj pomembno oblikovanje enotnih osnov že v prvi 
fazi usmerjenega izobraževanja, ki naj zagotovijo obvezen skupni minumum 
znanj, ki so potrebna vsakomur, ki se vključuje v usmerjeno izobraževanje. 

Glede na to, da je eden izmed pogojev za uspešno realizacijo reforme 
vzgojno-izohraževalnega sistema tudi zadostno število ustrezno usposobljenih 
pedagoških delavcev, je Republiški komite za vzgojo in izobraževanje pripravil 
predlog reforme pedagoškega šolstva in oblikovanja pedagoških šolskih centrov 
v skladu z reformo usmerjenega izobraževanja. Javna razprava je predlog 
sprejela in na tej osnovi delovna skupina pri Zavodu za šolstvo pripravlja 
programske zasnove šolanja pedagoških kadrov. Tako se bodo že v letošnjem 
letu oblikovali pedagoški centri, v katerih bo mogoče uveljaviti nekatere pro- 
gramske novosti. V celoti pa naj bi se nova koncepcija izobraževanja peda- 
goških delavcev uveljavila v šolskem letu 1976/77. 

Predsednik Stane Marki č : Hvala lepa! Ima delegat dopolnilno 
vprašanje? (Ne.) 

Na vprašanje delegata Ludvika Goloba, ki ga je postavil na 14. seji zbora, 
bo odgovoril Damjan Conč, predstavnik Republiškega sekretariata za pravo- 
sodje, organizacijo uprave in proračun. 
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Damjan Č o n č : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da odgovorim na vprašanje, ki ga je postavil delegat tega zbora 
tovariš Ludvik Golob in ki se glasi takole: 

»V zvezi z ocenjevanjem učinkovitosti državnih organov, zlasti na področju 
preprečevanja družbi škodljivih pojavov oziroma na področju utrjevanja ustav- 
nosti iin zakonitosti, se ugotavlja, da je eden od vzrokov za premajhno učin- 
kovitost državnih organov na teh področjih tudi prepočasno 'sprejemanje ustrez- 
nih izvršilnih predpisov in drugih podzakonskih aktov. Zanima me, do kdaj 
bodo pristojni republiški organi izdali ustrezne izvršilne predpise in ah je 
mogoče v kratkem času pričakovati program tovrstne dejavnosti pristojnih 
republiških organov.« 

Odgovor, ki ga daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na to vprašanje, 
je naslednji: 

Po podatkih, ki so jih v zvezi z delegatskim vprašanjem dali republiški 
upravni organi in organizacije, ugotavlja Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
da je še precej primerov, ko na podlagi izrecnih zakonskih pooblastil še niso 
izdani ustrezni izvršilni predpisi k republiškim zakonom. Zaradi pomanjkanja 
takšnih izvršilnih predpisov je deloma oteženo učinkovito delo inšpektorjev 
na področju vodnogospodarske, urbanistične in sanitarne inšpekcije. Na neka- 
terih od teh. področij namreč ne veljajo prejšnji niti niso izdani novi izvršilni 
predpisi. Na področju gozdarstva so bili v prvi polovici letošnjega leta izdani 
vsi izvršilni predpisi, katerih pomanjkanje je prejšnje leto oviralo delo gozdar- 
ske inšpekcije. 

Sicer pa opravljajo inšpekcijski organi svoje delo na podlagi zakonov in 
k njim že izdanih novih izvršilnih predpisov ali pa na podlagi prej veljavnih 
predpisov, ki se na podlagi izrecnega določila zakona uporabljajo še naprej, 
dokler niso izdani novi predpisi; tako na področju zdravstvenega varstva, 
varstva pri delu itd. Nekaj izvršilnih predpisov za učinkovit pregon družbeno 
škodljivih pojavov pa bo seveda potrebno izdati tudi na podlagi novih zakonov, 
ki še niso sprejeti, ki pa se že pripravljajo, kot na primer zakon o zdravstvenem 
nadzorstvu nad živili, zakon o temeljni varnosti v cestnem prometu itd. 

Uspešno delo za preprečevanje družbeno škodljivih pojavov oziroma celo- 
vito izvajanje zakonov ovira tudi pomanjkanje nekaterih izvršilnih predpisov 
k zveznim zakonom, zlasti na področju zdravstvenega varstva živine, zaščite 
pred onesnaženjem voda, vamstva prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, 
varstva pred ionizirajočimi sevanji, standardizacije itd. Pomanjkanje teh pred- 
pisov občutijo pri svojem delu zlasti veterinarska uprava in njena inšpekcija 
ter sanitarna in tržna inšpekcija. Namesto manjkajočih predpisov uporabljajo 
inšpektorji pri svojem konkretnem delu na nekaterih področjih strokovne 
norme, mnenja izvedencev in ugotovitve strokovnih in znanstvenih zavodov. 

Izvršilni predpisi k že sprejetim republiškim zakonom manjkajo tudi na 
nekaterih drugih področjih; to pa ne vpliva na učinkovitost pregona druž- 
beno škodljivih pojavov. Taki primeri so zlasti na področju raziskovalne de- 
javnosti in raziskovalne skupnosti, arhiva, borcev NOV in vojaških invalidov, 
geodetske službe, zemljiškega katastra itd. Pretežna večina manjkajočih iz- 
vršilnih predpisov k že sprejetim republiškim zakonom bo izdana še to leto, 
nekaj takšnih predpisov pa je tik pred izdajo. Le k zakonu o geodetski izmeri 
in zakonu o zemljiškem katastru bodo izvršilni predpisi izdani v prihodnjem 
letu, ker so za to določeni daljši zakonski roki. 



16. seja 377 

Iz priloge k odgovoru na to delegatsko vprašanje je konkretno razvidno, 
kateri pomembnejši izvršilni predpisi še niso bili izdani ter do kdaj bodo 
izdani. Da bi zagotovil pravočasno izvajanje izvršilnih predpisov in s tem 
celovito izvajanje republiških zakonov, bo Izvršni svet Skupščine Socialistične 
republike Slovenije: 

— vztrajal pri izvajanju že sprejetega sklepa, da morajo republiški organi 
in organizacije k osnutkom zakonov, ki bodo imeli določbe o izrecnem po- 
oblastilu za izdajo izvršilnih predpisov, predložiti tudi osnutke ustreznih iz- 
vršilnih predpisov; 

— poskrbel, da bodo roki, do katerih morajo biti izdani izvršilni pred- 
pisi na podlagi izrecnega zakonskega pooblastila, ustrezno kratki; 

— vplival, da se izdajo v ustreznem času novi, strokovno popolni in učin- 
kovitejši izvršilni predpisi na področjih, na katerih se uporabljajo na podlagi 
izrecnega zakonskega pooblastila še izvršilni predpisi, izdani po prej veljavnih 
zakonih; 

— na podlagi ugotovitev o stanju na posameznih upravnih področjih opo- 
zarjal in spodbujal republiške upravne organe, da bodo v skladu s 406. členom 
ustave SR Slovenije samostojno in pravočasno izdali ustrezne izvršilne pred- 
pise, kadar bo to potrebno za učinkovitejše izvajanje zakonov ali za razre- 
ševanje problemov oziroma neustreznega stanja na posameznem področju, 
oziroma da bodo pripravili osnutke takšnih izvršilnih predpisov, ki jih bo izdal 
Izvršni svet. 

Izvršni svet bo opozarjal zvezni izvršni svet na probleme in posledice, ki 
nastajajo zaradi manjkajočih izvršilnih predpisov k zveznim zakonom. Izvršni 
svet bo sprejel še druge ustrezne ukrepe za zagotovitev uspešne intervencije 
državnih organov v borbi proti družbeno škodljivim pojavom v smislu stališč 
in sklepov 29. seje Izvršnega komiteja Predsedstva CK ZKS o uresničevanju 
zakonitosti. 

Predsednik Stane Markič: Na vprašanje delegata Jožeta Globač- 
nika, ki ga je postavil na 15. seji zbora, bo dan odgovor na prihodnji seji. 

Želi še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Nihče.) Ugotavljam, da smo 
izčrpali dnevni red. 

Pred zaključkom bi vas opozoril, da sta se opravičila še tovariš Polič in 
tovariš Vrtar; tako še za 5 delegatov ne vemo, zakaj ne prisostvujejo seji 
Družbenopolitičnega zbora, ker se niso opravičili. 

S tem zaključujem 16. sejo Družbenopolitičnega zbora. 

(Seja je bila končana ob 11.50.) 



17. seja 

(2. julija 1975) 

Predsedoval: Stane Markič, 
predsednik Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Stane Markič: Tovarišice in -tovariši delegati. Pričenjam 
17. sejo Družbenopolitičnega zbora. 

Za današnjo sejo so se opravičili delegati: Marko Bule, Leo Fusilli, Vera 
Jukič, Danica Jurkovič, Rudi Kropivnik, Cveto Majdič, Emil Roje, Ciril Cvetko 
in Ivica Žnidaršič, ki bo kasneje prišla. 

Z dopisom z dne 24. 6. 1975 sem razširil dnevni red 17. seje zbora z na- 
slednjo točko: predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije, da da v imenu Skupščine Socialistične republike 
Slovenije soglasje k številu strokovnih in administrativno-tehničnih delavcev 
ter delovnih mest Sodišča združenega dela Socialistične republike Slovenije. 

Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 16. seje; 
2. predlog sklepov in priporočil za nadaljnje utrjevanje družbene samo- 

zaščite v Socialistični republiki Sloveniji; 
3. predlog družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje osebnih 

dohodkov in drugih osebnih prejemkov voljenim in imenovanim funkcionarjem 
v pravosodju; 

4. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine Socialistične 
republike Slovenije, da da v imenu Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije soglasje k številu strokovnih in administrativno-tehničnih delavcev ter 
delovnih mest Sodišča združenega dela Socialistične republike Slovenije; 

5. volitve in imenovanja; 
6. vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo oziroma dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) 

Ce ne, ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na odo'britev zapisnika 
16. seje zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopol- 
nitev zapisnika? (Nihče.) Potem dajem odobritev zapisnika na glasovanje. 
Glasovali bomo z dviganjem rok. 

Prosim, kdor je za odobritev zapisnika, naj dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 16. seje. 
Preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, vas obveščam, da smo 

se predsedniki zborov dogovorili, da bomo poslušali ekspoze k 2. točki dnev- 
nega reda, to je k predlogu sklepov in priporočil za nadaljnje utrjevanje druž- 
bene samozaščite v Socialistični republiki Sloveniji, na skupnem zasedanju 
vseh treh zborov. Ekspoze bo podal tovariš Marjan Orožen, republiški sekretar 
za notranje zadeve in član Izvršnega sveta. Zato prekinjam sejo Družbeno- 
političnega zbora in vas vabim, da odidemo v veliko skupščinsko dvorano. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 10.35.) 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na predlog sklepov in 
priporočil za nadaljnje utrjevanje družbene samozaščite v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji. 

Predlog sklepov in priporočil je predložil Izvršni svet. Obravnavala sta ga 
Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Odbor 
za družbenopolitični sistem je predlagal dopolnitve besedila predloga sklepov 
in priporočil, s katerimi se Zakonodajno-pravna komisija v celoti strinja. 
Poročili ste prejeli. Danes pa ste prejeli še prilogo k poročilu Zakonodajno- 
pravne komisije. Želijo poročevalci še dopolniti poročili? (Ne.) Potem lahko 
preidemo na razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Jože Božič! 

Jože Božič: Tovarišice in tovariši delegati! Koordinacijski odbor za 
ljudsko obrambo pri Republiški konferenci Socialistične zveze je organiziral 
razpravo o problematiki uresničevanja sistema družbene samozaščite in o 
nadaljnjih nalogah Socialistične zveze na področju družbene samozaščite. Na 
razpravo je bilo povabljenih osem delegatov našega zbora. Vabilu sva se 
odzvala tovariš Mar kič in jaz. Čutim se dolžnega, da vam kot delegat našega 
zbora posredujem razmišljanja in zaključke te razprave. Seveda bom omenil 
samo nekatera vprašanja, ker tako obširno gradivo, kot ga zajema družbena 
samozaščita, seveda ne more biti izčrpano z enkratno razpravo. Sicer pa bo 
razprava v sami Socialistični zvezi tekla še naprej. 

Soglasna je bila ugotovitev, da se je koncept družbene samozaščite že 
začel uveljavljati, posebno po sprejetju nove ustave. Tu pravzaprav orjemo 
ledino in zato seveda niso v tako kratkem času mogle biti realizirane vse 
potrebe naše družbe na tem področju. Mislim, da mi, delegati našega zbora, 
lahko damo priznanje velikim naporom varnostne službe, ki je v tem kontekstu 
in kompleksu nalog v zadnjem obdobju nosila in nosi velik delež. V razpravi 
je bila močno poudarjena potreba po povečanju zavzetosti in iniciativnosti vseh 
družbenopolitičnih organizacij, vseh samoupravnih organov iin organizacij ter 
družbenopolitičnih skupnosti in delegatov za dosledno izpolnjevanje sklepov 
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X. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije in VII. kongresa ZK Slovenije o 
družbeni samozaščiti ter ustave. 

Družbena samozaščita je sestavni del samoupravljanja in kot taka izraz 
in funkcija samoupravljanja in oblika podružbljanja varnostnih zadev. To 
pa pomeni, da tako zasnovana družbena samozaščita postaja vsak dan vedno 
bolj sestavni del skupnega družbenopolitičnega življenja in dela delovnih ljudi 
in občanov v vseh sredinah. Kot taka postaja trajna naloga vseh delovnih ljudi 
in občanov, kar zahteva od nas trajno aktivnost in angažiranost. To terjajo 
od nas, kot smo danes iz ekspozeja in iz vseh gradiv lahko razbrali, tudi ne- 
nehni pritiski in druge oblike sovražne dejavnosti iz inozemstva in razni po- 
javi kriminalnih in drugih dejavnosti, ki spremljajo naš notranji razvoj. 

Sele s popolnim podružbljanjem varnosti v vseh strukturah bi lahko največ 
pomagali naši družbi in še posebej varnostnim organom za zmanjšanje škod- 
ljivih in sovražnih dejavnosti, s katerimi se vsak dan srečujemo. To je osnov- 
na naloga družbene samozaščite, to je kontinuiteta naše revolucije. Ustrezno 
organizirani bomo vsi odkrivali negativne sovražne pojave in nanje opozarjali, 
kot smo to delali tudi v času NOB v okviru Osvobodilne fronte. Danes smo 
tudi slišali, da je za odkrivanje in razreševanje teh pojavov aktiviran ogromen 
del naših državljanov neposredno in da torej tako že opravlja svojo revolucio- 
narno in družbeno funkcijo. 

V razpravi so bila v ospredju vsebinska, kadrovska in organizacijska vpra- 
šanja, ki jih odpira uveljavljanje družbene samozaščite tako z vidika nega- 
tivnih pojavov v naši družbeni praksi kot glede budnosti in aktivnejšega odnosa 
do nosilcev škodljivih dejavnosti, izpodkopavanja ustavne ureditve, ekonom- 
skega sistema, zakonitosti, varnosti delovnega človeka teir bratstva in enot- 
nosti naših narodov in narodnosti. Kritične pripombe so predvsem letele na 
našo počasnost in pogosto nedoslednost pri ukrepanju proti naštetim negativ- 
nim pojavom. Podrobno je o tem govoril tovariš sekretar v svojem današnjem 
ekspozeju. 

Stanje varnosti ni statično vprašanje, treba se je nenehno prilagajati na 
novo nastalim situacijam in šele takrat bo lahko naša družbena samozaščita 
uspešna, ko bomo vsi delovni ljudje, občani in mladina stalno aktivni in 
angažirani. Zato ne smemo biti zadovoljni že z ustanovitvijo koordinacijskih 
odborov oziroma komisij pri družbenopolitičnih skupnostih, družbenopolitičnih 
organizacijah in samoupravnih organizacijah. S tem naše obveznosti še niso 
izpolnjene. V zvezi s tem je bila razprava še posebej usmerjena na nujnost 
razvijanja večje odgovornosti nas vseh in še posebej tistih, ki konkretno, de- 
lujejo na področju družbene samozaščite. Zagotoviti bo treba tudi politično in 
akcijsko enotnost, še posebej pri konkretnem kadrovanju za odgovorne funkcije, 
z doslednim upoštevanjem moralno-pohtičnih lastnosti in visoke razredne na- 
ravnanosti. Treba bo krepiti in razvijati odgovornost in vlogo delavske kon- 
trole, posebno skrb pa posvetiti razvoju varnostne kulture mladega človeka. 
Ugotovljeno je bilo, da so v glavnem že imenovani koordinacijski odbori za 
družbeno samozaščito v temeljnih organizacijah združenega dela, krajevnih 
skupnostih in občinah. 

Caka nas naslednji korak: vsebino družbene samozaščite konkretno opre- 
deliti na osnovi varnostnih razmer in potreb določenega področja oziroma 
kraja. Za to bo treba oceniti varnostno stanje v vseh strukturah in na vseh 
nivojih ter pri vseh strukturah in na vseh nivojih izdelati konkretne pro- 
grame. Konkretizirati bo treba tudi obveznosti, ki jih terja družbena samo- 
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zaščita na področju informacij, izobraževanja in publicistike ter razviti dolo- 
čene aktivnosti glede naših delavcev, zaposlenih v tujini in podobno. 

Koordinacijski odbor je sprejel osnutek ugotovitev in nalog Socialistične 
zveze na področju sistema družbene samozaščite, o čemer bodo razpravljali 
še drugi organi Republiške konference Socialistične zveze Slovenije. Med sklepi 
je tudi naloga delegatov v družbenopolitičnih skupnostih in samoupravnih 
interesnih skupnostih, da se bodo zavzemali za dosledno uresničevanje vseh 
samoupravnih in družbenopolitičnih dogovorov in dokumentov, ki obravnavajo 
področje družbene samozaščite. 

Podprto je bilo tudi gradivo, pripravljeno za današnjo razpravo ter pred- 
log sklepov in priporočil, ki ga danes obravnavamo v zborih. Predlagam, da 
ta predlog podpremo in sprejmemo. 

Predsednik Stane Markič: Kdo želi besedo? Tovariš Vrtar, prosim! 

Avgust Vrtar: Tovarišice in tovariši delegati! Menim, da velja 
poudariti, da se nahajamo v poglobljenem procesu podružbljanja varnostnih 
zadev, ki so bile poleg obrambe vselej v zgodovini politično konstituirane druž- 
be najtrdneje v rokah države in najbolj odtujene delovnemu človeku in občanu. 
Nova ustava je konstituirala družbeno samozaščito kot funkcijo samoupravne 
družbe. Vsi občani pa imajo ne samo dolžnost, pač pa tudi pravico do sodelo- 
vanja v samozaščiti. Delovni ljudje in občani na podlagi pravic in dolžnosti, 
ki izhajajo iz njihovega samoupravnega družbenopolitičnega položaja, odločajo 
tako kakor o vseh družbenih zadevah tudi o tem, kako bodo varovali ustavno 
ureditev, za katero so se odločili. 

Seveda pa vse zapisaine pravice in dolžnosti lahko ostanejo le golo ustavno 
določilo, če ne ustvarimo pogojev za njihovo dejansko uveljavljanje. Menim, 
da so uveljavljeni novi družbenoekonomski položaj delovnega človeka in na 
tem temelju razvita samoupravna razmerja osnovni pogoj za uresničevanje 
družbene samozaščite, ki jo je naš občan pripravljen varovati z vsemi silami. 

Seveda pa ni dovolj občanom le povedati, da imajo pravice in dolžnosti do 
samozaščite^ zelo natančno jim moramo reči in pokazati, kako naj to storijo. 
Tega ne omenjam slučajno. Ugotavljamo namreč, da splošna politična kultura, 
še posebej varnostna kultura našega občana, še ni na zaželeni stopnji. Obenem 
pa velja povedati, da so sile, ki našega občana in njegove vrednote napadajo, 
izredno organizirane in vodene od strokovnjakov mednarodnega kova. Torej 
se velja tem silam zelo strokovno postaviti po robu, kar menim, da v da- 
našnjih pogojih pomeni predvsem dvoje: 

1. Pripravljenost občanov za samozaščito velja bolje organizirati in ji dati 
potrebno strokovno podlago. To smo doslej v neki meri že delali, a moramo še 
veliko storiti, in to prav v smislu, kakor je to zapisano in predloženo v sklepih 
in priporočilih. 

Menim, da je prav, da poudarimo izredno pomembno vlogo, ki jo imajo 
šolstvo in še posebej sredstva javnega informiranja pri varstveni vzgoji in 
izobrazbi. Z malo več posluha za dogajanje okrog nas iin pri nas bi verjetno 
lahko izpustili marsikatero popularizacijo tujih policij in njihovega načina 
obnašanja ter rekli kakšno dobro besedo za naše delavce milice. Veljalo bi 
razločno povedati, zakaj, od koga in kako smo napadeni ter kako se lahko vsega 
tega branimo. Sem odločno proti zastraševanju ljudi, še posebej proti ustvar- 
janju psihoze krize, kar gre lahko le nasprotnikom na roko. Praksa pa kaže, 
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da kaj radi o teh zadevah pišemo in pripovedujemo senzacionalno, kar ne- 
obveščene zavaja, obveščene pa odbija. Verjetno bomo stvari največ koristili 
s potrebno mero realizma ter z odločno politiko Utrjevanja razpoloženja za 
postavljanje po robu vsakomur, ki bi posegel po vrednotah na samoupravnih 
temeljih zgrajene socialistične družbe. 

2. V pogojih, ko nazadnjaške napadalne sile poskušajo in tudi dostikrat 
dejansko uresničujejo politično voljo s sredstvi pritiska in mešanja v notranje 
zadeve drugih, vse do vojaških posegov, katerim smo priča, varnosti očitno 
ne moremo in tudi ne smemo graditi samo na družbeni samozaščiti. Moramo 
imeti, in seveda jih tudi imamo, določene strokovne državne organe, ki so in naj 
bodo instrument v rokah vladajočega razreda za zaščito njegovih interesov. 
Ti organi morajo biti adekvatni silam, ki nas napadajo, zlasti ker te sile niso 
majhne in niso slabo pripravljene in opremljene. Ne smemo namreč pozabiti, 
da smo neuvrščena država, da nas napadajo eni in drugi, da se ne naslanjamo 
ne na ene in ne na druge in da se moramo sami varovati od vsepovsod in 
od vsakogar. Zato podpiram vsa prizadevanja za adekvatno opremljanje in 
usposabljanje organov varnosti, tako državne kakor javne, da bodo lahko 
uresničevali resnično odgovorne naloge. 

Poudarjam pa, da je naša moč v pripravljenosti nas, občanov, da skupaj 
s strokovno službo varujemo družbeni red. Zato velja to moč še bolje organizi- 
rati in usposobiti, da bomo kos vsakemu nasprotniku. In ker predloženi sklepi 
in priporočila uveljavljajo prav takšno usmeritev, jih seveda podpiram. 

Predsednik Stane Markič: Tovarišica Cotarjeva! 

Lojzka C o t a r : Tovarišice in tovariši! Podpiram zlasti tisti del skup- 
ščinskih materialov, ki zadeva obmejna območja in kateremu je namenil poseb- 
no pozornost tudi Odbor z:a družbenopolitični sistem. 

Skupščinski dokument o utrjevanju družbene samozaščite razveseljivo po- 
stavlja o ospredje potrebo po krepitvi aktivnega odnosa delovnih ljudi do 
varovanja temeljnih dobrin naše samoupravne socialistične družbe. Eden izmed 
pogojev, ki vpliva na zaupanje v našo samoupravno družbo in s tem v utrje- 
vanje družbene samozaščite, je dosledno spoštovanje zakonov, dogovorov, spo- 
razumov in uresničevanje vseh samoupravnih pravic delovnih ljudi. 

V dokumentu je podčrtana potreba po krepitvi socialistične domoljubnosti, 
zavesti in varnostne kulture. K temu bi pripomogla tudi idejno-vzgojna de- 
javnost, ki se po kongresnih sklepih vrača v šole, od koder je bila v času 
prodora liberalizma skoraj izgnana. Ne more pa te naloge opravljati le šola. 
Velik delež pri oblikovanju vsestransko razvite socialistične osebnosti imajo 
tudi vsi ostali družbeni dejavniki. Prav gotovo je visoka družbena politična 
zavest in domovinski ponos vsakega državljana bistvena prvina samozaščite. 
Domoljubna zavest je nadalje najboljša preventiva v boju proti tujim, nam 
sovražnim ideološkim vplivom. Kogar je idejno-politična vzgoja prekvasila 
v socialistično samoupravno zavest, ga takšni ali drugačni nasprotni vplivi ne 
bodo oma j ah. 

Odločujoča prvina domovinske zavesti je prav gotovo spoštovanje mate- 
rinega jezika. Vendar to ni poslanstvo le vzgojnih ustanov. Mladino, živ 
temelj naše družbe, vzgaja tudi okolje. Vsakdanja življenjska stvarnost, v kateri 
kršimo zakonitost in ne spoštujemo dogovorjenih načel, pa žal često izničuje 
prizadevanja idejno-politične vzgoje. Odrasli smo često ravnodušni do mate- 
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rinega jezika, ki je ena temeljnih prvin narodove biti, in smo se ovesili s toli- 
kimi tujkami, da se občan s končano obvezno šolo počuti včasih sredi lastne 
domovine kot na tujem. Tu niso mišljeni le nujni večjezični napisi v naši 
turistični ponudbi, ampak nepotrebno kitenje izdelkov, lokalov, podjetij s tuje 
zvenečimi nazivi, ki jih pismeni ne znajo dostikrat niti prebrati; še bolj pa so 
nam vsebinsko tuji. S takim obnašanjem smo otopili čut za narodno zavest, 
kot da je že preživela in nesodobna. Lahko rečemo, da smo s tem zanemarili 
preobrazbo slovenskega naroda iz naroda hlapcev v narod gospodarjev. Ravno- 
dušen odnos do slovenskega jezika nikakor ni sprejemljiv, ker pasivizira čustva 
domoljubne naravnosti, ki so nam še kako potrebna, če naj se ščitimo sami. 

Republiška konferenca Socialistične zveze je že pred leti opredelila svoj 
odnos do slovenskega jezika; svoja stališča je ponovila tudi letos. Informativna 
sredstva naj pri tem prednjači jo, saj imajo največ možnosti ustvarjati napredno 
javno mnenje o nujnosti spoštovanja slovenskega jezika. Te vloge ne oprav- 
ljajo zadovoljivo prav zaradi svojega zapletenega izražanja, ki je težko ra- 
zumljivo, tudi kadar v njem ne mrgoli kopica tuje latovščine. 

Ni prijetno brati časopis s slovarjem tujk v roki, zato ga raje odložimo. 
In vendar bi moralo biti časopisje, to množično sredstvo družbenopolitičnega 
prosvetijevanj.a ljudi, privlačno itn pisano v razumljivem domačem jeziku. Jezik 
je torej učinkovito sredstvo samozaščite. Moramo ga bolj vpreči v to službo. 
Materin jezik je še posebej živa vez naše preteklosti in bodočnosti. Negujmo ga 
vsi in cepljeni bomo z najboljšim cepivom samozaščite! Domoljubje in ponos, 
da smo tvorci našega samoupravnega socializma, sta najmočnejša opora druž- 
bene samozaščite iin vseljudske obrambe. 

Predsednik Stane Markič: Tovariš Zdenko Mali! 

Zdenko Mali: Tovarišice in tovariši delegati! Rad bi poudaril, da 
smo v okviru Zveze socialistične mladine Slovenije o teh vprašanjih veliko 
razpravljali in imeli tudi posebno konferenco, ki je spregovorila o družbeni 
samozaščiti in o vključevanju mladine v družbeno samozaščito. Skratka, po- 
svetili smo precej pozornosti temu vprašanju, zlasti glede na konkretne pro- 
grame, in je tudi načrtovana akcija vključevanja mladih in usposabljanja mla- 
dih za aktivno udeležbo na področju družbene samozaščite. 

Pri vseh teh vprašanjih se je glede na to, o čemer je tovarišica pred mano 
govorila, posebej poudarilo vprašanje vsebine in metod vzgojnih procesov, 
gledano s stališča varnostne kulture na vseh ravneh in v vseh organizacijskih 
oblikah, v šolah, društvih in klubih. Menimo, da mora prav to vprašanje po- 
stati neposredni vzrok organiziranega ih vrednostno pozitivnega preživljanja 
prostega časa mladine in vseh delovnih ljudi. Skratka, mislim, da bi bilo morda 
primerno, da bi v sklepih in stališčih, ki jih v Žvezi socialistične mladine pod- 
piramo in sprejemamo, konkretneje povedali, da si morajo vse subjektivne 
sile zastaviti za svojo stalno nalogo usmerjanje in prizadevanje na področju 
krepitve kadrovske in materialne osnove za organizirano preživljanje prostega 
časa, kajti menimo, da je to osnovni pogoj za uspešno delovanje in uresničevanje 
nalog na tem področju. Skratka, ne gre samo za vpliv šole, ampak -tudi za vpliv 
okolja, kjer delovni ljudje živijo in preživljajo svoj prosti čas. 

Predsednik Stane Markič: Cejeta tvoja sugestija amandma, potem 
ga moraš vložiti po postopku, ki je določen v poslovniku. Prosim, kdo še želi 
besedo? Tovarišica Terezija Stefančič! 
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Terezija Štefančič: Čeprav sta gradivo in ekspoze izčrpna, se mi 
zdi, da bi bilo vendar dobro nekaj reči glede zavesti varnostne kulture, za 
katero pravimo, da raste iz družbenoekonomskega položaja delovnega človeka, 
se pravi, iz razvoja samoupravljanja. Ob tem ne moremo mimo nalog s pod- 
ročja stabilizacije našega gospodarstva, varčevanja, antiinflacije in tako naprej, 
torej mimo tega, od česar so odvisni osebni dohodek, socialna varnost na delov- 
nem mestu, pa tudi družbena prehrana, preprosto rečeno. Zdi se mi, da bi o tem 
morali malo več reči v dokumentu. 

Drugo, na kar sem mislila, je samozaščita v krajevni skupnosti. Mislim, 
da gremo včasih presramežljivo mimo posameznih društev, ki imajo že sto- 
letno tradicijo v varnosti družbenega in zasebnega premoženja. Meni se zdi, 
da jih premalo omenjamo. 

In tretje: zaposlovanje v tujini. Mislim, da smo zadnjih nekaj let pri tem 
vprašanju veliko naredili, da pa bi le morali malo bolj poskrbeti za to, kako 
zmanjšati to zaposlovanje v tujini. Ta problem bi bilo torej treba osvetliti 
tudi z vidika družbene samozaščite, zaradi prevelikega odliva delovne sile 
v inozemstvo. 

Predsednik Stane Markič : Prosim, kdo še želi besedo? Tovariš Lud- 
vik Golob, prosim! 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši delegati! Družbena samozaščita 
kot sestavini del samoupravne funkcije in dolžnosti, njen proces podružbljanja 
in v sklopu tega procesa vloga družbenopolitičnih organizacij pri krepitvi in 
osveščanju ter spodbujanju družbene zavesti nam nalagajo kot delegatom 
družbenopolitičnih organizacij precej odgovorno nalogo. Zlasti še zato, ker 
se mi zdi, da je prav, da so naši zaključki usmerjeni na tiste temeljne točke, 
v katerih se danes delovni ljudje organizirajo, da bi svoje ustavne pravice in 
dolžnosti ter zlasti svoje samoupravne družbene funkcije lahko realizirali. 
To so krajevne skupnosti, temeljne organizacije združenega dela in družbeno- 
politične organizacije. S tega vidika se mi zdi, da je vsebina amandmaja to- 
variša Malija že vključena v kontekst. Kajti gledano s širšega vidika, zajema 
aktivnost delovnega človeka ne samo proces dela, ampak tudi njegove proste 
aktivnosti in vse življenje v krajevni skupnosti, kjer naj se usmeri v urejanje 
skupnega življenja. 

V celoti se strinjam, da je zavest pri občanih porasla v zvezi z odkrivanjem 
negativnih pojavov. Menim pa, da so premalo prisotne konkretne razprave in 
konkretno samoupravno ukrepanje v zvezi z izvrševanjem funkcij družbene 
samozaščite. 

Če to funkcijo podružbljamo, če jo sprejemamo kot sestavni del svoje 
lastne samoupravne funkcije, potem ne gre samo za to, da spoznamo družbeno 
negativne pojave, ampak se moramo tudi odgovorno obnašati v smislu ukre- 
panja zoper take pojave. Zato se mi zdi, da je v tej smeri potrebno več in bolj 
konkretno delovati, bolj konkretno opredeljevati tudi vse tako imenovane za- 
konodajno-samoupravne predpise, ki te odnose opredeljujejo v temeljni orga- 
nizaciji združenega dela, pa tudi v krajevni skupnosti. 

Zdi se mi, da je bila dosedanja povezanost pri medsebojnem informiranju 
med organi odkrivanja, pregona in sojenja ter samoupravnimi subjekti pre- 
šibka. O tem smo doslej veliko govorili, vendar pa dostikrat informacije niso 
bile usmerjene v tisti kolektiv, ki naj bi na osnovi tega nekaj ukrenil, nekaj 
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konkretnega sprejel, da bi preprečil možnost za bodoče negativne pojave. Ko- 
lektivi so bili preveč prepuščeni samo sredstvom javnega obveščanja, ki dosti- 
krat niso dali celovitega pogleda. Zato se mi zdi, da bi odgovorni organi od- 
krivanja, pregona in sojenja morali imeti v bodoče zelo močno medsebojno 
povezanost in informiranost, da bi bili lahko pri preventivnem delovanju bolj 
angažirani za preprečevanje družbi škodljivih pojavov. 

Glede kadrovske in materialne skrbi za organe uprave in inšpekcije mo- 
ramo ugotoviti, da je ta odnos išibek, zlasti kar zadeva upravne organe in 
inšpekcije na ravni občin. Verjetno v povojnem času še nikoli nismo imeli 
tako šibko upravo v občini. Imamo cele proste liste, da se tako izrazim, inšpek- 
cijskih organov, ki pa vendarle v odnosu na funkcijo in vlogo države morajo 
obstajati, ker je to do neke mere tudi preventivno sredstvo zoper tistega, ki 
je nagnjen k nezakonitemu poslovanju. Zato se mi zdi, da bi bilo tudi v tem 
pogledu prav, da speljemo akcijo v smeri priznanja in podpore dosedanjega 
dela, pa tudi kadrovske krepitve in materialnega nagrajevanja, saj nam iz 
davčnih služb kadri bežijo. To vprašanje načenjam zato, ker je tudi to del 
družbene samozaščite in ker se mi zdi prav, da z našimi sklepi prispevamo 
k politični klimi in razpoloženju, v katerem bi v bodoče z bolj organiziranim 
delovanjem in učinkovitostjo dosegli hitrejši proces podružbljanja družbene 
samozaščite, hkrati pa sami sebe usposabljali za odgovorno izvrševanje te samo- 
upravne funkcije. 

Predsednik Stane Markič: Kdo želi besedo? Tovariš Mali, prosim! 

Zdenko Mali: Zelo okvirno bi lahko sprejel obrazložitev tovariša 
Goloba, vendar pa mislim, da je vprašanje, ki sem ga sprožil, toliko pomembno, 
da bi ga kazalo posebej opredeliti v dokumentu. Se več, menim, da smo temu 
vprašanju v preteklosti posvečali premalo pozornosti. In ker se mu premalo 
pozornosti posveča tudi danes, imamo zaradi tega vrsto' problemov. Zato pred- 
lagam, da se na 2. strani pri drugi alinei doda, da morajo vsi nosilci na pod- 
ročju družbene samozaščite kot svojo stalno nalogo imeti prizadevanja za 
krepitev kadrovske in materialne osnove za organizirano preživljanje prostega 
časa, ki je osnovni pogoj za uspešno delovanje in uresničevanje nalog na 
področju samozaščite. 

Predsednik Stane Markič: Če boš vložil amandma, moraš dobiti še 
9 podpisnikov, da bomo potem glasovali. 

Želi še kdo razpravljati? Prosim, tovarišica dr. Majda Strobl! 

Dr. Majda Strobl: Tovariš predsednik! Iz čisto praktičnih razlogov 
imam tale predlog. Opazila sem, da so vsi delegati, ki so razpravljali, izrazili 
svoje strinjanje s predlogom sklepov in priporočil, ki ga imamo pred seboj, 
da pa so vsi dajali še določene pobude, ki dejansko pojasnjujejo in širijo pred- 
log. Mislim, da je bilo zelo pravilno poudarjeno, da ne gre sedaj že za zaključek 
akcije, ampak da gre za permanentni proces, v katerem je treba imeti pred 
očmi tudi ta podrobnejša pojasnila. 

Ne bi imela ničesar proti temu, kar je tovariš delegat predlagal, če bi 
pravočasno dal amandma. Tako pa bi se danes samo zaradi enega vprašanja 
marali formalno usklajevati z drugimi zbori. No, glavni razlog, zaradi katerega 
sem se oglasila, pa je prvi. 

25 
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Predsednik Stane Markič: Delegat, ki predlaga spremembo nekega 
sklepa, ima pravico vložiti amandma; s tega vidika moramo tudi tovarišu 
Maliju to omogočiti, če misli, da je potrebno sklepe dopolniti. 

Tole priložnost pa bi izkoristil še za nekaj drugega, namreč zelo dobro bi 
bilo, če bi se mi, delegati v Družbenopolitičnem zboru zavedali, da moramo v 
delegatski skupščini na nek drug način delati, kot smo delali v prejšnji skup- 
ščini. In dobro bi bilo uveljaviti tisto, za kar smo se zedinili ob poslovniku, 
namreč da so prve faze priprav dokumentov najbolj bistvene, da pa je končna 
razprava o dokumentu, ko gre že za amandmaje, v bistvu res samo postopek, 
v katerem se ugotavlja stopnja soglasnosti glede predloženega dokumenta. 
Hočem torej povedati, da bi se morali pri vsaki stvari vključiti v tisti fazi, ko 
se stvari pripravljajo, ko lahko še vplivamo na oblikovanje dokumentov. To 
pomeni vključiti se v delo naših odborov, kjer se oblikujejo amandmaji. 

Moram reči, da smo prav v primeru obravnave družbene samozaščite vse 
delegate pismeno pozvali in celo prosili, naj pridejo na sejo odbora, da bi se 
lahko vključili v razpravo in dopolnili predlog sklepov in priporočil. Tako se 
mi zdi, da bomo pri našem bodočem delu lahko vrsto stvari uspešno rešili, 
če se bomo vključili v priprave aktov v tisti fazi, ko je to še lahko narediti. 
Kasneje je to težje. 

To je ena stvar. Druga stvar pa je, da bi bilo zelo koristno, da hi na 
seje naših odborov, ki so vse v bistvu razširjene, prišli vsi tisti člani Družbeno- 
političnega zbora, ki imajo interes glede obravnavane materije, tako da razprave 
ne bi zreducirali samo na člane odbora. Kajti zdi se mi, da je vloga naših od- 
borov in vloga Družbenopolitičnega zbora precej drugačna, kot je bila vloga 
klasičnih odborov oziroma kot je vloga odborov v drugih zborih. Tako bi mi, ki 
smo stalni delegati, vendarle" lahko delovali bolj kot celota iin bili vsi perma- 
nentno vključeni v vse priprave, ki so potrebne za delo zbora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.25 in se je nadaljevala ob 11.33.) 

Predsednik Stane Markič: Tovariš Mah je vložil amandma, podprt 
z desetimi podpisniki, v katerem predlaga, da naj se na strani 2 doda k drugi 
alinei naslednje besedilo: 

»Vsi nosilci na področju družbene samozaščite morajo kot svojo stalno 
nalogo usmerjati v prizadevanje in krepitev kadrovske ter materialne osnove 
za organizirano preživljanje prostega časa, ki pomeni predpogoj za uspešno 
delovanje in uresničevanje nalog na področju družbene samozaščite.« 

Prosim! Tovariš Polič želi besedo. 

Zoran Polič: Samo vprašanje predlagateljem amandmaja: Ah amand- 
ma pomeni, da se organizacija, ki je zadolžena za ta.posel, vtika tudi v pripravo 
tistih kadrov, ki so v organizacijah, ki skrbe za prosti čas delovnega človeka, 
mladine itd.? Z drugimi besedami, ali mora sedaj vsak organizator tečaja brez- 
pogojno skrbeti tudi za to, da bo v programu tečaja predmet družbena samo- 
zaščita«, vzgajanje kadrov v tej smeri in navajanje vseh vzgojiteljev tudi na 
probleme, ki jih ta organizacija postavlja? Želim, da bi to razčistili, ker to 
pomeni, da moramo vse te organizacije povsem drugače formirati. 

Predsednik Stane Markič: Tovariš Mali! 
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Zdenko Mali: Mislim, da je tovariš Polič točno postavil vprašanje; 
gotovo je dolžnost vseh organizacij in društev, da družbeno samozaščito vklju- 
čijo v svoje programe, v svojo dejavnost. Samozaščita je v bistvu eden od 
temeljnih elementov obrambe in zaščite za tako majhen narod, kot je naš. Te 
organizacije pa nudijo strokovno pomoč, in če organizirajo predavanja in 
razne druge akcije, je normalno, da so programi usklađeni. 

Predsednik Stane Markič: Tovariš Ludvik Golob! 

Ludvik Golob: Predlagam, da bi se sestali Odbor za družbeno- 
politični sistem, predlagatelji amandmaja in predstavnik Izvršnega sveta. 

Predsednik Stane Markič : Prosim, tovariš Brecelj! 

Marijan Brecelj: Menim, da ni razlogov, da bi tako formalno in 
formalistično postopali. Tovariš Mah je svoj amandma napovedal s tem, da je 
rekel, da naj zbor presodi, ali je amandma potreben ali ne. Potem smo slišali 
tovariša Goloba, ki nam je pojasnil, da je amandma vsebinsko zajet v pred- 
logu sklepov in priporočil. Pa še tovarišica Stroblova je povedala svoje mnenje. 
Nihče od nas pa ni rekel, da je amandma potreben. Jaz mislim, da ni potreben. 
Delegati imamo zdajle možnost, da se o tem izrečemo. Izkoriščam to priložnost 
in se izrekam proti amandmaju. Ne zatOj ker. po svoji vsebini ne bi bil po- 
treben, ampak zato, ker je vsebinsko že vsebovan v besedilu predloga sklepov 
in priporočil. 

Predsednik Stane Markič: Tovariš Marjan Orožen, prosim! 

Marjan Orožen: Želel bi samo pojasniti, da je na seji odbora, ko 
smo razpravljali tudi o tem, ali dokument širiti še s kakšnim vprašanjem ali 
ne, prevladovalo stališče, da ne kaže naštevati posameznih področij, posamez- 
nih nosilcev in dejavnikov, ampak da je treba ostati pri globalnih opredelitvah. 
Zakaj? Zato, ker družbena samozaščita sega na vsa področja družbenega živ- 
ljenja, v vse dejavnosti. Zato tudi to iniciativo', ki je bila tu dana, sprejemam 
v sklopu vseh ostalih, ki vključno s poročilom in ekspozejem predstavljajo 
celoto za nadaljnje delo na tem področju. 

Obvestil bi vas še o tem, da bodo po sklepu Koordinacijskega odbora repu- 
bliške konference Socialistične zveze za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito vsi ti materiali, vključno z ekspozejem, posredovani tudi vsem 
občinskim konferencam Socialistične zveze kot podlaga za njeno delo in aktiv- 
nost na tem področju. 

Predsednik Stane Markič: Želi še kdo razpravljati? Lojze Cepuš, 
prosim! 

Lojze Cepuš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Če- 
prav sem sopodpisnik in podpiram tovariša Malija, mislim, da bi se dejansko 
morali o tem pogovoriti, ko smo imeli priliko; torej vsaj za bodoče naj bi to 
obveljalo. Samo idejo amandmaja, tako kot je, pa v celoti podpiram. Več pozor- 
nosti moramo posvetiti vzgoji s področja družbene samozaščite in vsi, ki delamo 
na področju izobraževanja, bi lahko veliko napravili na tem področju. V pred- 
logu sklepov in priporočil je veliko tega že upoštevano, tako da mogoče res 
ne bi bilo treba posebnega amandmaja. 

25* 
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Družbena samozaščita je neposredno povezana tudi z delavsko kontrolo. 
Tudi njeni organi, če jih bomo pravilno vzgajali in usmerjali, bodo lahko 
veliko pomagali, ker marsikatero nepravilnost v delovnih organizacijah ali 
pa tudi izven njih odpravijo lahko že s preventivnimi ukrepi. Seveda pa jih 
moramo podpirati, ne pa da bomo tistega, ki neko stvar ugotovi, smatrali za 
nekakšnega nebodigatreba v delovni organizaciji. 

Predsednik Stane Markič: Ali lahko preidemo na glasovanje o 
amandmajih, ki jih je predložil Odbor za družbenopolitični sistem, v celoti? 
Ker ni nobenih pripomb, dajem amandmaje Odbora za družbenopolitični sistem 
na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti. 
O amandmaju delegata Malija bomo pozneje glasovah; s tem pa tudi o 

predlogu sklepov in priporočil. 

Predlagam, da preidemo na 3. točko dnevnega reda, na predlog 
družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in 
drugih osebnih prejemkov voljenim in imenovanim funkcionarjem v pravo- 
sodju. 

Predlog družbenega dogovora je predložila Komisija podpisnikov družbe- 
nega dogovora o osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih 
osebnih prejemkov voljenim in imenovanim funkcionarjem v pravosodju. 

Predlog družbenega dogovora so obravnavah: Komisija za volitve, imeno- 
vanja in administrativne zadeve, Zakonodajno*-pravna komisija in Komisija za 
pravosodje. Poročila ste prejeli. 

Izvršni svet se s predlogom družbenega dogovora strinja. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Potem lahko preidemo na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! 

(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog družbenega dogovora o 

osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih prejemkov volje- 
nim in imenovanim funkcionarjem v pravosodju. 

Sedaj se lahko vrnemo na 2. t o č k o dnevnega reda. 
Zeli še kdo razpravljati v zvezi s predlaganim amandmajem? Tovariš Mali, 

prosim! 

Zdenko Mali (iz klopi): Amandma umikam. 

Predsednik Stane Marki č: Ker je tovariš Mali umaknil amandma, 
bomo glasovali le o predlogu sklepov in priporočil za nadaljnje utrjevanje 
družbene samozaščite v Socialistični republiki Sloveniji. 

Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog sklepov in priporočil za 
nadaljnje utrjevanje družbene samozaščite v Socialistični republiki Sloveniji. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na predlog odloka o po- 
oblastitvi Izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije, da da v imenu 
Skupščine Socialistične republike Slovenije soglasje k številu strokovnih in 
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administrativno-tehničnih delavcev ter delovnih mest Sodišča združenega dela 
Socialistične republike Slovenije. 

Predlog odloka sta predložili Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za 
pravosodje. Predlog odloka in obrazložitev ste prejeli. Izvršni svet se s pred- 
laganim odlokom strinja. 

Prosim, kdo želi razpravljati? Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, da 
v imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje k številu 
strokovnih in administrativno-tehničnih delavcev ter delovnih mest Sodišča 
združenega dela SR Slovenije. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na volitve in imenovanja. 
1. Predlog odloka o imenovanju delegata Skupščine Socialistične repu- 

blike Slovenije v Komisijo podpisnikov družbenega dogovora o osnovah in 
merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov volje- 
nim in imenovanim funkcionarjem v pravosodju. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. Izvršni svet se s predlaganim odlokom strinja. 

Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Potem predlagam, da glasujemo. Prosim, 
kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog odloka in imenovali v Komi- 
sijo Igorja Ponikvarja, člana Komisije Skupščine SR Slovenije za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve. 

2. Predlog odloka o imenovanju treh članov in njihovih namestnikov v 
Arbitražnem senatu Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slo- 
venije. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. Izvršni svet'se s predlogom strinja. 

Prosim, želi kdo razpravljati? (Nihče.) Potem lahko glasujemo o predlaga- 
nem odloku. Kdor je za, naj dvigne roko-! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo- vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju treh članov in njihovih 
namestnikov v Arbitražnem senatu Samoupravne interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva Slovenije soglasno sprejet. S tem so v Arbitražni svet imenovani: 
za člana France Jeras, za namestnika Franc Jereb, za člana Veri Medvešček, 
za namestnika Alfonz Brzič, za člana Jože Pleterski, za namestnika Srečko 
Kranjc. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na vprašanja delegatov. 
Na vprašanje delegata Jožeta Globačnika, ki ga je postavil na 15. seji 

zbora, bo odgovoril tovariš Vlado Klemenčič, član Izvršnega sveta! 

Vlado Klemenčič: Tovarišice in tovariši! Tovariš Globačnik je 
postavil naslednje vprašanje: 

»Na regionalnem posvetu v Mariboru dne 25. aprila so udeleženci razprav- 
ljali med drugim tudi o osnovah srednjeročne ekonomske politike. V zvezi s 
tem so podprli idejo, da se mora družbeno dogovarjanje in samoupravno spo- 
razumevanje uveljavljati kot močan dejavnik v razvoju družbenoekonomskih 



390 Družbenopolitični zbor 

odnosov.-Ob tem pa so izrazili zaskrbljenost, ker je na primer samoupravni 
sporazum o štipendiranju podpisalo oziroma svojo obveznost izpolnilo M 30 °/o 
podpisnikov, kar povzroča na tem področju resne probleme. V zvezi s takim 
stanjem in glede na ustavno določbo, da zavezuje samoupravni sporazum le 
tistega, ki ga podpiše, postavljam vprašanje, kaj je s tistimi, ki sporazuma ne 
podpišejo. Ali Izvršni svet misli, da pomeni to motnjo na področju razširjene 
reprodukcije in omogoča intervencijo države? Naj Izvršni svet razčisti, kdaj in 
na kakšen način bo mogoče tiste, ki samoupravnega sporazuma ne podpišejo, 
prisiliti k temu, da bodo upoštevali 'določbe in obveznosti, ki za večino 
izhajajo iz podpisanega samoupravnega sporazuma. 

Menim, da gre za. pomembno politično vprašanje, katerega rešitev bi pri- 
spevala tudi k večji avtoritativnosti podpisanih samoupravnih sporazumov.« 

Odgovor: Problematika sklepanja in izvajanja samoupravnih sporazumov 
in družbenih dogovorov kot nove oblike in poti samoupravnega urejanja med- 
sebojnih razmerij, usklajevanja interesov in urejanja odnosov širšega druž- 
benega pomena je izredno aktualna, saj ti sporazumi in dogovori na številnih 
področjih nadomeščajo zakonsko urejanje zadev. Eno od vprašanj oziroma dilem 
iz te problematike načenja tudi to delegatsko vprašanje. 

Z razliko od zakona samoupravni sporazum oziroma družbeni dogovor za- 
vezuje le. udeležence, ki ga sklenejo ali k njemu pristopijo. Glede na značaj 
teh aktov ustava razumljivo ne daje nikakršnih napotil o tem, kako doseči, da 
bodo samoupravni sporazum oziroma družbeni dogovor podpisali vsi zaintere- 
sirani subjekti. Prav tako ne določa, kakor ravnati s tistimi, ki so samoupravni 
sporazum oziroma družbeni dogovor podpisali, pa se ne ravnajo po njem. 

Udeleženci samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja 
potemtakem sami določajo med drugim tudi ukrepe za izvajanje svoje materi- 
alne in družbene odgovornosti ter za zagotovitev izvajanja in spoštovanja skle- 
njenih samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov. Pri tem ni izklju- 
čeno, da zaupajo nadzor nad izvajanjem določenih določb teh aktov drugim 
družbenim dejavnikom, kot npr. SDK kar zadeva recimo nadzor glede finanč- 
nih obveznosti partnerjev. Ni pa mogoče določiti, da postane samoupravni spo- 
razum oziroma družbeni dogovor, ki ga je sklenila večina udeležencev, splošno 
obvezen za vse, saj bi s tem ta pravni institut izgubil samoupravno bistvo, se 
pravi, ne bi bil več samoupravna pot urejanja skupnih zadev. 

Neke vrste izjemo od načela, da velja samoupravni sporazum samo za ti- 
stega, ki ga je sklenil, ureja ustava SR Slovenije v drugem odstavku 130. člena 
ter v tretjem odstavku 144. člena. Gre za samoupravne sporazume med delavci 
pri združevanju v delovno oziroma sestavljeno organizacijo združenega dela 
ter prav tako tudi za vse druge sporazume, ki se nanašajo na uresničevanje 
neodtujljivih pravic delavcev v temeljni organizaciji združenega dela. Ti samo- 
upravni sporazumi so sklenjeni, ko jih sprejme večina delavcev oziroma delov- 
nih ljudi v temeljni organizaciji oziroma v drugih organizacijah in skupnostih. 
V teh primerih veljajo samoupravni sporazumi torej tudi za tiste delavce ozi- 
roma delovne ljudi, ki se z njimi ne strinjajo. Takšno večinsko odločanje, ki 
izhaja iz nujne ustvaritve določenih odnosov oziroma razmerij med delavci v 
temeljni samoupravni organizaciji in skupnosti, je v današnjih razmerah ra- 
zumljivo in potrebno. Razen tega pa obstajajo tudi različne oblike varstva 
pravic manjšine oziroma tistih, ki so imeli manjšinsko mnenje. 

Za razliko od teh primerov, ki se nanašajo na samoupravne sporazume, ki 
jih sklepajo delavci znotraj svojih samoupravnih organizacij in skupnosti, pa 
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velja za samoupravne sporazume med samoupravnimi organizacijami in skup- 
nostmi načelo, da takšni samoupravni sporazumi zavezujejo le tiste, ki so jih 
sklenili oziroma pristopili k že sklenjenim samoupravnim sporazumom. 

Nedisciplina določenih samoupravnih organizacij in skupnosti in njihova 
nepripravljenost skleniti samoupravni sporazum, vključno tistega, za katerega 
skupščina družbenopolitične skupnosti v okviru svojih pravic in dolžnosti pred- 
piše, da je treba opraviti postopek za njegovo sklenitev, še nima avtomatično 
za posledico ugotovitve, da gre zaradi tega za motnje na področju družbene 
reprodukcije, ki omogočajo intervencije države. Zakonska intervencija je v 
takšnih primerih možna in dopustna le takrat, kadar so izpolnjeni pogoji iz 
25. in 89. člena republiške ustave. Se pravi, lahko se z zakonom določi obvezno 
združevanje dela sredstev družbene reprodukcije za financiranje tistih nujnih 
potreb družbene reprodukcije, od katerih je odvisno uresničevanje osnovnih 
ciljev družbenega razvoja, določenih v družbenem plainu SR Slovenije. Prav 
tako se lahko z zakonom predpiše obvezno združevanje sredstev, če je v družbe- 
nem planu na podlagi skupaj ugotovljenih interesov in zastavljenih razvojnih 
ciljev določeno, da je izvršitev določenih nalog nujna za družbeno reprodukcijo, 
s sporazumom med organizacijami združenega dela ali drugimi samoupravnimi 
organizacijami in skupnostmi pa ni bilo mogoče zagotoviti sredstev in drugih 
potrebnih pogojev za izvršitev. 

Celotna problematika je po svojem pomenu takšna, da se obravnava tudi 
na ravni federacije, kjer bo, kot nam je znano, že do konca leta pripravljen za- 
kon o samoupravnih sporazumih in družbenih dogovorih. Zaenkrat še ne vemo, 
ali in na kakšen način in s kakšnimi ukrepi naj bi zakon urejal odnose do 
tistih, ki se iz različnih vzrokov ne bi hoteli vključiti v samoupravno sporazu- 
mevanje in družbeno dogovarjanje. Disciplina tistih, ki samoupravnega spora- 
zuma ali družbenega dogovora ne bi hoteli skleniti, se praviloma ne bo zago- 
tavljala s posebnim zakonom. Samo če bi šlo za uresničevanje splošnega družbe- 
nega interesa, ki ga po samoupravni poti ne bi bilo moč doseči, bi lahko družbe- 
nopolitične skupnosti v okviru svojih normativnih pristojnosti uredile odnose 
in razmerja s splošno obveznim predpisom; pogoj pa je, da bi šlo za vprašanje, 
ki ga je po ustavi mogoče urediti s predpisom. 

Glede na povedano je očitno, da ima velik pomen za reševanje problemov 
te vrste družbenopolitične skupnosti, ki mora zagotoviti ne le obveščenost vseh 
subjektov sporazumevanja, ampak tudi spodbuditi njihovo odgovorno ravnanje 
pri vprašanjih, ki so zanje dejansko skupnega pomena oziroma širšega družbe- 
nega pomena. Hkrati se po tej poti lahko tudi zaostri dosledno upoštevanje 
samoupravno dogovorjenih obveznosti, pravic in odgovornosti. 

Slednje je pomembno tudi za konkreten primer, ki je naveden v vpra- 
šanju, to je za samoupravni sporazum o štipendiranju. Sorazmerno počasno 
uveljavljanje družbenega dogovora in samoupravnih sporazumov o oblikovanju 
in izvajanju štipendijske politike pomeni določeno motnjo v celotnem toku 
družbene reprodukcije, zlasti še pri uresničevanju načel, ki so bila dogovorjena 
z družbenim dogovorom o kadrovski politiki. Zal še ne razpolagamo s popolnimi 
statističnimi podatki o gibanju števila štipendistov v letu 1974; že delni podatki 
pa kažejo, da se je število štipendistov bistveno povečalo, zlasti še v srednjih 
šolah, ter da njihovo število še naprej narašča. Prav tako se povečuje tudi šte- 
vilo organizacij združenega dela, ki pristopajo k sporazumom na podlagi do- 
govora med podpisniki pa se urejata tudi strokovna služba in solidarnostno 
prelivanje sredstev v občinah, ki jim primanjkuje sredstev za štipendiranje. 
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Pri tem je treba poudariti, da so bili doseženi največji rezultati prav z zavestno 
politično akcijo. Glede na tak razvoj in ob upoštevanju sedanjega obsega težav 
v zvezi z uresničevanjem samoupravnih sporazumov o štipendijski politiki 
menimo, da zaenkrat ne bi bilo upravičeno zakonsko poseganje, saj bi taka 
intervencija lahko tudi nasilno pretrgala uspešno začeto samoupravno reguli- 
ranje tega pomembnega vprašanja v skladu z neposrednimi interesi združenega 
dela. Menimo, da je v teh razmerah potrebno učinkovito razreševati nastale 
probleme predvsem z zavzeto politično akcijo vseh udeležencev dogovora. 

Izvršni svet se bo skupaj z drugimi podpisniki še nadalje zavzemal, da 
bodo k dogovoru pristopili vsi potencialni udeleženci ter z izpolnjevanjem 
dogovorjenih obveznosti zagotavljali uresničevanje socialnih in kadrovskih ci- 
ljev štipendijske politike. 

Predsednik Stane Markič: Hvala lepa! Tovariš Globačnik, si zado- 
voljen? 

Jože Globačnik: Mislim, da je tovariš Klemenčič dal dokaj široko 
obrazložitev, s poudarkom predvsem na družbenopolitičnem aspektu postav- 
ljenega vprašanja. Skušal nam je razložiti, kako je treba tolmačiti ustavne do- 
ločbe, ko gre za podpisovanje samoupravnih sporazumov in družbenih dogo- 
vorov. 

Osebno se lahko zadovoljim z danim odgovorom, moram pa reči, da sem 
menda v zadnji številki Delavske enotnosti prebral zelo dolg seznam tistih orga- 
nizacij, med njimi je bilo tudi nekaj zelo pomembnih v Sloveniji, ki do danes 
kljub vsem prizadevanjem — znano je, kaj vse smo storili v Zvezi komunistov 
in v ostalih političnih organizacijah, vendarle še niso podpisale samoupravnega 
sporazuma o štipendiranju. Trdim, da tiste organizacije, ki so podpisale spo- 
razum, z odgovorom tovariša Klemenčiča ne bodo zadovoljne. Kajti na 
principu izkoriščanja družbenega denarja, ki so ga ustvarili eni kolektivi, ki 
že odvajajo sredstva za štipendije, živijo drugi in izkoriščajo kadre, ki so se 
oblikovali s sredstvi večine organizacij združenega dela, ki so sporazum pod- 
pisale. 

Od tega, kar je tovariš Klemenčič rekel, zlasti sprejemam to, da bo to 
pomembno vprašanje urejeno v sistemskem zakonu o družbenem dogovarjanju 
in samoupravnem sporazumevanju, ki naj bi bil po programu dela Skupščine 
SFRJ sprejet do konca letošnjega leta. Vem, da delovna skupina pri tem zakonu 
še dela; imamo komisijo Zveznega zbora za področje odnosov na tem področju; 
vem tudi, da so bile doslej napisane že tri ali štiri verzije zakona, glede na to, 
kaj vključiti v zakon in kako razrešiti nekatera ključna vprašanja. Mislim pa, 
da bodo tovariši v delovni skupini v zelo težkem položaju, ko bodo pred odlo- 
čitvijo, kaj in kako recimo zapisati o takih problemih, na katere sem skušal 
opozoriti z delegatskim vprašanjem. 

To so gotovo pomembna družbenopolitična in ekonomska vprašanja in je 
zato nerealno pričakovati od delovne skupine oziroma komisije, ki zakon pri- 
pravlja, da nam bo ponudila vse rešitve. Mislim, da se bo o tem treba čimprej 
zelo odgovorno politično dogovoriti, sicer bomo spet kasnili s sistemskimi zakoni. 

Predsednik Stane Markič: Tovariš Klemenčič! 

Vladimir Klemenčič: Še eno stvar bi rad omenil. Ko smo v Izvrš- 
nem svetu brali delegatsko vprašanje, smo razumeli, da je glavni poudarek dan 
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problematiki v zvezi z izvajanjem samoupravnih sporazumov in s pristopanjem 
k samoupravnim sporazumom in družbenim dogovorom in da je v vprašanju 
sporazumevanje o štipendijah navedeno samo kot primer. Zato tudi na vpra- 
šanje ni odgovarjal Komite za izobraževanje. 

Čeprav zelo podrobno ne poznam konkretnega primera, pa imam občutek, 
da je bila v samem začetku akcija morda nekoliko neustrezno zastavljena, ker 
ni upoštevala načela, pri katerem vztrajamo pri reševanju vprašanj, ki se 
rešujejo po poti samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja 
in ki je prišlo do izraza v precejšnjem številu zakonov, zlasti teh, ki se na- 
našajo na samoupravne interesne skupnosti. Gre namreč za to, da reševanja 
finančnih obveznosti in tudi drugih pravic in obveznosti, ki se urejajo s samo- 
upravnimi sporazumi, v načelu ne gre postaviti linearno pred vse zainteresirane 
z isto mero, ker je stopnja njihove zainteresiranosti različna. V konkretnem 
primeru, kakor je meni znano, nekatere delovne organizacije izločajo iz svo- 
jih sredstev za štipendije precej, druge pa manj; sam pristop pa je v osnovi 
tak, da vse veže z enakim prispevkom. To je potem tudi eden od vzrokov za 
težave pri poteku akcije. Se pravi, če bi že na samem izhodišču upoštevali na- 
čela, ki jih skušamo vgrajevati v vse te predpise, bi verjetno tudi sama akcija 
hitreje tekla. 

Predsednik Stane Mar kič : Želi kdo postaviti kakšno delegatsko vpra- 
šanje? (Nihče.) Preden bi zaključil, bi vas rad obvestil o dveh stvareh: 

1. Verjetno ste že seznanjeni z akcijo družbenopolitičnih organizacij v 
zvezi z gospodarskimi gibanji oziroma s prizadevanji, da bi se trendi, kakršni 
se kažejo, spremenili. Mislim, da bi bilo prav, da se delegati Družbenopolitičnega 
zbora vključimo vsak na svojem področju v ta prizadevanja in da se temu 
primerno pripravimo na prihodnjo sejo zbora, ko bomo imeli tudi v Skupščini 
razpravo o gospodarskih gibanjih. 

2. Rad bi vas obvestil, da bo prihodnja seja zbora 24. julija, in to z 
dvema točkama dnevnega reda: gospodarska gibanja in sprejemanje poslovnika. 
Želel bi, da vsi dopuste uredite tako, da ne bi trpelo skupščinsko delo, se 
pravi delo odborov in zbora. Treba je pač upoštevati, da bomo julija pravzaprav 
še vsi v precejšnji delovni atmosferi. 

S tem zaključujem 17. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slo- 
venije. 

(Seja je bila končana ob 15. uri.) 



18. seja 

(24. julija 1975) 

Predsedoval: Stane Markič, 
predsednik Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Stane Markič: Začenjam 18. sejo Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost so opravičili: Stane Gavez, Janez Japelj, Vera Jukič, Danica 
Jurkovič, Danilo Kralj, Dora Krpan, Franc Mrcina, Pavel Mermolja, Henrik 
Peternel, Štefan Štrok, Aleksander Varga in Ivan Žagar. 

Z dopisom z dne 10. julija 1975 sem razširil dnevni red 18. seje zbora z na- 
slednjimi točkami: 

-— predlog Predsedstva Socialistične republike Slovenije za izvolitev treh 
sodnikov Ustavnega sodišča Socialistične republike Slovenije; 

— predlog zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja; 
— predlog Predsedstva Socialistične republike Slovenije za izvolitev štirih 

članov Sveta republike. 
Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 17. seje zbora; 
2. analiza tekočih gospodarskih gibanj in izvajanja nalog resolucije o 

družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1975; 
3. predlog poslovnika Skupščine SR Slovenije; 
4. predlog zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja; 
5. predlog za izvolitev treh sodnikov Ustavnega sodišča SR Slovenije; 
6. predlog za izvolitev štirih članov Sveta republike; 
7. predlog odloka o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri 

okrožnih gospodarskih sodiščih v Socialistični republiki Sloveniji; 
8. osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine 

SFRJ za obdobje od septembra 1975 do julija 1976; 
9. informacija o izvršitvi programa dela Družbenopolitičnega zbora Skup- 

ščine SR Slovenije do julija 1975; 
10. volitve in imenovanja; 
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11. vprašanja delegatov. 
Po določbah 344. in 345. člena ustave Socialistične republike Slovenije naš 

zbor ni pristojen za obravnavo in sklepanje o drugi točki dnevnega reda, to je 
o analizi tekočih gospodarskih gibanj in izvajanja nalog resolucije o družbeno- 
ekonomski politiki ki razvoju Socialistične republike Slovenije v letu 1975. Ker 
pa gre za vprašanja, ki imđjo poseben pomen za izvrševanje nalog Družbenopoli- 
tičnega zbora, predlagam, da o tej točki dnevnega reda razpravljamo v smislu 
353. člena ustave Socialistične republike Slovenije kot zainteresiran zbor. V 
smislu določb citiranega člena lahko tudi zavzamemo stališče in damo predloge 
ostalima dvema zboroma. 

Predlagam, da zbor z glasovanjem odloči, ali bo to točko dnevnega reda 
obravnaval v smislu 353. člena ustave Socialistične republike Slovenije. Pro- 
sim, kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sklenili, da bomo analizo tekočih gospo- 
darskih gibanj in izvajanja nalog resolucije o družbenoekonomski politiki in 
razvoju Socialistične republike Slovenije v letu 1975 obravnavali v smislu do- 
ločb 353. člena ustave Socialistične republike Slovenije. 

Ali kdo predlaga kakšno spremembo oziroma dopolnitev predloga dnev- 
nega reda? (Nihče.) Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Da.) Ugotav- 
ljam, da je predlog dnevnega reda sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 
17. seje zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ali predlaga kdo kakšno spremembo oziroma 
dopolnitev? (Nihče.) Če ne, dajem odobritev zapisnika na glasovanje. Prosim, 
kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 17. seje 
zbora. 

Preden preidemo na posamezne točke dnevnega reda, vas obveščam, da 
smo se predsedniki zborov dogovorili, da bomo poslušali ekspoze k 2. točki 
dnevnega reda, to je k analizi tekočih gospodarskih gibanj in izvajanja nalog 
resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slo- 
venije v letu 1975 na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Zbora občin 
in Družbenopolitičnega zbora. Ekspoze bo dal tovariš Zvone Dragan, podpred- 
sednik Izvršnega sveta. Po končanem skupnem zasedanju bomo nadaljevali z 
delom v tej sejni dvorani. Prekinjam sejo in vas vabim, da gremo poslušat 
ekspoze. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 10.45.) 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na analizo tekočih gospo- 
darskih gibanj in izvajanja nalog resolucije o družbenoekonomski politiki in 
razvoju SR Slovenije v letu 1975. 

Analizo je predložil Zavod Socialistične republike Slovenije za družbeno 
planiranje. Izvršni svet je poslal stališča in predloge ukrepov k oceni uresniče- 
vanja resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične repu- 
blike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975. Stališča in predloge ukre- 
pov Izvršnega sveta ste prejeli. Izvršni svet je svoja stališča in predloge ukre- 
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pov k oceni uresničevanja resolucije v letu 1975 dopolnil in jih poslal Skup- 
ščini, tako da imate zadnje dopolnjeno in prečiščeno besedilo. 

Analizo je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose; poročilo ste 
prejeli. Prav tako ste prejeli predlog stališč Družbnopolitičnega zbora k ana- 
lizi tekočih gospodarskih gibanj in izvajanja nalog resolucije o družbenoekonom- 
ski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenje v letu 1975 z dne 18. 7. 
1975, ki jih je pripravil naš odbor za družbenoekonomske odnose. Danes pa ste 
prejeli še nov predlog mnenj in stališč Družbenopolitičnega zbora k analizi 
tekočih gospodarskih gibanj in izvajanja nalog resolucije o družbenoekonomski 
politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije v letu 1975, ki so ga pri- 
pravili nekateri člaini Družbenopolitičnega zbora skupaj s predsedniki zborov, 
ko so razpravljali o zaključkih ostalih dveh zborov, se pravi Zbora združenega 
dela in Zbora občin. 

Delegate želim opozoriti, da se predlog zadnjih stališč, ki ste ga prejeli 
danes, vsebinsko ne razlikuje od gradiva z dne 18. 7. 1975. Gre le za nekatere 
skrajšave in redakcijske izboljšave. Ker bodo morda v razpravi predlagane 
spremembe in dopolnitve predlaganih stališč, predlagam, da izvolimo redak- 
cijsko komisijo, ki bo po potrebi pripravila dokončno besedilo mnenj in stališč. 
V komisijo predlagam delegate Viktorja Avblja, Vladimira Logarja in Terezijo 
Štefančič. Ali se strinjate s tem predlogom? (Da.) 

Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Tovariš Logar! 

Vladimir Logar: Tovarišice in tovariši delegati! Odbor našega zbora 
za družbenoekonomske odnose je na dveh sejah obravnaval analizo gospodar- 
skih gibanj in izvajanja resolucije o družbenoekonomskem razvoju v letu 1975. 
Na osnovi obširne razprave je Odbor pripravil predlog stališč in jih poslal 
našemu zboru. Predlagana stališča izhajajo iz ugotovitev Predsedstva Central- 
nega komiteja ZKJ, Izvršnega komiteja Centralnega komiteja ZKS ter Pred- 
sedstva in Izvršnega odbora Republiške konference SZDL o negativnih ten- 
dencah našega družbenoekonomskega razvoja, zlasti glede nestabilnosti in 
zunanjetrgovinske dejavnosti, ter o negativnih odnosih oziroma odmikih od 
ciljev in nalog, postavljenih v resoluciji. Ta akcija ni trenutna politična kam- 
panja, temveč permanentna mobilizacija vseh subjektivnih sil za obvladovanje 
tekočih družbenoekonomskih vprašanj. 

Jasno je, da se v to akcijo mora vključiti tudi naša delegatska skupščina. 
Odbor meni, da predvsem v tem smislu, da se popravijo dosedanje razvojne 
tendence z odločnejšim vplivom združenega dela na uresničevanje politike 
ekonomskega in socialnega razvoja v smeri gospodarske in socialne stabiliza- 
cije. Na vseh ravneh, od temeljnih organizacij združenega dela do krajevnih 
skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti, naj se opravi analiza stanja, pred- 
vidijo konkretni sklepi z njihovimi nosilci in opredeli odgovornost posamezni- 
kov na vseh nivojih. Zaostriti se mora odgovornost za. izvrševanje samoupravnih 
sporazumov in družbenih dogovorov in spoštovanje zakonitosti. Pri tem imajo 
posebno vlogo Služba družbenega knjigovodstva in inšpekcije, še zlasti pa de- 
lavska kontrola. 

Izvršni svet je s svojo obširno analizo pokazal na žarišča, ki negativno 
vplivajo na predvideno realizacijo naše resolucije. V svojih gradivih je pri- 
pravil tudi predloge in rešitve teh vprašanj. Menimo, da so ti predlogi spre- 
jemljivi in da Skupščina lahko zavzame pozitivno stališče do teh rešitev ter da 
se tudi sama aktivno vključi v reševanje teh problemov, saj stališča Skupščine 
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pomenijo tudi družbeni dogovor o temeljnih vprašanjih našega družbenoeko- 
nomskega razvoja. 

Že v mesecu maju je naš odbor z drugimi odbori naše skupščine obrav- 
naval oceno gospodarskih gibanj za prve tri mesece in sprejel tudi ustrezna 
stališča. Nekatera vprašanja so se v naslednjih mesecih, v juniju in juliju, še 
bolj zaostrila in zahtevajo takojšno radikalno reševanje. Zato je Odbor v svoji 
razpravi ponovno opozoril na nepravočasnost sprejemanja ustreznih ukrepov 
ekonomske politike, ki onemogoča organizacijam združenega dela, da realno 
planirajo in določajo svojo poslovno politiko', zlasti še v zunanjetrgovinski de- 
javnosti. Kritika je namenjena predvsem upravnim organom, zlasti pa še 
zveznim. 

Ze decembra lani, ko smo sprejeli resolucijo, smo jasno postavili zahtevo, 
da se instrumenti tekoče ekonomske politike, zlasti pa zunanjetrgovinske de- 
javnosti, v najkrajšem času sprejmejo z resolucijo. Toda praksa je pokazala, da 
smo ukrepe ekonomske politike s področja zunanje trgovine sprejeli šele me- 
seca maja. Seveda izhajajo iz tega težke posledice. 

Odbor meni, da se morajo predloženi ukrepi izvajati pretežno na podlagi 
samoupravnih sporazumov v združenem delu. Tudi kadar gre za izjemne ukrepe, 
morajo biti ti ukrepi začasni in tudi v teh primerih morajo biti obravnavani 
v združenem delu in družbenopolitičnih skupnostih, pa tudi družbenopolitične 
organizacije morajo dati polno podporo. 

Odbor se strinja z dinamično razvojno strategijo ob hkratnem obvladovanju 
inflacije, kot je postavljena v gradivu Izvršnega sveta. Taka gospodarska rast 
ob stabilnem gospodarstvu pa je možna le pri večji družbeni produktivnosti 
dela, naj bo to v gospodarski ali negospodarski sferi, pri boljši ekonomičnosti 
poslovanja, racionalnem gospodarjenju, varčevanju, boljši organizaciji dela, 
večji inventivni dejavnosti itd. 

Predlogi, ki jih daje Izvršni svet, konkretizirajo naloge, ki izhajajo iz letoš- 
nje resolucije, še zlasti pri prioritetnih nalogah, ki se nanašajo predvsem na 
razvoj energetske in prometne infrastrukture, surovinske baze in proizvodnje 
hrane. 

Stališča Izvršnega sveta posebej obravnavajo vprašanja ekonomskih odno- 
sov s tujino, likvidnost zalog in vprašanja splošne in skupne porabe ter ukrepe 
za njihovo reševanje. 

Naš odbor je na osnovi te razprave pripravil poročilo, ki je pravzaprav 
osnova za izdelavo predloga stališč Družbenopolitičnega zbora. Delovna skupina, 
ki so jo sestavljali predstavniki odbora našega zbora, Zbora združenega dela 
in Zbora občin, je pripravila predlog stališč Zbora združenega dela in Zbora 
občin, ki v bistvu z manjšimi popravki in dodatki sprejema vsebino, nakazano 
v poročilu našega odbora. 

Predsednik Stane Markič: Kdo želi besedo? Tovariš Rudi Kropiv- 
nik, prosim! 

Rudi Kropivnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Nisem imel priložnosti sodelovati v razpravah v delovnih telesih Skupščine, 
zato mi dovolite, da danes povem nekaj stvari, za katere mislim, da so po- 
membne pri reševanju sedanje gospodarske situacije. 

Strinjam se z ugotovitvijo iz predloženega gradiva, da izhod iz sedanjih 
zapletenih gospodarskih razmer zahteva celovit pristop k reševanju prikazanih 
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problemov. Celovitost pristopa vidim v tem, da sedanjo gospodarsko politično 
situacijo ocenimo s treh vidikov: 

Prvič, z vidika materialnih gibanj in doseganja materialnih ciljev, ki smo 
jih postavili v resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije kot 
tudi z vidika doseganja ciljev skupne politike ekonomskega in socialnega raz- 
voja Jugoslavije v letošnjem letu. 

Drugi vidik je ocena, kako dosegamo ustavno koncipirano organizacijo 
gospodarstva in družbe ter v okviru tega analiza delovanja institucij družbe- 
noekonomskega sistema. 

In tretjič, mislim, da bi bilo potrebno oceniti tudi vpliv družbene zavesti 
na ekonomski razrvoj. Zavedam se prepletenosti in povezanosti vseh treh vidi- 
kov, vendar se mi zdi to potrebno zato, da bi vsak od teh treh vidikov dobil 
ustrezno vlogo v analizi družbenoekonomskih gibanj. 

V svoji razpravi bi rad opozoril na tisti vidik analize tekočih gospodarskih 
gibanj, ki mu je bila v gradivu posvečena manjša pozornost. Analiza doseganja 
materialnih ciljev je bila podrobna in celovita, kot že dolgo ne, tako da s te 
plati mislim, da smo bili res oboroženi z vsemi podatki. Vendar pa se je poka- 
zala neka težava, ki se je že tudi večkrat prej, namreč, da so podatki zbrani na 
različnih ravneh, od občine prek republike do federacije in da se nekoliko med 
seboj razlikujejo. Posebno to velja za podatke, ki se nanašajo na področje 
splošne in skupne porabe, in sicer na tiste iz Slovenije in tiste, ki jih je ob- 
javila federacija. Zato je včasih težko razpravljati, kaj šele na podlagi tega spre- 
jemati odločitve. Ker je zelo veliko število subjektov in ravni odločanja, si 
laihko predstavljamo, kakšne težave povzročajo različni podatki o istem pojavu. , 
Veliko število subjektov in ravni odločanja terja tudi nekoliko drugačno zbi- 
ranje podatkov pa tudi večjo ažurnost. 

Problemi glede podatkov niso novi. Izvršni svet Skupščine Socialistične 
republike Slovenije je že lani formiral delovno skupino z nalogo, da spremeni 
stanje v zvezi s tem. Zato takšnih posebnih, novih sklepov, mislim, danes ne bi 
bilo potrebno sprejemati. Koristno pa bi bilo, če bi Izvršni svet pripravil infor- 
macijo o tem, kako napreduje delo pri izdelavi novega informacijskega sistema. 

No, če smo z materialno platjo analize gospodarskih gibanj lahko zado- 
voljni, smo lahko veliko manj zadovoljni s tistim delom analize gospodarskih 
gibanj, ki se nanaša na delovanje nosilcev gospodarjenja, na delovanje insti- 
tucij družbenoekonomskega sistema in na delovanje ukrepov ekonomske po- 
litike. Prav ta del analize pa je prevladujočega pomena za Družbenopolitični 
zbor, ki sprejema stališča glede uresničevanja ustavnosti in zakonitosti v 
družbenoekonomskem sistemu. 

Menim, da bi analiza delovanja subjektov gospodarjenja morala ugotoviti 
odgovornost za dosežene rezultate. To bi tudi predstavljalo oceno, koliko kdo že 
deluje v skladu z ustavno koncipiranim družbenoekonomskim sistemom. Vemo, 
da so nekatere institucije vsaj formalno že popolnoma postavljene v skladu z 
novo ustavo. Zato je v gradivu ocena s tega stališča presplošna in bi se dalo 
dokaj natančno ugotoviti različne stvari, koit na primer, kdo je zamujal z ukrepi 
za izvajanje tekoče ekonomske politike, kdo se ni držal formiranja cen ipd. 

V gradivu pa tudi v stališčih je povedano, da se nekatere cene formirajo 
v skladu s formiranjem cen na mednarodnem trgu in da so te principe naše 
temeljne organizacije upoštevale, dokler jim je to ustrezalo, dokler so bile te 
cene višje. Zdaj, ko so se cene začele zniževati, pa se pri nas (ne znižujejo. Mi- 
slim, da bi se dalo kar direktno povedati, kdo so to; eden takih je Skupnost 
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jugoslovanskih železarn z zahtevo, da se povečajo cene kljub temu, da vemo, 
da se. cene izdelkov črne metalurgije na mednarodnem trgu znižujejo. Mislim, 
da bi bili lahko malo manj sramežljivi in da bi te pojave lahko bolj direktno 
povedali; to bi tudi lahko predstavljalo bolj učinkovit poseg družbenih institu- 
cij v obnašanje posameznih subjektov. 

Podobno je tudi recimo z iskanjem glavnih žarišč nelikvidnosti. V stališčih 
Izvršnega sveta je stališče, naj bi se ugotovila ta žarišča nelikvidnosti. Zdi se 
mi, da je to ena tisitih nalog, ki bi morala biti stalna, saj se sedanja žarišča 
nelikvidnosti vsaj v neki meri spreminjajo. 

Kar zadeva analizo institucij družbenoekonomskega sistema, je res, da 
pripravljamo vrsto sistemskih zakonov, ki bodo sedanje institucije spreme- 
nili. Vendar mislim, da je ta analiza potrebna tudi zaradi tega, ker bo poka- 
zala, kako naj bodo te nove institucije usklađene z ustavo. Kajti ko bo nek 
sistemski zakon sprejet, to še ne pomeni, da bo z istim dnem nova institucija 
tudi dejansko uveljavljena. Tedaj bodo šele ustvarjeni pogoji za njeno uve- 
ljavljanje v novi obliki. Poleg tega pa se vsaka institucija, vsaj v neki meri, 
tudi spreminja. Tako bosta, denimo, trg in plan verjetno dosegla neko evolucijo, 
kjer bo plan počasi prevzemal večjo vlogo, trg pa jo izgubljal. 

Podobno je tudi z analizo delovanja ukrepov tekoče ekonomske politike. 
Bolj natančno moramo spoznati, kaj pomeni določen ukrep v usmerjevalnem 
smislu, recimo na področju ekonomskih odnosov s tujino ali na področju inve- 
sticij, ki so eden od generatorjev gospodarske rasti. Ko sem analiziral podatke 
o odvisnosti rasti investicij od rasti gospodarstva, sem ugotovil, da so med 
letoma 1967 in 1972 investicije hitro rastle, rast gospodarstva pa je bila manjša. 
Že naslednje leto pa je bila rast gospodarstva glede na rast investicij večja. 
V zadnjih letih pa gre to skladno: tako kot rastejo investicije, raste tudi gospo- 
darstvo. Vendar pa je kljub temu vprašanje, kako bo delovalo zaviranje inve- 
sticij na rast gospodarstva v letošnjem letu. In končno, analiza delovanja ukre- 
pov je potrebna tudi zaradi ugotavljanja odgovornosti glede tega, ali je nek 
ukrep deloval tako, kot smo predvidevali, da bo dejansko deloval. 

Nekatere od težav pri delovanju subjektov bi po mojem mnenju lahko pre- 
mostili na ta način, da bi Skupščina imela nekoliko bolj neposredni kontakt s 
poglavitnimi nosilci gospodarjenja. Res je, da v gradivu piše, da so pri sestav- 
ljanju sodelovale tudi samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti, 
vendar ima znaten vpliv tudi Gospodarska zbornica s svojim delovanjem in 
samoupravne interesne skupnosti s področja gospodarstva. S tem seveda ne 
mislim, da bi se vloga Izvršnega sveta morala zmanjšati, če bi ti subjekti samo- 
stojno nastopali s svojimi stališči in s svojimi gradivi pred Skupščino. Naloga 
Izvršnega sveta bi še vedno bila splošna družbena kontrola in pripravljanje 
stališč ter ustvarjanje določenega mišljenja o gradivih, ki bi jih dobili od samo- 
upravnih interesnih skupnosti. v 

Ta neposredna povezava se mi zdi potrebna tudi iz drugih razlogov. Opa- 
žam, da v sedanji družbenopolitični aktivnosti pri urejanju gospodarskih raz- 
mer pri nas nastajajo določeni sporazumi, ki so delno tudi posledica nekega 
določenega načina pisanja tiska o teh problemih; vendar dejstvo je, da ti 
nesporazumi obstajajo. Kolikor sem informiran, so recimo delavci, zaposleni v 
družbenih dejavnostih, kar precej močno prepričani, da bomo stabilizacijo 
našega gospodarstva izvedli na njihovih hrbtih. Osebno nisem prepričan, da je 
to res, vendar to mnenje obstaja. Zato mislim, da bi s konfrontacijo stališč 
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samoupravnih interesnih skupnosti in Izvršnega sveta v Skupščini verjetno 
lahko vsaj delno odpravili nesporazum. 

Drug tak nesporazum se pojavlja v temeljnih organizacijah združenega dela. 
Veliko pišemo, kaj vse pričakujemo od temeljnih organizacij združenega dela 
kot osnovnih celic gospodarstva, včasih pa premalo povemo, kaj pa naj bi se 
napravilo na drugih ravneh. Mogoče je še najbolj karakteristično izrazil to 
svojo bojazen ali pomisleke eden od diskutantov na zadnjem zasedanju ple- 
numa Republiškega sveta sindikatov, ko je približno takole rekel: »Prosim vas, 
saj mi v temeljnih organizacijah združenega dela bomo že svoje naredili, am- 
pak dajte še vi na ravni republike in federacije nekaj narediti zato, da bo 
naše delo učinkovito! Mi sami ne moremo razrešiti vseh problemov o nestabil- 
nosti, inflaciji, ekonomskih odnosih s tujino itd. Zaradi tega bi morali bolj 
konkretno in jasno vedno, ko govorimo o vlogi ene institucije, takoj vzporedno 
določiti tudi vlogo druge institucije, ker sicer bomo čisto preprosto zaradi na- 
vadnih nesporazumov manj učinkoviti, kot bi sicer lahko bili.« 

Neposredna zveza samoupravnih interesnih skupnosti s Skupščino bi tudi 
ugodno vplivala na sproščanje iniciative delavcev, ki so angažirani v teh samo- 
upravnih interesnih skupnostih, na ustvarjalnost in tudi na povečanje odgovor- 
nosti za njihovo delovanje. Mislim, da bi bil postavljen popolnoma drugačen 
odnos, če bi samoupravne interesne skupnosti, pa tudi drugi, denimo Gospo- 
darska zbornica, sami predložili svoje programe Skupščini o svoji aktivnosti in 
o ukrepih, da bi izšli iz gospodarske situacije, kot pa, da nekdo drug govori v 
njihovem imenu. Ne nazadnje pa bi tudi lažje ocenili, koliko je kakšen ukrep 
ali sklep uresničljiv. Lahko opazimo, da se nekaj sklepov, ki jih Izvršni svet 
predlaga, ponavlja v analizi o gospodarskih gibanjih. Zanimivo bi bilo globlje 
oceniti, zakaj pride do tega, da se sklep ponavlja, ker bi s tem našli vendar 
tisto rešitev, ki je potrebna, da bi nekaj dejansko napravili. Tako je eden od 
sklepov v predloženem gradivu, da je treba varčevati z energijo oziroma racio- 
nalno z njo delati. Če pa pogledamo, koliko je aspektov racionalnosti ravnanja 
z energijo, potem vidimo, da stvar ni tako enostavna. Verjetno je res najbolj 
enostavno, če ugasnemo luč, vendar je tak pristop varčevanja tiste vrste, ki 
nam daje pravzaprav najmanjše rezultate. 

Pod racionalno uporabo energije razumem veliko več. Začela bi se že pri 
izbiri vrste proizvodnje, nato pri izbiri virov energije, navsezadnje pa je to 
vprašanje povezano tudi z varstvom okolja, ker ravno proizvodnja energije 
v precejšnji meri vpliva na ekološko razmerje. Če bi tako reanalizirali nekaj 
teh sklepov, bi ugotovili, da bo ta pristop treba zastaviti precej široko, od tega, 
kar bomo rešili v srednjeročnih in dolgoročnih planih, pa do tega, da mora 
določene stvari nekdo koordinirati, in do tistega, kar morajo temeljne organi- 
zacije združenega dela same za sebe opraviti. 

Družbenopolitična akcija, ki teče na področju urejanja gospodarske situ- 
acije, moram reči, je bila zelo lepo sprejeta med delavci, vendar bi bilo treba 
ob tej priliki poudariti to, da delovni ljudje dejansko pričakujejo, da to ne bo 
enkratna akcija in da zanimanje družbenopolitičnih organizacij za gospodarske 
probleme, ki so povezani tudi s političnimi problemi, ne bo prehitro usahnilo. 
Kajti dejstvo je, da bodo pri nas še dolgo obstajala določena nasprotja, ki 
bodo tudi delovala v zavesti ljudi; kot je znano, imamo plansko tržni način gospo- 
darjenja, in dokler bo ta tržni način gospodarjenja prisoten, kar bo verjetno še 
precej časa, bo poleg dobrih strani, ki jih prinaša, prinašal tudi vrsto nega- 
tivnih nagibov, ki niso čisto v skladu s samoupravnimi socialističnimi vred- 
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notami. Zaradi tega bi bilo treba stalmo preverjati delovanje institucij in ga 
ocenjevati s stališča ekonomske in politične sprejemljivosti. 

Lahko tudi ugotovimo, da smo nekoliko podcenjevali vlogo subjektivnega 
faktorja pri razreševanju teh problemov in smo se v večji meri naslanjali na 
sprejemanje raznih zakonov in predpisov. Tako smo sprejeli, ne da bi ga do 
kraja uresničili, en zakon, hkrati pa že drugega, ki naj bi pomagal uresničevati 
prej sprejetega. Z delovanjem družbenopolitičnih organizacij bi mogoče lahko 
to »veselje« nad sprejemanjem novih zakonov nekoliko zmanjšali. 

Še ena stvar je, kjer bi delovanje družbenopolitičnih organizacij moralo 
priti do izraza: gre za razrešitev vprašanja, ali se splača dobro gospodariti v po- 
gojih inflacije ali ne. Vemo, da so vodilni teami pogosto v delovnih organizacijah 
orientirani bolj navzven, se pravi na urejanje vseh zadev s cenami, ker >se s ceno 
veliko hitreje ustvarja dohodek kot pa s povečanjem produktivnosti, zboljša- 
njem ekonomičnosti itd. Dejstvo je, da se je v pogojih inflacije res potrebno 
orientirati tudi na cene, vendar bi morali te moči le nekoliko prerazporediti, 
da bi bile v večji meri usmerjene na delovanje znotraj temeljnih organizacij 
združenega dela. 

Za zaključek bi predlagal, da bi morda sprejeli sklep, po katerem bi repu- 
bliška skupščina dobila informacijo, kako teče delo pri izdelavi novega informa- 
cijskega sistema, da bi v analizah gospodarskih gibanj v bodoče zajeli tudi 
analizo delovanja gospodarskih subjektov, institucij ekonomskega sistema in 
ukrepov ekonomske politike ter da bi poskusili postaviti bolj neposredno pove- 
zavo med Skupščino in poglavitnimi nosilci gospodarjenja. 

Predsednik Stane Markič: Kdo želi besedo? Tovariš Globačnik! 

Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši delegati! V lanskem letu 
smo sprejeli ustrezne zakone o osnovanju samoupravnih interesnih skupnosti, 
med drugimi tudi na področju tako imenovane infrastrukture. Na osnovi tega 
smo v Sloveniji organizirali, kot je znano, Skupnost za elektrogospodarstvo in 
Skupnost za promet. V gradivih, ki so nam bila predložena, je ugotovljeno, da 
očitno ti dve skupnosti nista zaživeli oziroma da nista opravili svojih funkcij, 
svojih nalog. V današnjem ekspozeju tovariša Dragana je bilo med drugim re- 
čeno, da se je to zgodilo zaradi neučinkovitega nastopa združenega dela v samo- 
upravnih interesnih skupnostih, zaradi premajhne angažiranosti izvršnih in 
upravnih organov ter zaradi preslabo organizirane družbenopolitične akcije. 

Sodim, da bi moral naš zbor mnogo bolj aktivno postaviti svoj odnos do 
tega vprašanja, kot pa je to bilo danes v ekspozeju. To toliko bolj, ker menim, 
da ni dovolj, da samo ugotovimo sedanje stanje, ampak da bi bilo treba pred- 
lagati dopolnitev sklepov v tem smislu, da se v določenem časovnem raz- 
dobju, recimo v enem letu, tako politično in upravno organiziramo, da bodo te 
skupnosti svoje funkcije lahko zares prevzele. V nasprotnem primeru bomo 
dajali zelo slab zgled celotni Jugoslaviji, saj smo edina republika, ki interesne 
skupnosti ima. To idejo smo na veliko in po mojem mnenju utemeljeno ponujali 
tudi drugim, in moram reči, da so jo ti tudi sprejemali. Danes pa nam bo ob tako 
pasivnem odnosu do tega vprašanja vsa stvar ne samo v Sloveniji, ampak tudi 
v Jugoslaviji naredila kar precejšnjo škodo, če ne bomo terjali od predlagatelja 
in vseh subjektov, ki so te interesne skupnosti snovali, da naredijo zelo kon- 
kreten operativni program, ki naj zagotovi, da bo potreba po zakonskem ure- 
janju teh vprašanj najmanj v enem letu ugasnila. 

26 
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V referatu je bilo ugotovljeno, da se ne držimo obsega splošne in skupne 
porabe, kot smo se dogovorili. Ta ugotovitev je gotovo točna, vendar pa postav- 
ljam vprašanje kot delegat Zveznega zbora, zakaj ta ugotovitev ni bila ista pred 
dobrim tednom dni, ko smo razpravljali o naših pripombah k zveznemu zakonu 
o depozitih. Takrat smo pa trdili, da v Sloveniji ti dve obliki porabe obvla- 
dujemo. 

Pa še nekaj bi rad rekel ob tem, ko govorimo o splošni in skupni porabi. 
Menim, da je treba v Sloveniji in v Jugoslaviji doseči, da bo celotna splošna in 
skupna poraba bilancirana, da bo sestavni del bilanc. To zdaj ni tako, saj 
imamo poleg tako imenovanih namenskih sredstev, ki jih združujemo v okviru 
bilanc, tudi sredstva, ki jih izvenbilančno združujemo. Gotovo bi bilo zelo za- 
nimivo vedeti, kaj vse bremeni polno lastno ceno proizvajalcev oziroma kaj 
vse se obeša na proizvodno ceno. Glede na to mislim, da je nujno, da se v 
Jugoslaviji dogovorimo, kaj vse se šteje oziroma gre v skupno in splošno porabo 
ter da na osnovi enotne nomenklature govorimo o tej porabi v Jugoslaviji. 

Predsednik Stane Markič: Kdo želi besedo? Tovariš Cveto Majdič! 

Cveto Majdič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Povedal bi nekaj problemov v zvezi z delom naših organizacij v tujini. Pred 
kratkim je bilo o tem postavljeno delegatsko vprašanje v Zboru združenega 
dela; odgovor je le delno zadovoljil. Mislim pa, da je več ali manj vsem dele- 
gatom znano, da se je v zadnjem času precej spreminjala sposobnost organi- 
zacij, ki delajo zunaj, namreč organizacij, ki opravljajo razna dela in storitve. 
S prehodom na interesne skupnosti je postalo tudi obdavčevanje precej raz- 
lično. To je en problem. 

Drugi problem pa je v tem, da se v tujini, tako kot pri nas, zakoni spremi- 
njajo. Dositikirat je organizacija, ki je sklenila določeno pogodbo za več let, s 
spremenjeno zakonodajo dodatno obremenjena. Organizacija mora to sama reše- 
vati. Menim, da ni prav, da so v takih primerih delovne organizacije prepuščene 
več ali manj same sebi oziroma svojim združenjem. Zato v zadnjem času pri- 
haja do tega, da organizacije, ki delajo v tujini, sklepajo pogodbe samo za eno 
ali morda za dve leti. Zdi se mi, da naj bi od zbornice ali koga drugega od teh 
združenj zahtevali, naj vse organizacije, ki trenutno izvajajo razna dela v tu- 
jini, na enem mestu zberejo svoje probleme, s katerimi se srečujejo, da bi jih 
potem skupaj reševali. To bi bil gotovo eden od načinov, s katerimi bi lahko našo 
zunanjetrgovinsko bilanco krepko popravili. Pri tem bi morali tudi izboljšati 
ekspeditivnost naših upravnih organov, ki se včasih tako obnašajo, kot da vse 
normalno teče. Hvala. 

Predsednik Stane Markič: Prosim, kdo želi besedo? Tovariš Marko 
Bule! 

Marko Bule : Iz ekspozeja tovariša Dragana smo slišali oceno, da je 
stanje v Sloveniji in v Jugoslaviji zelo podobno in da mora biti zaradi tega tudi 
ukrepanje precej podobno. S to oceno se absolutno strinjam. Najbrž pa bi k 
temu kazalo dodati, da so vendarle razmere v Sloveniji pri nekaterih vpra- 
šanjih bolj zaostrene, ker se pač protislovja kažejo v bolj zaostrenih oblikah, 
glede na to, da smo nekoliko razvitejši del Jugoslavije. 

V naši delegaciji smo se zavedali, da bo uresničevanje letos sprejete eko- 
nomske politike izreden napor in zelo težavna stvar in da bo treba predvsem 
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v federaciji ustvarjati pogoje za realizacijo sprejete politike. Jasno nam je bilo, 
ko smo glasovali za resolucijo, da dotedanji ukrepi in predpisi niso zadosti za 
uresničitev resolucije. Zato smo kot delegacija v januarju, februarju in marcu 
zelo budno spremljali gospodarska gibanja in spremljajoče ukrepe, saj smo 
ugotovili, da ni bilo vrste ukrepov že v resoluciji in da so minili trije meseci, 
pa nekaterih ukrepov predvsem na področju izvoza in uvoza ni bilo. 

Na področju izvajanja kreditno-monetarne politike smo kot slovenska dele- 
gacija sprožili zahtevo po ustrezni razpravi. Do te je v mesecu aprilu tudi pri- 
šlo. Moram reči, da smo tedaj ugotovili pravzaprav isto situacijo, kot je bila 
ugotovljena na današnjem zasedanju, in da smo predlagali približno enako 
ukrepanje, kot so današnji sklepi. 

Moram pa vendarle reči, da naša opozorila in zahteve niso bile dovolj 
obravnavane, najbrž zato, ker so bile te razmere bolj občutne v Sloveniji kot 
drugje. Zaradi tega so zvezni ukrepi po mnenju naše delegacije tudi nekoliko 
kasnili. 

V delegaciji tudi nismo bili zadovoljni, ker ni bil uresničen sklep, sprejet 
aprila meseca, da bo zvezni izvršni svet v juliju predložil polletno analizo. Ker 
te analize ni bilo, smo se dogovorili samo za ustrezno razpravo v odborih, ki je 
bila pred dobrimi 10, 14 dnevi. Tedaj smo ponovno zahtevali, da naj bi o vseh 
ukrepih takoj v začetku septembra ponovno razpravljali. To govorim zato, ker 
mislim, da sem dolžan povedati, kako je reagirala naša delegacija glede na 
pooblastila, katera ji je dala slovenska skupščina. 

Moram pa pri tem reči, da smo ugotovili, da predvsem zaostajamo z ukrepi. 
Tudi v prvem odstavku prvotnih stališč Izvršnega sveta za današnje zasedanje 
je ugotovitev, s katero se ne bi mogel strinjati, namreč da tendence v zadnjih 
mesecih ne kažejo nič posebnega, le nekoliko bolj zaostreno podobo. Torej so 
tendence iste že od decembra, ko smo sprejemali resolucijo. Vse mesece letoš- 
njega leta pa smo bili nezadovoljni z zaostajanjem, tako da bi lahko ugotovili, 
da je tudi v Sloveniji prisotno zaostajanje z ukrepi, da torej to ni samo karakte- 
ristika za federacijo. Prečesto se zadovoljujemo s telovadbo z indeksi in pri- 
stajamo na prijetno splošnost; smo premalo konkretni z ukrepi, ki bi najbrž 
dostikrat marsikaj odpravili. Bolj ko bi bili konkretni, lažje bi odpravili težave, 
ki se nam pojavljajo. 

Glede splošne porabe se strinjam z ocenami, ki sta jih dala tovariš Kro- 
pivnik in tovariš Globačnik. Najbrž se bomo morali res dokopati do tega, da 
bomo imeli v Jugoslaviji enotne pokazatelje, enotno metodologijo in da ne 
bomo eno ocenjevali doma, drugo pa v federaciji. Na drugi strani pa se bomo 
morali izkopati iz situacije, da bomo nekatere ugotovitve imeli šele ob polletju. 
Če so stopnje splošne in skupne porabe višje, kot smo se dogovorili, ni pro- 
blem samo v tem, da naj bi jih v polletju znižali, ampak v tem, da smo jih že 
vgradili v stroške proizvodnje in tako že vplivali na inflacijsko obnašanje, na 
porast cen itd. Zaradi tega bo najbrž treba ponovno razmisliti, ali ne bi kazalo, 
da bi bili v Sloveniji tako odločni kot v izobraževalni in znanstveni sferi tudi 
v drugih sferah. 

Mislim, da je pravilen pristop, to smo tudi danes slišali, v ekspozeju tova- 
riša Dragana namreč, predvsem selektiven. Iz kopice gospodarskih problemov 
je izločil štiri področja, kjer so problemi najbolj zaostreni. Govoril je o inflaciji, 
posebej o cenah, o uvozu in izvozu, o investicijah ter o splošni in skupni 
porabi. Menim, da je prav tako in da naj tudi stališča obdelajo predvsem ta 
štiri vprašanja. 
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Pri tem pa bi opozoril še na eno stvar: današnja razprava mislim, da ni 
namenjena samo uresničevanju ekonomske politike za leto 1975, temveč je tudi 
ena od zelo pomembnih začetnih razprav za novi srednjeročni plan. V gradivu 
sem zasledil stališče, da je zelo prav, da se pripravlja poseben stabilizacijski 
program. Mislim, da gre za narobe postavljeno stvar. Kajti če ne bomo vsega 
srednjeročnega plana, ki je zdaj pred nami, resnično pripravili kot stabiliza- 
cijski plan, nam noben paralelni stabilizacijski program ne bo pomagal pri sta- 
bilizaciji. Zato mislim, da bi današnja razprava v bistvu morala biti že začetek 
razprave o srednjeročnem planu. Vse naše napore, ki jih bomo imeli v nasled- 
njih mesecih do konca leta ob razpravah o srednjeročnem planu, moramo res- 
nično usmeriti v to, da bomo odgovorili na štiri, pet osnovnih protislovij, ki se 
v naši družbi zelo močno pojavljajo. 

Eno teh protislovij so investicije. Namreč dejstvo je, da se pri nas, kadar 
gre za investicije, pozablja, da investicija pomeni danes proizvodnjo, jutri in 
pojutrišnjem pa potrošnjo. Na vse to pa se pri nas pozablja. 

Drugo vprašanje je prav gotovo odnos med gospodarsko in negospodarsko 
sfero. V bistvu smo ga sicer razrešili, zdaj pa ga moramo še praktično izvesti. 
Kajti, če ne izvajamo dogovorjene politike skupne porabe, se zaostruje proti- 
slovje med obema sferama in se izsiljujejo administrativni ukrepi ter še bolj 
potiska vstran odločanje delavcev v združenem delu. 

Tretja sfera, kjer se kaže največja protislovnost, pa je nastopanje doma in 
v svetu. Namreč, zdaj je več kot jasno, da so razmere v svetu nove in da niso 
muha enodnevnica, temveč da bodo obveljale nekaj let. Mislim, da je precej 
jasno, da se kapital v obrambi svoje pozicije organizira kot država, da se 
organizira kot meddržavne institucije, da se organizira kot mednacionalne 
družbe. Zaradi tega naš odnos do vsega tega ne more biti včeraj šen, ampak mora 
biti nov. Sklicevanje na realizacijo resolucije o neuvrščenih je pri tem zelo na 
mestu. Vendar samo to ni dovolj. Mi moramo resnično iti v neko konkretizacijo, 
na primer ko se bomo odločali o novih investicijah, ko se bomo odločali o sred- 
njeročnem planu, ko bomo koncipirali svojo pozicijo v zahodnem svetu. 

Zato mislim, da so vsa vprašanja, ki so danes na dnevnem redu, vprašanja 
našega obnašanja ne do konca leta, ampak za nadaljnjih pet let. Nekaj je nam- 
reč jasno: vsi ukrepi, ki se v Jugoslaviji sprejmejo, rabijo v bistvu 8 do 9 mese- 
cev, da dajo efekte. To se pravi, da bodo ukrepi, ki jih bomo zdaj sprejemali, 
dajali efekte v letu 1976. Letošnje leto je več ali manj v svojih tendencah že 
opredeljeno. Zaradi tega imajo vse te razprave, ki so pred nami, predvsem 
pomen za leto 1976. 

Predsednik Stane Markič: Hvala lepa! Rad bi povedal, da to točko 
dnevnega reda obravnavamo kot zainteresiran zbor; zato dajemo svoja mnenja 
in stališča Zboru združenega dela in Zboru občin. Zato prosim delegate, da dajo 
prednost v svojih razpravah pripombam k stališčem, da jih bomo posredovali 
tema zboroma. Druga stvar pa je razprava o ekonomskih problemih, ki zadevajo 
stališča Izvršnega sveta. S tega vidika prosim, če bi lahko nadaljevali razpravo. 

Prosim, tovariš predsednik Marijan Brecelj! 

Marijan Brecelj: Tovarišice in tovariši delegati! Mislim, da je prav, 
da ugotovimo, da so bile priprave za razpravo o gibanju gospodarstva in 
o izvajanju resolucije o družbenoekonomski politiki in o razvoju naše repu- 
blike v letu 1975 letos temeljito pripravljene. To seveda ni bil slučaj, saj so 
nam že prvi meseci v letošnjem letu pokazali, da gibanja ne gredo tako, kot 
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smo predvidevali. Zato je bil takoj dan znak, da bo treba temeljito poseči 
v ta gibanja, če bomo želeli, da bo izvajanje resolucije tako, kot si želimo. 

In drugo, priprave za razpravo v Skupščini so sovpadle z akcijo, ki jo 
je sprožila, kot veste, Zveza komunistov in ki je bila zelo uspešna v tem smislu, 
ker je pod vodstvom posebnega koordinacijskega odbora in tudi s temeljito 
akcijo našega Izvršnega sveta posegla ne samo v neke naše centralne institucije, 
ampak tudi v občine in posebej tudi v vse večje organizacije. 

Tako lahko rečemo, da smo se temeljito pripravili na razpravo o gospo- 
darskih gibanjih v Skupščini in da so zato tudi dejanski rezultati dobri. Le-te 
vidimo zlasti v tem, da je lahko Izvršni svet pripravil predlog ukrepov in 
stališč, katera so lahko tudi naši skupščinski odbori, skupaj z odborom našega 
zbora, zelo tehtno in tudi konkretno obravnavali. 

V zvezi s tem, kar je rekel predsednik našega zbora, bi predlagal, da bi 
priporočili zboroma, da bi bili v sklepih in priporočilih konkretnejši v tem 
smislu, da bi pozvali vse delegate, naj bi v resnici poskrbeli, da bodo sklepi 
v bazi dejansko sprejeti. 

Gre za precej sklepov, ki naj jih sprejmejo v občinskih skupščinah, v kra- 
jevnih skupnostih, v delovnih organizacijah. Da bi to dosegli, si zelo konkretno 
predstavljam, da po današnjih zasedanjih, kot je zelo pametno rekel tovariš 
Dragan, ne bomo šli na dopuste, ampak vsak v svojo bazo, kjer se bo treba 
konkretno in operativno dogovoriti, kako je treba sklepe in priporočila na 
terenu izvajati in uresničiti. 

Vsekakor velja obdržati sedanjo aktivnost še vnaprej ter ob nekoliko boljših 
rezultatih, ki se kažejo v juniju, doseči uresničevanje zadanih nalog. Na tak 
način moramo priti do uspeha! 

Predsednik Stane Markič: Želi še kdo besedo ? Ce ne, prosim pred- 
stavnika redakcijske komisije, da posreduje njeno mnenje! 

Marjan Šiftar: Imam majhno redakcijsko pripombo k stališčem in 
sklepom: povsod, kjer se govori o Skupščini, bi se verjetno moralo govoriti 
o zboru, ker stališča in sklepe sprejema zbor. 

Naslednja stvar pa je v tem, da se nikjer, kjer se omenja racionalno gospo- 
darjenje, varčevanje, produktivnost in tako dalje, ne omenja delovna disciplina. 

Naslednja stvar je pri točki 7, v delu, ki govori o vlogi in pomenu razisko- 
valne dejavnosti. Formulacija se mi zdi, da je preohlapna in da je v .njej iz- 
puščeno to, da se rezultati raziskovalnega dela oziroma raziskovalne dejavnosti 

. do sedaj v premajhni meri uporabljajo oziroma izrabljajo. Poudarek je v celoti 
izpuščein. 

Zelo podpiram to, kar je tovariš predsednik Brecelj na kcncu poudaril. Sam 
sem imel predlog, da bi se moral naš družbenopolitični zbor nekako opredeliti, 
kako se bo še vnaprej vključeval v akcijo za izvrševanje ekonomske resolucije, 
kaj bodo delegati Družbenopolitičnega zbora delali naprej v tej akciji. To^ mislim, 
bi bilo glede na funkcijo našega zbora, glede naše obveznosti nujno potrebno 
in koristno. 

Popolnoma se strinjam s tem, kar je tovariš Bule govoril o splošnosti in 
zakaj se omenjata samo raziskovalna in izobraževalna skupnost kot tista dva 
krivca, ki sta prekoračila okvire, postavljene z resoluoijo. Zakaj se ne omenjajo 
tudi drugi, večji ah veliki krivci? V zadnjem času o teh krivcih nismo mnogo 
slišali. Poslušali smo ves čas le to, da smo kršili dogovore na vseh nivojih, 
redkokdaj pa smo slišali ali zelo malokrat, kdo in v kolikšni meri jih je kršil. 
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V analizi, ki je bila danes predložena oziroma ki smo jo dobili prek »Poro- 
čevalca«, se večkrat omenja tudi to, da je združeno delo prevzelo določeno nalo- 
go oziroma da združeno delo ni naredilo tega in ornega. Verjetno bi moralo biti 
bolj konkretno zapisano, kateri del združenega dela, katero področje združenega 
dela je to naredilo oziroma ni naredilo. 

Naslednja sitvar: Zelo me je razveselilo/to, kar je tovariš Bule govoril o delu 
delegacije v Zvezni skupščini. V bistvu je to predstavljalo neke vrste poročilo 
o delu delegacije. Iz tega pa izpeljujem naslednjo misel, namreč da je v politič- 
nih dokumentih, ki smo jih sprejemali v zvezi z resolucijo v zadnjem obdobju, 
večkrat poudarjena zahteva za ugotavljanje odgovornosti na vseh nivojih. Za- 
to me je razveselilo to, kar je tovariš Bule poročal, zlasti ker moramo ob tem 
ugotoviti, da, žal, pogrešamo tako poročilo o delu Izvršnega sveta in upravnih 
organov, namreč o tem, kako so se Izvršni svet in upravni organ vključevali 
v uresničevanje resolucije iin kaj so naredili v tem prvem polletju za njeno 
uresničevanje. 

Drugo, kar pogrešam, pa je ocena do sedaj sprejetih ukrepov za izvajanje 
resolucije. Doslej smo sprejeli le oceno splošnih gibanj, ki je dokaj neosebna in 
splošna, ni nam pa ponujena ocena ukrepov, ki so bili že sprejeti za izvajanje 
resolucije. Ah naj to pomeni, da so sprejeti ukrepi sprejemljivi in da so torej 
prispevali k pozitivnim trendom, k pozitivnim premikom? Ali pa so ti ukrepi 
tudi po svoje delno prispevali k stanju, kakršno je danes? 

Predsednik Stane Mar kič: Prosim, ima še kdo od delegatov pripombe 
k našim stališčem? Če -nima;, bi prosil redakcijsko komisijo, da se sestane in 
ugotovi, kaj je treba upoštevati v besedilu stališč. 

Nadaljujemo z razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš Zakonjšek! 

Jože Zakonjšek: Tovarišice in tovariši delegati! Pravzaprav nisem 
imel namena širše razpravljati o problemih gospodarskih gibanj; v današnji raz- 
pravi želim opozoriti le na nekatere momente pa tudi povedati svoje mnenje 
s tem v zvezi. 

Strinjam se s tem, kar je na koncu svoje razprave povedal tovariš Bule o 
možnostih preoblikovanja razvojne smeri v letošnjem letu. Večina ukrepov, 
ki bodo danes sprejeti in ki bodo sprejeti tudi v federaciji, ima po logiki svoje 
učinke v osem,mesečnem razmaku, tako da bodo lahko popolnoma delovali šele' 
proti koncu naslednjega leta. Vendar pa mislim, da kljub temu ne gre pozabiti, 
da pa je vrsta ukrepov, ki smo jih že sprejeli v prvi polovici leta. Ti bodo za- 
čeli delovati v kratkem. 

Sedaj gre za to, da spremenimo neugodne tendence. Razlogov za to je 
več. Poslabšanje odnosov in sorazmerij lahko privede do resne gospodarske 
in tudi siceršnje krize pri nas. Drugo, o tem je tovariš Bule govoril, moramo 
se vendarle v neki ustreznejši atmosferi pripraviti na nov srednjeročni program, 
da v skladnejših odnosih in tendencah, ki ne bodo vodile k poslabšanju, pri- 
pravimo poglede na novo srednjeročno razvojno obdobje do 1980. leta. 

Mislim, da bo potrebno- zelo dinamično spremljati vsa gibanja in se ne 
uspavati s kakršnimikoli možnimi zastoji. Naše ocene kažejo, da situacija v 
svetu dejansko ni tako ugodna, kot smo jo ocenjevali pred nekaj meseci. 
Stagnacija je še vedno tu. V Ameriki se računa, da pred koncem leta ne bo 
prišlo do kakršnegakoli bistvenega zboljšanja gospodarske rasti. Znano je, da se 
dvig rasti iz Amerike prenaša v Evropo s časovnim razdobjem 8 do 10 mesecev 
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in da je Evropa danes v globoki recesiji. Zadnji podatki kažejo, da je bila v Ita- 
liji v petih mesecih industrijska proizvodnja nižja za 13°/o od lanskoletne, da se 
v zahodnih deželah giblje med 8 do 9>% pod lanskoletno ravnijo. To se pravi, da 
bodo neugodni pogoji na zunanjem tržišču še nadalje prisotni. Treba bo 
temeljito analizirati to, kar bomo sprejeli, iskati dodatne ukrepe, jih korigirati, 
da bi se tendence praktično uravnavale v smer, kakršno želimo oziroma kakršna 
bi bila normalnejša glede na vse, o čemer smuo toliko slišali v zadnjih mesecih 
in v zadnjih tednih. 

Na takšno delo, kakršnega smo imeli do sedaj, ko často z ukrepi zaosta- 
jamo, vsi po vrsti, od federacije do republike, nas na nek način navaja tudi 
sistem. Sistem bomo morah očitno spremeniti. V okviru sistema planiranja 
se pripravlja drug pristop k spremljanju, analiziranju in uravnavanju gospo- 
darskih gibanj in dinamike. Pri tem nam bo srednjeročni plan sprejeta politika, 
v skladu z njo pa potem odgovorni organi na vseh ravneh vsakodnevno, perma- 
nentno spremljajo gibanja in pripravljajo ukrepe, da se gibanja uskladijo z za- 
črtano politiko. V tem smislu nekoliko zmanjšujemo dosedanji pomen letnih 
analiz in ocen in ne gremo vsako leto ponovno v razpravo o vseh odnosih. 
Skratka, imeli bomo začrtano politiko in daljši rok in znotraj te politike bomo 
uravnavali in delovali v smeri izvajanja ciljev in nalog, za katere se bomo 
dogovorili. 

Glede pripombe tovariša Globačnika o razpoložljivih podatkih v zvezi z 
razpravo v Skupščini moramo opozoriti, da dejansko po trimesečnih podatkih 
nismo imeli nekih znatnejših odstopanj v sektorju skupne in splošne porabe. 
Takrat smo z določenimi rezervami rekli, da so ta gibanja približno skladna 
s predvidevanji v resoluciji. Imamo pa izreden skok v mesecu juniju. Tedaj 
so prejemki prebivalstva porastli za 40,4 %>, osebni dohodki za 44,3 odstotka, 
skupna poraba za 36,4 '%>, splošna pa za 27 °/o. Skratka, določena poslabšanja 
v teh odnosih so se praktično odkrila šele v tem mesecu in iz vsega tega 
sledi ocena, da je poraba nad predvidevanji in neskladna s cilji, začrtanimi v 
resoluciji. 

Da bi izboljšali analitsko osnovo smo pri republiškem zavodu za planira- 
nje formirali strokovno komisijo predtsavnikov vseh institucij, ki so nosilci 
podatkov. To so Služba družbenega knjigovodstva, banke, statistika; akcija je 
podobna naporom, ki so bili narejeni na zvezni ravni. Razen nekaj začetnih 
sestankov pa doslej posebnih uspehov še ni bilo. Toda v tej smeri bomo na- 
daljevali in omenjena skupina bo poskušala poglabljati analize. 

Gre pa še za drug, dosti širši in težji kompleks. To je oblikovanje celotnega 
družbeno-informacijskega sistema, kar je naloga Republiškega komiteja za 
družbeno planiranje in informacijski sistem. V okviru tega komiteja smo 
formirali komisijo, ki bo pripravila teze za zakon. Ta naj zajema vse elemente 
sistema, vse do priprav določenih stališč in pogledov na funkcioniranje raču- 
nalniške mreže, dopovezavo med raznimi sistemi in podsistemi, tako znotraj 
republike kot tudi med republikami in v federaciji. Gre torej za enoten 
sistem pokazateljev, ki pa mora biti tako izdelan, da omogoča tekoče analitsko 
delo, tako na ravni krajevnih skupnosti, TOZD občin kot tudi vseh drugih 
družbenopolitičnih skupnostih in organizacijah. 

Predsednik Stane Mar kič: Prosim, kdo še želi besedo? (Nihče.) Pred- 
lagam, da preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, ko pa se komisija vrne, 
bomo glasovali o stališčih. Se strinjate? (Da.) 
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Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na predlog poslovnika 
Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Predlog poslovnika je predložila Komisija za pripravo poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije. Obravnavale so ga: Komisija za pravosodje, Komisija za 
narodnosti, Zakonodajno-pravna komisija, ki je sprejela amandmaje k 99., 249., 
254. in 297. členu. Poročila ste prejeli. Predlagatelj se strinja z vsemi predlože- 
nimi amandmaji. Tudi Izvršili svet se s predlogom poslovnika strinja. 

Pričenjam razpravo ! Prosim, kdo želi besedo? Besedo .ima tovariš Janko 
Cesinik! 

Janko Cessnik: Tovarišice in tovariši delegati! Komisija za pripravo 
poslovnika Skupščine SR Slovenije je v skladu s sklepi Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora z dne 21. maja 1975, s katerimi so 
sprejeli osnutek poslovnika Skupščine SR Slovenije, pripravila besedilo predloga 
poslovnika Skupščine SR Slovenije, ki ga predlaga vsem zborom Skupščine SR 
Slovenije v obravnavo in sprejem. 

Komisija je na podlagi pripomb in predlogov k osnutku poslovnika, danih 
v razpravi v delegacijah, skupinah delegatov, občinskih skupščinah in drugih 
samoupravnih sredinah ter v republiški skupščini, pripravila spremembe in 
dopolnitve, ki skupaj z besedilom osnutka poslovnika sestavljajo predlog po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije. 

Razprava o osnutku poslovnika je bila poglobljena in ustvarjalna ter je 
podprla izhodišča, na katerih je zasnovan poslovnik, predvsem glede oprede- 
litve delegatskih razmerij, ki jih poslovnik opredeljuje v skladu z ustavnimi 
načeli tako, da postaja republiška skupščina dejansko- meato medsebojnega so- 
očanja in dogovarjanja o skupnih interesih in potrebah in neposrednega odlo- 
čanja delavcev in delovnih ljudi in občanov, organiziranih v vseh sredinah in 
oblikah združenega dela v samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

Razprava je pokazala, da tudi poslovnik republiške skupščine predstavlja 
kakovostni prispevek k dograjevanju in izpopolnjevanju ustavno zasnovanega 
delegatskega sistema, na podlagi katerega bodo delovni ljudje, tako kot odlo~ 
čajo v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih o svojem delu, po- 
gojih za delo in rezultatih svojega dela, odločali tudi v republiški skupščini o 
svojih in skupnih interesih in o usmerjanju družbenega razvoja, izvrševali 
oblast in opravljah druge družbene zadeve. 

Za čim popolnejšo izpeljavo delegatskega delovanja republiške skupščine so 
bile v tej smeri dane k osnutku poslovnika nekatere pripombe iin predlogi, ki jih 
je Komisija proučila in, kolikor so bili sprejemljivi, tudi upoštevala, kar je raz- 
vidno iz priloženih sprememb in dopolnitev ter iz obrazložitve. 

V zvezi s predlaganim besedilom predloga poslovnika je poftrebno opozoriti 
predvsem na nekatere pomembnejše vsebinske spremembe in dopolnitve. Sklad- 
no z izraženimi pripombami se v poglavju, ki govori o delegacijah in delegatih, 
še bolj poudarja delegatska narava celotnega skupščinskega delovanja. Tako so 
v tem poglavju natančno opredeljeni pogoji za delo ter pravice in dolžnosti dele- 
gacij in delegatov za uresničevanje ustavnih pravic delovnih ljudi in občanov 
in za njihovo organizirano delo in odločanje v Skupščini. V ta namen predlog 
posovnika zavezuje Skupščino, da mora obveščati delegacije temeljnih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih organizacij o vseh 
zadevah, ki jih obravnavajo zbori, o smotrih in razlogih, zaradi katerih se pred- 
laga obravnava posameznih zadev, o predlogih aktov ter o tem, kako predlagane 
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rešitve vplivajo oz;roma uresničujejo interese delovnih ljudi in občanov in o 
vseh drugih zadevah, ki so pomembne za zavzemanje temeljnih stališč in za 
delo delegatov v Skupščini. 

Hkrati s tem pa se daje možnost članom delegacij, delegatom, družbenopoli- 
tičnim organizacijam ter delovnim ljudem in občanom, da se seznanijo prek 
različnih oblik informativno-dokumentacijskih centrov z vsemi gradivi, za ka- 
tere so zainteresirani. 

V predlogu poslovnika se še bolj poudarja in zagotavlja pravica delegacij 
oziroma občinskih skupščin pri predlaganju zadev, ki naj ise uvrstijo na dnevni 
red sej zborov Skupščine oziroma v delovne programe Skupščine in njenih 
zborov. S tem se želi doseči, da bodo tako dnevni redi kot tudi programi dela 
izhajali neposredno iz interesov in potreb temeljnih samoupravnih organizacij 
in skupnosti in da se bodo v njihovo snovanje Vključevali vsi subjekti samo- 
upravnega odločanja. 

V predlogu poslovnika je narejena tudi večja konkretizacija glede pošiljanja 
delegata oziroma delegatov na seje zbora združenega dela in Zbora občin, in 
sicer v tem smislu, da zbor združenega dela občinske skupščine oziroma ob- 
činska skupščina pošlje delegata glede na vprašanja, ki so na dnevnem redu 
seje Zbora združenega dela in Zbora občin, lahko pa določi tudi po več delegatov, 
ki izmed sebe pošljejo delegata oziroma delegata na sejo zbora Skupščine. 

Koit je bilo že poudarjeno ob obravnavi osnutka poslovnika, poslovnik iz- 
recno ne opredeljuje skupin delegatov, ker izhaja iz načela, da funkcijo kon- 
ferenc delegacij za Zbor združenega dela in Zbor občin v republiški skupščini 
opravijo občinske skupščine, dopušča pa skupine delegatov le kot metodo dela 
za pošiljanje delegatov v republiško skupščino. 

V predlogu poslovnika je temeljiteje opredeljena vloga delegata kot aktiv- 
nega dejavnika v procesu oblikovanja predlogov in sprejemanja odločitev. Tako 
so kot najbolj pregledno naštete pravice in dolžnosti, ki jih ima delegat v zboru, 
ko lahko predlaga izdajo zakona ali drugega akta, amandmaje k zakonskemu 
predlogu ali k drugemu aktu in obvezno razlago zakona, predlaga obravnavanje 
zadev, ki se nanašajo na politiko in delo Izvršnega sveta, na izvrševanje zakonov 
in delo republiških upravnih organov, predlaga uvrstitev določenih zadev v de- 
lovne programe zborov, vloži s podporo najmanj 9 delegatov interpelacijo za 
obravnavanje posameznih političnih vprašanj v zvezi z delom Izvršnega sveta, 
ter druge pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz njegovega delegatskega razmerja. 

Pri vprašanjih delegatov je predlagana sprememba v tej smeri, da mora 
biti odgovor na vprašanje delegata poslan delegatu, ki ga je postavil, in vsem 
delegatom v zboru. Hkrati pa se povzetki teh vprašanj in odgovori nanje objav- 
ljajo tudi v posebni publikaciji v »Poročevalcu«. S tem se želi dati še večji 
poudarek temu, da so vprašanja delegatov izredno pomemben institut delegat- 
skega skupščinskega sistema, na podlagi katerega bodo delegati prinašali v 
Skupščino pomembne družbene probleme in tako omogočili pravočasno reagi- 
ranje na raznovrstne pojave in probleme in ustrezno ukrepanje za reševanje 
perečih zadev. 

V zvezi s tem se odpira tudi možnost postavljanja vprašanj predsednikom 
skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, kadar te skupščine enakopravno 
odločajo s pristojnimi zbori Skupščine, in sicer vprašanj, ki se nanašajo na 
njihovo delo v teh skupščinah. To poslovnik tudi ustrezno rešuje. 

Navesti je potrebno, da je v predlogu poslovnika razširjena imunitetna pra- 
vica tudi na delegate v delovnem telesu Skupščine ali zbora in na delegate, ki so 
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izvoljeni v določeno funkcijo v Skupščini. Predvideno je torej, da se za izkazo- 
vanje imunitetne pravice izda potrebna legitimacija, potrdilo, glede katerega 
bo izdan poseben predpis, ki ga bo izdalo Predsedstvo skupščine. 

Glede delavnega področja zborov je predlagana dosledna razmejitev v tej 
smeri, da v vsakem zboru pridejo do izraza specifični interesi An vloga zbora. 
Predvsem pa prihaja do. izraza združeno delo.. Jasneje .so konkretizirane ustavne 
pristojnosti Družbenopolitičnega zbora po 344. in 345. členu republiške ustave, 
tako tiste, o katerih odloča ■enakopravno z drugima dvema zboroma, kot tudi 
kadar sprejema stališča. Tem razmejitvam sledi tudi podrobnejša razčlenitev 
pristojnosti skupščin samoupravnih interesnih skupnosti za območje republike, 
ki odločajo enakopravno z Zborom združenega dela in Zborom občin. 

Glede delovnih teles Skupščine in zborov so bila v razpravi podprta izho- 
dišča o> njihovi vlogi in delovanju, zato v tem ni bistvenih sprememb. 

Natančnejša je opredelitev delovnega področja Komisije Skupščine SR Slo- 
venije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve glede na vlogo v postop- 
ku volitev oziroma imenovanj. V predlogu poslovnika je spremenjen glede na 
poseben ustavni značaj sestav Komisije za narodinositi, ki iima za izjemo od osta- 
lih komisij poleg predsednika tudi dva podpredsednika. 

Poudariti je potrebno, da je Komisija s posebno pozornostjo proučila vse 
pripombe glede rokov pošiljanja gradiv in obravnavanja predlogov aktov v po- 
sameznih fazah zakonodajnega postopka. Oib, tem je imela nenehno pred očmi, 
da je potrebno s poslovnikom zagotoviti ustrezen čas delegacijam in občinskim 
skupščinam kot konferencam delegacij za določanje temeljnih stališč. 

Sprejeto je bilo stališče, da je predvideni najmanj 30-dnevni rok za po- 
šiljanje gradiv in sklic seje primeren in da ga ne bi kazalo podaljševati ali skraj- 
ševati. Upoštevati je namreč treba, da gre za minimalen 30-dnevni rok; vse- 
kakor pa se bo težilo k temu, da bodo imele temeljne organizacije gradivo pri- 
meren čas v razpravi. 

V okviru tega roka pa je bila potrebna določena uskladitev posameznih ro- 
kov, ko se gradivo obravnava v delegacijah in delovnih telesih Skupščine ozi- 
roma zborov. Tako se predlaga glede na vlogo delovnih teles, ki se marajo v 
skladu s svojimi pristojnostmi opredeliti do predlogov, pripomb, mnenj, stališč 
in pobud delegacij in delegatov oziroma do amandmajev pooblaščenih predlaga- 
teljev, da morajo biti njihova poročila poslana prejemnikom gradiv najmanj 
8 dni pred dnem, določenim za sejo zborov. S tem je omogočeno, da se bodo 
delovna telesa opredelila do amandmajev, ki jih bodo morali predložiti poobla- 
ščeni predlagatelji v roku 14 dni pred. sejo zbora. 

Predvidena je izjema za predlagatelja akta, ki bo moral amandmaje pred- 
ložiti v roku 8 dni pred sejo, če bo želel, da se bodo njegovi spreminjevalni ozi- 
roma dopolnilni predlogi šteli za sestavni del predloga akta. 

Med pomembnimi določbami, na katere je potrebno posebej opozoriti, je 
v 263. členu predvideni posebni postopek v primeru, če vsebuje amandma k 
zakonskemu predlogu rešitve, s katerimi se spreminjajo načela, na katerih naj 
temelji zakon in ki jih je zbor že določil ob obravnavi predloga za izdajo zakona 
oziroma zakonskega osnutka, ali če bi sprejetje amandmaja zahtevalo bistveno 
spremembo besedila predlaganega zakona oziroma dodatna finančna sredstva. 
V takem primeru lahko zbor sklene pred odločanjem, naij prouči amandma pri- 
stojno delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija, o tem pa se mora izreči 
tudi Izvršni svet. 
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Komisija je kljub nekaterim pripombam v zvezi z rešitvijo, da mora imeti 
delegat, ki predlaga amandma k zakonskemu predlogu po predvidenem 14- 
dnevnem roku, podporo najmanj 9 delegatov, menila, da take rešitve ne bi 
kazalo spreminjati. Zeli namreč zagotoviti, da bi bilo težišče razprave o pred- 
laganih rešitvah v fazi predloga za izdajo zakona in zlasti osnutka. Glede more- 
bitnih dopolnilnih in spremljevalnih predlogov, ki ;so v obravnavi zakonskega 
predloga predlagani v obliki amandmajev, je namreč 'potrebno poudariti, da se 
mora o vsakem amandmaju razpravljati enako iresmo in temeljito kot o vsaki 
določbi zakonskega predloga in ga pretehtati z vseh vidikov; zato ni odveč, 
da se tudi v prihodnje zahteva podpora 9 delegatov, če predlagatelj ne predlaga 
amandmaja v določenem 14-dnevnsm roku. 

Pni tem pa je potrebno podčrtati, da omejitve v zvezi s predlaganim amand- 
majem na seji zbora veljajo le za trifazni postopek, to se pravi, ko iso bile vse 
faze izvršene; ne veljajo pa v primeru izdaje zakona po hitrem postopku, ko so 
dejansko vse tri faze združene v zadnjo, to je v sprejem zakonskega predloga. 

Navedenih je nekaj pomembnejših sprememb in dopolnitev k predlogu 
poslovnika. Iz obrazložitve k spremembam in dopolnitvam so razvidne preostale 
spremembe kot tudi stališča Komisije do pripomb, ki niso bile upoštevane. 

V imenu Komisije za pripravo poslovnika .Skupščine SR Slovenije pred- 
lagam zboru, da predlog poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejme z vsemi 
predlaganimi spremembami in dopolnitvami, tako Komisije za pripravo poslov- 
nika kot tudi Zakonodajno-pravne komisije, s katerimi ta komisija v celoti so- 
glaša. 

Predsednik Stane Markič: Kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče, naj- 
prej glasujmq o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije! So kakšne pri- 
pombe v zvezi z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije? Ali lahko v celoti 
glasujemo o vseh amandmajih? (Ni pripomb.) 

Dajem na glasovanje amandmaje Zakonodajno-pravne komisije. Prosim, 
kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli amandmaje Zakonodajno-pravne ko- 
misije. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu poslovnika Skupščine Socialistične 
republike Slovenije skupaj z amandmaji. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel poslovnik Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na predlog zakona o druž- 
benem pravobranilcu samoupravljanja. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet. Predlog zakona so obravnavali: 
Odbor za družbenopolitični sistem, ki je predlagal amandma k 15. členu, Komi- 
sija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki je predlagala amandma 
k 10. členu, strinja pa se z amandmajem Odbora za družbenopolitični sistem. 
Izvršni svet se strinja z amandmajem k 10. členu Zaikonodajino-ipravne komisije, 
ne sprejema pa amandmaja k 15. členu Odbora za družbenopolitični sistem, 
hkrati pa predlaga amandma k 15., 20. in 27. členu. Poročila ste prejeli. Ali želi 
poročevalec Odbora besedo? (Ne želi.) 
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Pričenjam razpravo! Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Predlagam, da najprej 
glasujemo o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 10. členu. S tem amand- 
majem se strinja tudi Izvršni svet. Prosim, kdor je za ta amandma, naj dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sprejeli amandma Zakonodajno-pravne komisije k 10. 
členu. 

Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 15. členu Odbora za družbeno- 
politični sistem, s katerim se Izvršni svet ne strinja. Kdoir je za, naj dvigne roko! 
(Dva delegata dvigneta roko.) Je kdo prati? (Večina delegatov dvigne roko.) 
Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 

Glasujmo o amandmaju Izvršnega sveta, k 15. členu. Prosim, kdor je za ta 
amandma, naj dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? (Dva 
delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandma Izvršnega sveta k 15. členu je sprejet. 
Glasujmo o amandmaju Izvršnega sveta k 20. členu. Kdor je za, naj pro- 

sim dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? (En delegat.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandma Izvršnega sveta k 20. členu je sprejet. 
Glasujmo o amandmaju Izvršnega sveta k 27. členu. Kdor je za, naj prosim 

dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandma k 27. členu je sprejet. 
S tem smo izglasovali amandmaje. Zdaj pa glasujmo še o predlogu zakona 

v celoti! Kdor je za predlog o družbenem pravobranilcu samoupravljanja, naj 
dvigne roko (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog zakona 
o družbenem pravobranilcu samoupravljanja. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na predlog za izvolitev 
treh sodnikov Ustavnega sodišča SR Slovenije. 

Predlog je predložilo Predsedstvo SR Slovenije. Predlog je obravnavala Ko- 
misija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet se strinja 
s predlogom. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Potem lahko preidemo na 
glasovanje. Prosim, kdor je za predlog odloka, naj dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o izvolitvi treh sodnikov Ustavnega sodišča Socialistične republike Slovenije. 
S tem so bili izvoljeni za sodnike Ustavnega sodišča Socialistične republike Slo- 
venije dr. Viktor Damjan, Franc Simonič in dr. Majda- Strobl. 

Ker je med nami tovarišica dr. Stroblova, dovolite, da ji čestitam, čemur 
se bosta pridružila tudi ostala dva zbora. Ker s tem zaključuje svojo delegatsko 
funkcijo v naši skupščini, ji želimo na novi, družbeno zelo pomembni funkciji 
veliko uspeha. (Dolgotrajno ploskanje.) 

Vračamo se na 2. točko dnevnega reda. Besedo ima tovariš Logar! 
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Vladimir Logar: A d hoc komisija je, kolikor je mogla, registrirala 
pripombe, ki so bile izražene v razpravi, in predlaga, da ise na drugi strani 
v točki 5 črta beseda »tudi« in namesto nje postavi beseda »predvsem«. 

Na strani 3 naj se za 9. točko doda nov odstavek, ki se glasi: »Delegati Druž- 
benopolitičnega zbora si bodo v okviru splošne akcije za uresničevanje ciljev 
in nalog iz resolucije za leto 1975, v katero so se že vključili, prizadevali za to, 
da se v vsakem okolju, organizaciji in skupnosti ta stališča skupaj s stališči, 
predlogi in ukrepi Izvršnega sveta sprejemajo kot njihova lastna iin na tej 
osnovi izpopolnijo svoje akcijske programe in dejavnosti.« 

Predsednik Stane Markič: Predloge, ki jih je dala redakcijska komi- 
sija, dajem na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati glasujejo 
za.) Je kdo prorti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel mnenja An stališča 
k analizi tekočih gospodarskih gibanj. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na predlog za izvolitev 
štirih članov Sveta republike. 

Predlog je obravnavala Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. Izvršni svet se s predlogom strinja. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog o izvo- 
litvi članov Sveta republike. S tem so izvoljeni v Družbenopolitičnem zboru za 
člane Sveta republike Milan Apih, Jože Borštnar, dr. Miha Potočnik in Jože 
Zemljak. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na predlog odloka o spre- 
membi odloka o določitvi števila sodnikov pri okrožnih gospodarskih sodiščih 
v SR Sloveniji. 

Predlog odloka je predložila Komisija za pravosodje. Predlog odloka je 
obravnavala Zakonodaj no-pravna komisija, njeno poročilo ste prejeli. Prejeli ste 
tudi mnenje Izvršnega sveta, ki se s predlogom odloka strinja. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Potem dajem predlog odloka 
na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je Jido vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor sprejel predlog odloka o spre- 
membi odloka o določitvi števila sodnikov pri okrožnih gospodarskih sodiščih 
v Socialistični republiki Sloveniji. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, na osnutek delovnega 
programa Zbora republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije za obdobje od septembra 1975 do julija 1976. 

Osnutek delovnega programa je predložil Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. Osnutek delovnega programa so obravnavali: Odbor za družbeno- 
politični sistem, Odbor za družbenoekonomske odnose, Komisija za pravosodje 
in Zakonodajno-pravna komisija. Poročila ste prejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Potem predlagam, da zbor 
sprejme naslednji isklep: 
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1. Družbenopolitični zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije daje 
soglasje k tistemu delu delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skup- 
ščine Socialistične federativne republike Jugoslavije za obdobje od septembra 
1975 do julija 1976, ki se nanaša na akte, ki se sprejemajo na podlagi soglasja 
skupščin republik in pokrajin. 

2. K osnutku zakona, se dajejo pripombe, predlogi in stališča, ki jih .pred- 
lagata Odbor in Komisija v sivojih poročilih. 

3. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da da v skladu s predlogi in pri- 
pombami Skupščine SR Slovenije in v njenem imenu soglasje k predlogu de- 
lovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije za obdobje od septembra 1975 do julija 1976. 

Prosim, kdor je za predlagani sklep, naj dvigne roko! (Visi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 9. to čik o dnevnega reda, na predlog informacije o 
izvršitvi programa dela Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije do 
julija 1975. 

Predlog informacije o izvršitvi programa dela Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije ste prejeli. Gradivo je pripravljeno tako, da zajema iz- 
vršitev programa vseh zborov. Kratek uvod ibo dal tovariš Jože Božič! 

Jože Božič : Tovarišice in tovariši! V zvezi z informacijo o izvršitvi 
programa dela vseh zborov Skupščine, posebej pa glede izvršitve programa na- 
šega zbora, bi rad dejal tole: 

Za seboj imamo prvo leto delovanja Družbenopolitičnega zbora, obeh nje- 
govih odborov in s tem seveda tudi prvo leto izkušenj. Ko smo pred dobrim pol 
leta sprejemali program dela, smo imeli naslednje pripombe: 

1. Kritični smo bili do obsega programa; to se je v tem času izikazalo za 
upravičeno, saj del programa ni mogel biti pravočasno uresničen, predvsem tudi 
zaradi neus kl a d enos ti med programi dela občinskih skupščin, zvezne skupščine, 
samoupravnih skupnosti in podobno. 

2. Pred letom dni nam še niso bile popolnoma, jasne pristojnosti Družbeno- 
političnega zbora na zakonodajnem področju. To se je razčistilo ob razpravi o 
poslovniku Skupščine SR Slovenije, ki smo ga danes prejeli. Tako nekatere teme 
iz informacije o neopravljenih nalogah ne bodo več obravnavane v Družbeno- 
političnem zboru, glede na opredelitev pristojnosti, ki jo prinaša poslovnik. 

3. Pri oblikovanju programa Družbenopolitičnega zbora smo imeli premalo 
podpore izvršnih organov družbeno po litičnih organizacij, ker v kratkem času, ki 
smo ga imeli takrait na razpolago*, pri razpravi o programu nismo mogli uspešno 
organizirati razprav v bazi in dati pomembnejšega prispevka pri izdelavi pro- 
grama. 

Seveda so še drugi vzroki, ki jih bomo morali upoštevati pri našem nadalj- 
njem delu v zvezi, s programom dela zbora. Kljub temu pa lahko ocenjujemo, da 
je bil program zelo realen, saj je večina nalog, ki niso opravljene, že na dnevnem 
redu našega zbora v tretjem in četrtem kvartalu. Večina teh nalog je v zaključni 
fazi obdelave ali pa v širših razpravah. S podaljšanjem zakona za izvedbo ustave 
SR Slovenije in SFR Jugoslavije pa del programa premikamo na poznejši čas. 
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Sedaj imamo pred seboj nalogo izdelati program dela zbora od septembra 
1975 do julija 1976. Bolj jasne so pristojnosti Družbenopolitičnega zbora. Letos 
je bil sprejet tudi statut Socialistične zveze delovnega ljudstva in v zaključni 
fazi je konstituiranje Socialistične zveze kot fronte organiziranih socialističnih 
sil, od krajevnih do republiške organizacije, kar bo našemu zboru omogočilo 
večjo delegatsko aktivnost, s tem pa tudi lažje programiranje in možnost, da 
napravimo korak dalje v delu Družbenopolitičnega zbora. 

Seveda bo treba napraviti precej napora za tak korak. Ne gre le za široko 
angažiranje delegatske baze pri sestavljanju programa dela Skupščine SR Slo- 
venije in še posebej našega zbora-in za povezovanje z delegatsko osnovo, ampak 
tudi za reševanje nekaterih odprtih vprašanj, kot na primer za pretirano obre- 
menitev Skupščine pri pripravah in sprejemanju zakonov in drugih aktov, kjer 
bi bilo treba več odločanja prepustiti delovnim ljudem v samoupravnih skup- 
nostih in organizacijah. Mislim, da je danes več razpravljalcev prav v tej smeri 
nakazalo, kako naj se organiziramo pri bodočem programu dela našega zbora. 

Se vedno izostajajo pobude delegatov, delegacij, temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela, občin in samoupravnih skupnosti za zakonodajno urejanje posamez- 
nih zadev. 

Dalje se vedno dovolj odločno ne opredeljujemo prioritetnih nalog v pro- 
gramiranju dela in pozneje v konkretizaciji; zato prihaja potem do tega, da se 
nakopičijo vse prioritete hkrati. 

Menim, da bi pri novem programu dela vseh zborov Skupščine, posebej pa 
še našega zbora morali razrešiti ta iin podobna vprašanja, da bi bil program dela 
še bolj ustvarjalen, koristen, realen, predvsem pa uresničljiv. 

Predlagam, da imenujemo delovno skupino za pripravio programa dela 
Družbenopolitičnega zbora, ki naj jo sestavljamo: Stane Markič, Viktor Avbelj, 
Ludvik Golob, Janko Cesnik in jaz. V septembru naj bi skupina predložila na- 
šemu zboru osnutek programa dela. 

Predsednik Stane Markič : Prosim, aH želi kdo razpravljati? Če ne, 
bi predlagal, da bi še Mira Gošnika dali v skupino za delovni program, ker je 
neposredno v Izvršnem odboru Socialistične zveze. Dajem torej predlog, da se 
dopolni skupina z Mirom Gošnikom, na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne noko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, na volitve in imeno- 
vanja. 

1. Predlog odloka o razrešitvi republiškega javnega pravobranilca. 
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 

tivne zadeve. Z njim se strinja tudi Izvršni svet. Ali želi kdo razpravljati? (Ne.) 
Potem prosim, da glasujemo. Kdor je za razrešitev republiškega javnega pravo- 
branilca, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor razrešil dolžnosti republiškega 
javnega pravobranilca dr. Viktorja Damjana. 

2. Predlog odloka o razrešitvi sodnice Okrožnega gospodarskega sodišča 
v Kopru. 

Predlagatelj je prav tako naša komisija za volitve in imenovanja. Izvršni 
svet se strinja. Ah želi kdo' razpravljati? (Nihče.) Potem glasujimo. Kdor je za, 
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naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam da je Družbenopolitični zbor sprejel predlog odloka o razrešitvi 
sodnice Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru; s tem je razrešena dolžnosti 
sodnica tega sodišča Anica Popovič. 

3. Predlog odloka o izvolitvi sodnice Okrožnega gospodarskega sodišča v 
Ljubljani. 

Predlagatelj tega odloka je prav tako naša komisija za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve. Z odlokom se Izvršni svet strinja. Ali želi o tem kdo 
razpravljati? (Nihče.) Potem dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, 
naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor izvolil za sodnioo Okrožnega go- 
spodarskega sodišča v Ljubljani Zdenko Bukovec-Novosel, sodnico občinskega 
Sodišča II v Ljubljani. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, na vprašanja delegatov. 
Na vsa postavljena vprašanja so že bili dani odgovori. Ali želi kdo od dele- 

gatov postaviti kakšno novo vprašanje? (Ne.) Tako smo izčrpali dnevni red in 
zaključujem 18. sejo. Želim vam, da bi se v dopustniškem času čim bolj odpočili. 

(Seja je bila končana ob 13.10.) 



skupno zasedanje 

zbora združenega dela, 
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(11. junija 1975) 

Predsedoval: Stane Mark i č, 
predsednik Družbenopolitičnega zibora 

Začetek zasedanja ob 10.05. 

Predsedujoči Stane Markič: Pričenjam skupno zasedanje Zbora; zdru- 
ženega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora. 

Na skupnem zasedanju bomo poslušali ekspoze tovariša Zdravka Praznika, 
direktorja Zavoda Socialistične republike Slovenije za družbeno planiranje, o 
osnutku temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja Socialistčine federativne 
republike Jugoslavije do leta 1985. 

Po skupnem zasedanju bodo zbori nadaljevali delo na ločenih sejah. Besedo 
ima tovariš Zdravko Praznik! 

Z d r a v k o Praznik: Spoštovane tovar,išice in. tovariši delegati! S tem 
uvodom želim kolikor mogoče zgoščeno informirati delegate o bistvenih karakte- 
ristikah dokumenta z naslovom »Osnutek osnov skupne politike dolgoročnega 
razvoja SFR Jugoslavije do leta 1985« in o procesu oblikovanja tega dokumenta 
ter poteku razprave o .njem, pa še o nekaterih bistvenih stališčih, ki jih predlaga 
Izvršni svet in ki pomenijo predvsem ureditev in sistemizacijo pripomb udele- 
žencev v teh razpravah. 

Naj spomnim, da je zvezni izvršni svet predložil jugoslovanski javnosti prvi 
koncept že aprila 1974. leta. Odziv v naši republiki je bil precejšen, kar je moč 
zaključiti iz številnih posvetov in sprejetih stališč, ki so jih dali: združeno delo 
v okviru organizacij Gospodarske zbornice,, družbenopolitične organizacije, med- 
občinski posveti v okviru organizacij Socialistične zveze in nekatere znanstvene 
institucije, in kar se je končno odrazilo v stališčih Republiškega sveta za gospo- 
darski razvoj in ekonomsko politiko. Vse to: odraža interes javnosti za ta doku- 
ment in kot posledico tega tudi angažiranje v usklajevanju stališč na zveznem 
nivoju, in to predvsem znotraj zveznega sveta za gospodarski razvoj in eko- 
nomsko politiko. Angažiran odnos jugoslovanske javnoisti do tega dokumenta je 
imel za posledico njegov kvalitetni napredek, ki se kaže v predloženem osnutku, 
v katerem so izražene tudi mnoge pripombe iz naše republike. 

27 
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Ta osnutek, ki naj bi se oblikoval skupno s 'srednjeročnim družbenim pla- 
nom razvoja, predstavlja uspešen zaključek večletnih teženj, da se v Jugoslaviji 
zgradijo celovite osnove skupne dolgoročne razvojne politike, ki se dotikajo vseh 
bistvenih področij družbenoekonomskega življenja naše družbe, dajejo vpogled 
v vrsto dosedanjih problemov našega gospodarskega razvoja in nakazujejo 
temeljne smernice bodoče skupne razvojne politike. Osnutek je kljub splošni, 
pozitivni opredelitvi do njegovih temeljnih usmeritev odprl nekatera vprašanja 
in dileme, ki morajo biti razčiščene do predložitve predloga in sprejema poli- 
tike, kar naj bi bilo izvršeno konec tega leta. To je še posebej pomembno spričo 
pretekle, sorazmerno močne kratkoročne naravnanosti, ki je imela za posledico 
uveljavljanje elementov nestabilnosti, logike ožjih interesov, mnogokrat na ra- 
čun drugih, in diruge probleme, ki se kažejo v dosedanjem razvoju. Nujnost 
dolgoročnega uveljavljanja razvoja zahtevajo med drugim tudi nestabilne raz- 
mere v svetu, ki se kažejo v mnogih pretresih, ki so predvsem pod vplivom pre- 
razporeditve svetovnega dohodka in spremenjenih pozicij posameznih držav v 
mednarodni delitvi dela. Dolgoročna naravnanost pa hkrati pomeni tudi soodvis- 
nost v procesu reprodukcije in ocenjevanje le-te z ustavnih pozicij ob hkratnem 
uveljavljanju širših družbenoekonomskih interesov, ki v kratkoročnih ocenah 
sicer zbledijo. To je hkrati temelj za razvijanje družbenoekonomskih odnosov 
in materialnih pogojev razvoja za daljše obdobje. Ob tem je pomembno uve- 
ljavljanje principa kontinuiranega planiranja, ki se kaže v ustreznem reagiranju 
na gpremem.be objektivnih danosti in ki naj bi dal dokumentu nujno potrebno 
fleksibilnost in večjo realnost, kar pa v tem dokumentu v celoti ne pride do 
izraza. 

Velja poudariti, da je bilo že prvo gradivo v svojih globalnih opredelitvah, 
še posebej kar zadeva vnašanje elementov dinamičnosti in stabilnosti ter-uve- 
ljavljanje pozicij delavca v združenem delu in nujnosti odpravljanja nakopičenih 
strukturnih neskladij, ugodno ovrednoteno in da nudi mnogo dokumentacijskega 
ter analitičnega gradiva za ocenjevanje objektivne situacije. Razprava je med 
drugim potrdila, da le Jugoslavija kot celota lahko uspešno rešuje nekatera 
temeljna vprašanja bodočega dinamičnega in skladnejšega razvoja, kot so zlasti 
enakopravna udeležba v znanstvenem in tehnološkem razvoju v svetu, proiz- 
vodnja, energija, surovine, hrana, izraba prednosti mednarodnega prometnega 
položaja in druge skupne prednosti, da bi se na tej o,snovi in na osnovi bolj racio- 
nalne izrabe proizvodnih faktorjev, stabilne rasti proizvodnje in družbene pro- 
duktivnosti dela tudi v bodoče zmanjševala razlika med razvitostjo Jugoslavije 
in razvitejšimi deželami v svetu. Hkrati pa je bilo danih k dokumentu mnogo 
pripomb, ki so v znatni meri posledica objektivnih okoliščin, v katerih je bil 
pripravljen. Zlasti gre za dejstvo, da je proces prenašanja težišča načrtovanja 
na delavca v združenem delu šele v začetkih, da še n'mamo ustrezne zakono- 
daje o družbenem planiranju ter tudi me večjih izkušenj na področju dolgo- 
ročnega programiranja. 

S tem v zvezi je bila še posebej poudarjena ugotovitev, da je osnovna sla- 
bost predhodnega dokumenta, ker ne temelji na planih in programih združenega 
dela ter na ustreznih sistemskih rešitvah na temelju ustave in ker združeno 
delo še ni organizirano po principih dohodkovne soodvisnosti oziroma zaokro- 
ženosti reprodukcijskih celot. 

Naglašena je bila preveč enostranska orientacija na težko investicijsko 
strukturo, ne da bi bila pred tem izdelana objektivnejša analiza komparativnih 
prednosti glede na naše možnosti in možnosti v svetu, zlasti tam, kjer imamo 
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za to ugodne politične pozicije. Več kritičnih pripomb je bilo izrečenih tudi na 
račun nekaterih usmeritev na področju surovin in neustreznega obravnavanja 
problema zaposlenosti kot sicer zelo pomembnega in tudi družbeno občutljivega 
razvojnega tvorca. Take orientacije so v bistvu pomenile ponujanje dokaj avtark- 
tičnega razvojnega modela, ki bi hkrati ob precej napetih finančnih bilancah 
postavil pod vprašaj zlasti realnost uveljavljanja kvalitetnih razvojnih faktor- 
jev in stabilnejši razvoj. 

Na osnovi teh in še mnogih drugih sitališč je bil pripravljen predloženi 
osnutek dokumenta, ki je korigiral nekatere prejšnje orientacije iin opredelitve. 
Med drugim so bolje, čeprav še vedno pomanjkljivo, opredeljeni samoupravni 
odnosi, načeto je vprašanje mobilnosti in koncentracije akumulacije pnek samo- 
upravnih mehanizmov, povečana je stopnja zaposlovanja, z več pozornosti je 
obravnavano vprašanje gospodarskih odnosov z inozemstvom, predvsem je na- 
glašena orientacija na produkcijo proizvodov višje stopnje predelave in na sto- 
ritve, na področju prioritet so bolj naglašeni kvalitetni in rentabilnostni kriteriji, 
ublažena pa je tudi ekstremna orientacija na surovinsko proizvodnjo. Čeprav 
omogoča sedanja faza izdelave dokumenta — pri tem sem omenil, d,a gre za 
osnutek, ki bo doživel še marsikatere spremembe, dokler ne pride do predloga, 
ki je, kot sem že rekel, predviden za konec tega leta — tudi pomembnejše korek- 
ture, je vendarle treba videti objektivno situacijo, ki se kaže v še vedno raz- 
ličnih ocenah nekaterih prioritet, večkrat tudi kot posledica pomanjkljivih ali 
premalo objektivnih kriterijev in tudi tendenc, ki so se uveljavljale v preteklem 
razvoju. 

Talko ugotovitev potrjuje v določeni meri tudi analiza srednjeročnih planov 
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, ki sicer kaže na precejšnjo1 med- 
sebojno usklađenost glede razvojne dinamike, vendar ob večjih investicijskih 
vlaganjih — in kar je prav tako simptomatično — nekoliko počasnejši stopnji 
zaposlovanja, kot se to pričakuje na nivoju federacije. To seveda še dodatno 
odpira problem realnega kritja predvidenih investicij, njihove strukture, pro- 
blem stopnje zaposlovanja, kar bo v procesu nadaljnjega oblikovanja tega do- 
kumenta kot tudi planov republik in avtonomnih pokrajin nujinO' zahtevalo in- 
tenzivnost usklajevanja in dogovarjanja. 

V zvezi z nadaljnjim oblikovanjem dokumenta o temeljih dolgoročnega raz- 
voja je treba izpostaviti nekatera vprašanja, ki so> bila v dosedanjih razpravah 
o tem osnutku še posebej naglašena. V dokumentu bo potrebno še popolneje 
in celoviteje oceniti določene probleme in protislovja, ki se kažejo dolgoročno 
in ki so zlasti izrazita v zadnjih letih, ki jih pa doslej še nismo mogli obvladati. 
Gre zlasti za probleme inflacije, neugodna gibanja v ekonomskih odnosih z 
inozemstvom, neusklađenosti v gospodarstvu, nespoštovanje dogovorov oziroma 
poslovne discipline in pa reprodukcijsko sposobnost združenega dela. 

To zahteva ne le oceno, temveč tudi okvirne ukrepe za postopno odprav- 
ljanje teh problemov in protislovij. Gotovo je, da je domačih spodbujevalcev 
inflacije vse več, da jih precej že poznamo in da je eden od teh na primer anti- 
cipirana poraba, ki ni podrejena ekonomskim kriterijem, da je gospodarska moč 
združenega dela prešibka in podobno. Hkrati pa se brez radikalnejših rešitev 
pričakujejo spremembe, in to kljub negativnim izkušnjam v preteklosti. 

Investicijska struktura in z njo povezana realokacija investicijskih potenci- 
alov je problematična zlasti na sektorju surovin. To zahteva kritičnejšo oceno 
investicij z vidika njihove realne in ekonomsko upravičljive absorbcijske spo- 
sobnosti, kriterijev, ki izvirajo iz možne mednarodne delitve dela in soodvisnosti, 
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zlasti na relaciji surovine—energija. To velja še posebej za energetsko intenzivne 
surovinske dejavnosti, na primer dejavnosti, ki bazirajo na boksitu, na železnih 
rudah in podobnem. Uveljavljanju kvalitetnih faktorjev, med njimi predvsem 
boljše izrabe zgrajenih kapacitet in vplivov tehničnega napredka na družbeno- 
ekonomski razvoj, ni dana potrebna potzornost. Hiter razvoj gospodarstva v 
zadnjih dveh desetletjih v svetu je posledica med drugim splošnega napredka 
znanosti in tehnike ter njunega vključevanja med neposredne produkcijske 
faktorje. Temu problemu posveča gradivo premalo pozornosti, kar velja tudi za 
uvajanje sodobnih logističnih procesov v gospodarstvu. Zaposlovanje je treba 
obravnavati kot eno od poglavitnih komparativnih prednosti, ki doslej ni bila 
dovolj valorizirana. 

To zahteva med drugim večjo orientacijo na delovno intenzivne dejavnosti 
tam, kjer so še večje možnosti za zaposlovanje. Tu je še posebej pomembna 
vloga tako imenovanega malega gospodarstva, gradbeništva in kmetijstva, kjer 
so še tudi velike rezerve v neobdelanih in slabo izkoriščenih kmetijskih površi- 
nah. Odločneje in jasneje je treba opredeliti strategijo vključevanja v med- 
narodno delitev dela s tem, da se izoblikujejo nosilci izvoza in aktivirajo tiste 
dejavnosti, ki pomenijo faktor za intenziviranje ekonomskih procesov s tujino. 

V delu osnutka, ki obravnava hitrejši razvoj manj razvitih socialističnih 
republik in Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo, je treba naglasiti, da nam 
analize in komparacije dosedanjega razvoja teh območij kažejo ugodnejše rezul- 
tate predvsem, če jih primerjamo s stanjem v svetu iin v Evropi. Spodbudno je 
dejstvo, da je startna osnova gospodarsko manj razvitih območij sedaj bistveno 
drugačna. Tu je izjema SAP Kosovo, katere ekonomski položaj zahteva inten- 
zivne pospeševalne ukrepe, pri čemer pa bo potrebno dopolnjevati predvsem nji- 
hove lastne pogoje in možnosti razvoja, ki so jih ta območja doslej dosegla. 

Dokument bi moral vsebovati globalne kriterije za ugotavljanje manj raz- 
vitih območij v Jugoslaviji, ti kriteriji pa bi morali temeljiti predvsem na 
ustvarjenih pogojih razvoja, ne pa zgolj na družbenem produktu, to je efektiv- 
nem rezultatu ustvarjenih pogojev. Zaradi pospeševanja razvoja manj razvitih 
območij se je treba tudi odločneje orientirati na spodbujanje samoupravnega 
združevanja dela in sredstey, ki bi temeljilo na vertikalni tehnični in tehno- 
loški povezavi, na medregionalnih osnovah in s temna prenosu sredstev, znanja 
in tehnologije. To bi hkrati pomenilo tudi večje uveljavljanje načel jugoslovan- 
skega enotnega trga in hitrejšo integracijo gospodarstva manj razvitih območij 
z drugimi območji v Jugoslaviji in nasprotno. 

Ker je Izvršni svet predložil zborom te skupščine stališča in pripombe v 
pismeni obliki, ne nameravam v tem uvodu podrobneje obravnavati vseh teh 
pripomb. Opozoril pa bi posebej na pismo, s katerim Izvršni svet predlaga na- 
čelno soglasje k temu dokumentu, hkrati pa na nujnost uskladitve tega doku- 
menta z načeli sistema samoupravnega planiranja. Kot je znano, se zakon pri- 
pravlja. Hkrati prosim delegate, da pri obravnavi tega osnutka upoštevajo pri- 
pombe Izvršnega sveta in jih po potrebi tudi dopolnijo. 

Predsedujoči Stane Markič: Zaključujem skupno zasedanje Zbora 
združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora. 

(Zasedanje je bilo končano ob 10.20.) 



(2. julija 1975) 

Predsedoval: Štefan Nemec, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek zasedanja ob 9.30. 

Predsedujoči Štefan Nemec: Pričenjam skupno zasedanje Zbora zdru- 
ženega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora. 

Po dogovoru s predsednikpma ostalih dveh zborov vodim to sejo jaz. 
Uvodno obrazložitev k predlogu sklepov in priporočil na področju nadaljevanja 
utrjevanja družbene samozaščite v Socialistični republiki Sloveniji in k poro- 
čilu o utrjevanju družbene samozaščite v Socialistični republiki Sloveniji bo 
dal tovariš Marjan Orožen, republiški sekretar za notranje zadeve in član 
izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. Prosim. Besedo 
ima tovariš Marjan Orožen! 

Marjan Orožen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Poročilo o uresničevanju sklepov in priporočil Skupščine Socialistične repu- 

blike Slovenije iz leta 1970, ki vam ga daje v pretres Izvršni svet, ne more 
osvetliti vseh razsežnosti tega nadvse pomerrjjhnega in odgovornega področja 
naše družbene dejavnosti. Njegov namen je bil le poskus ocene, dO' kam smo 
na tem področju v 4-letnem obdobju prišli. Na tej osnovi vam je predložen tudi 
predlog dokumentov o nadaljnji graditvi in uveljavljanju družbene samozaščite 
v naši republiki, ob katerem pa je treba pojasniti še nekatere vidike. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije 
je h gradivu o družbeni samozaščiti priložil še svoje poročilo v skladu s prvim 
odstavkom 74. člena zakona o republiški upravi, ki nalaga republiškim uprav- 
nim organom, da skupščini poročajo o svojem delu. Oba dokumenta, vsak na svoj 
način in v svoji razsežnosti, opozarjata na isti proces in predstavljata izhodišče 
za odgovor na vprašanje, ali smo z intenzivnostjo podružbljanja odgovornosti 
za našo varnost lahko zadovoljni oziroma ali smo lahko zadovoljni z delom orga- 
nov za notranje zadeve, njihovim preventivnim delovanjem, njihovo učinkovi- 
tostjo pri preprečevanju kaznivih dejanj in odkrivanju kršitev zakonskih in dru- 
gih družbeno oziroma samoupravno dogovorjenih norm. Oboje je neposredno 
medsebojno povezano. Proces podružbljanja varnosti in proces krepitve ter 
usposabljanja organov za notranje zadeve vodi h krepitvi varnosti celotne druž- 
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bene skupnosti in delovnega človeka v najširšem pomenu te besede. Obe poro- 
čili dovoljujeta nesporno ugotovitev, da smo pri uveljavljanju in poglabljanju 
družbene samozaščite po letu 1970 zelo napredovali v teoretičnem in praktičnem 
pogledu. Zlasti po X. kongresu zveze komunistov Jugoslavije in VII. kongresu 
Zveze komunistov Slovenije se je začela nova faza poglalbljanja in bolj organizi- 
ranega dela. Družbena samozaščita ima svoj razredni, idejni in politični pomen, 
gospodarsko in humanistično1 vsebino*. Družbena samozaščita ni več-le ideja in 
ustavna kategorija, temveč se čuti kot nova klima, ki olajšuje delo organov od- 
krivanja in že. kaže pomembne dosežke pri preprečevanju in odpravljanju 
vzrokov raznih odklonov, kriminalnih, sovražnih in podobnih pojavov v družbi. 
Proces je začet kito je dobro. Njegov tempo je odvisen od delovnih ljudi samih 
in pa od organizirane akcije Zveze komunistov, Socialistične zveze, Zveze 
socialistične mladine ter Sindikatov v temeljnih organizacijah združenega dela 
in krajevnih skupnosti. Teoretično je povsem jasno, da moramo družbeno samo- 
zaščito pojmovati kot stalni, dolgoročni proces podružbljanja odgovornosti za 
varnost, ki je prvina našega samoupravnega razvoja. Družbeno samozaščito 
moramo, zlasti v njenih temeljih, v krajevnih skupnostih, v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela, v občinskih in področnih samoupravnih interesnih skup- 
nostih obravnavati kot bistveni element samoupravnega sistema in pojmovati 
kot krepitev obrambne sposobnosti družbene skupnosti proti vsakršnim napa- 
dom in oviram. 

Bistveno je, da se usposobijo delovni ljudje v vseh organiziranih oblikah 
dela in udejstvovanja za izvrševanje vseh teh nalog brez prisotnosti državnega 
aparata, tako glede varnosti, kakor glede ljudske obrambe. Vseskozi se zave- 
damo, da se družbena samozaščita v naših pogojih ne more uveljavljati stihijsko, 
brez zavestne in organizirane akcije, temveč načrtno, na samoupravnih osnovah 
in njen usmerjevalec je, kakor na drugih področjih, Socialistična zveza kot tori- 
šče in fronta vseh naprednih sil. 

Družbena samozaščita ne more biti »sektor dela«, ampak je in mora biti se- 
stavni del splošne kulture, zavesti in samoupravnega obnašanja delovnih ljudi. 
S tem postaja tudi sestavni del vzgojno-izobraževalnega sistema in konstitu- 
tivni člen združenega dela. Politični vidik in praktično vrednost družbene samo- 
zaščite pa moramo presojati v luči naših notranjih družbenopolitičnih in družbe- 
noekonomskih razmer in premikov glede na zemljepisni in meddržavni oziroma 
mednarodni položaj, v luči naše odprtosti in povezanosti s svetom, v luči naše 
politike neuvrščenosti in aktivnosti za njeno vsestransko uveljavljanje v med- 
narodni skupnosti, v luči naših prizadevanj za utrjevanje zakonitosti in samo- 
upravnega reda. Sedaj ni več dileme, vsaj pri osnovnih nosilcih ne, ali lahko v 
naših razmerah spreminjanja družbenoekonomskih odnosov, ob naši vsestranski 
odprtosti in aktivnosti v sodobnem svetu, družbena samozaščita učinkovito klju- 
buje poskusom oviranja naših delovnih ljudi v njihovih ustvarjalnih prizadeva- 
njih ali ne. Zavedamo se, da je Socialistična republika Slovenija, ki meji na 
druge narode in države, druge kulture in sisteme najbolj odprta različnim toko- 
vom in vplivom. S tem računamo, vendar jim tudi ne prisojamo večje moči in 
vplivnosti, kakor jo zmorejo, obenem pa ne zanemarjamo pozitivnih pridobitev, 
ki jih omogoča ta naša odprtost. Naposled je to povezano z našim ekonomskim, 
tehničnim, tehnološkim, znanstvenim in kulturnim razvojem. 

Proti negativnim pojavom v družbi se ni mogoče zavarovati z zapiranjem 
niti s kopičenjem varnostnih sil ali z administrativnimi ukrepi. Se tako razvejan 
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administrativno-represivni sistem ne more nadomestiti ali zamenjati akcije orga- 
niziranih in osveščenih množic, ki so pripravljene varovati skupen družbeni 
interes pred vsakršnimi oblikami napada ali zlorabljanja. Naša skupnost po- 
staja z razvito družbeno samozaščito in vztrajnim osveščanjem delovnih ljudi 
in občanov notranje vse trdnejša. Vse manj je možnosti za inaistajanje ali raz- 
pihovanje kritičnih okoliščin, ki si jih tako želijo nekateri krogi v tujini in z 
njimi vsi razredni nasprotniki naše samoupravne socialistične poti in naše skup- 
nosti, manj je možnosti za kršitev zakonskih in drugih družbeno dogovorjenih 
norm ter za razne asocialne, kriminalne in druge škodljive pojave. Družbena 
samozaščita je že postala močna vez naše skupnosti, in s tem morajo samouprav- 
nemu socializmu nasprotujoče notranje in zunanje sile tudi računati. To sedaj 
že spoznavajo in priznavajo celo tisti krogi, ki še pred nedavnim niso mogli 
dojeti, da se proces osvobajanja delovnega človeka začenja tudi na tem speci- 
fičnem področju, ki je bilo v vseh dosedanjih sistemih in družbah izključna 
domena države in njenih, posebej za to organiziranih organov državne oziroma 
razredne »prisile«. 

Vedno bolj so osamljeni tisti, ki vidijo v družbeni samozaščiti le nekakšno 
nadomestilo za nezadostno razvitost in usposobljenost družbenih represivnih 
organov in ki pri tem ne spoznavajo, da gre za sociološki proces združevanja 
svobodnega človeka in njegove varnosti, podobno kot je to na drugih pod- 
ročjih družbenega dogajanja. 

Verjetno od tod izvirajo nerazumevanja vsebine družbene samozaščite: kdo 
so njeni nosilci in kakšna je vloga strokovnih in upravnih organov v zvezi z nje- 
nim uveljavljanjem. Družbena samozaščita je ena od osnovnih vrednot naše 
ustavne ureditve in zato normalni sestavni del vsakodnevnih dejanj. Ko na 
različnih ravneh in vse pogosteje razpravljamo o družbeni samozaščiti in var- 
nosti, to ne pomeni nekaj nenavadnega ali da celo bijemo plait zvona. To štejemo 
za normalno gibanje, ki je tesno povezano s presna vijanjem naše družbe, z na- 
pori za dosledno uresničevanje samoupravnih pravic in dolžnosti delovnih ljudi 
in občanov. Nenormalno je kvečjemu bilo v preteklosti, ko se o tem ni govorilo 
in je bila varnost bolj ali manj le skrb strokovnih služb. 

Na vairnostne razmere v Sloveniji in v Jugoslaviji ter njihovo stabilnost 
moramo gledati skozi splet zunanjih in notranjih dogajanj ter okolnosti. Med 
temi ima nedvomno najpomembnejšo vlogo večja in manjša afenzivinost orga- 
niizranih socialističnih sil, ki sprošča diferenciacijo in pa naša organiziranost na 
področju varnosti in samozaščite. Pozitivni tokovi družbenega razvoja, akcija 
Zveze komunistov, Socialistične zveze in drugih organiziranih subjektivnih so- 
cialističnih sil naše družbe glede uresničevanja nove ustave in kongresnih skle- 
pov Zveze komunistov ter v zadnjem obdobju akcija za stabilizacijo gospodarskih 
tokov in skladnejši gospodarski razvoj, vsekakor močno zožuje prostor za javno 
oziroma organizirano in podtalno, sovražno, protirevolucionarno delovanje in 
sili njegove nosilce na prilagajanje taktike delovanja spremenjenim pogojem. 

Notranja politična in gospodarska stabilnost je torej odločilen dejavnik 
varnosti in zaščite temeljev družbenih vrednot pred vsemi oblikami sovražne 
oziroma druge škodljive dejavnosti. Veličastne manifestacije socialističnega 
patriotizma in odločnosti za samoupravno socialistično ureditev, ki jih čutimo 
ob 30-letnici zmage nad fašizmom in ob številnih množičnih srečanjih delovnih 
ljudi, mladine in borcev, so najlepši odgovor in hkrati opozorilo tistim posamez- 
nikom in skupinicam, ki še same ah povezane z nekaterimi zunanjimi faktorji 
skušajo rovariti proti naši ureditvi in njenim nosilcem. 
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Dovolite mi, da v najkrajših črtah opozorim na najosnovnejše značilnosti 
sedanjih razmer, ki jih vidimo in ocenjujemo v Republiškem sekretariatu za 
notranje zadeve skozi konkretne pojave delovanja notranjega sovražnika, ob- 
veščevalne in druge sovražne dejavnosti iz tujine, sovražne dejavnosti ostankov 
naše politične emigracije ter skozi konkretne primere nespoštovanja ustavnosti 
in zakonitosti samoupravnega reda in odgovornosti. 

O tem bom govoril zelo odprto. Varnostno situacijo v Sloveniji v tem tre- 
nutku ocenjujemo kot relativno dobro in stabilno, kljub določeni rasti števila 
sovražnih, in drugih družbeno škodljivih pojavov, dokazani medsebojni poveza- 
nosti in odvisnosti notranjega in zunanjega sovražnika oziroma notranjih in 
zunanjih opozicijskih sil in naraščanju interesov in pritiskov tujih obveščevalnih 
dejavnikov in ostankov slovenske politične emigracije, Odsev tega je tudi 
usmeritev posameznikov, ki delujejo s samoupravljanju in politiki Zveze komu- 
nistov nasprotnih pozicij. Pozorni smo na podtalno organizirano delovanje. Še 
vedno je relativno znatna kriminaliteta ter kršenje zakonitosti. 

Kar zadeva inozemski vpliv v našem slovenskem prostoru, z varnostnega 
vidika ugotavljamo, da je njegova prisotnost ineprenehna in aktivna. Kaže se 
predvsem v obveščevalni dejavnosti, stalnem psihološko propagandnem pritisku, 
sistematičnih poskusih indoktrinacije na dolgi rok, zlasti naših delavcev v tujini 
itn poslovnih partnerjev ter na druge načine. 

Težišče obveščevalne aktivnosti tujih obveščevalnih služb je usmerjeno na 
vsa vprašanja in področja našega notranjega razvoja. V »skrbi za Jugoslavijo« 
in njeno bodočnost gredo celo tako daleč, da snujejo raznovrstne posebne insti- 
tucije z nalogo stalnega spremljanja dogajanj v naši družbi. Vse dogodke sprem- 
ljajo in analizirajo z vidika ocenjevanja notranjega razmerja sil in ugotavljanja 
tistih sil, ki bi v določenih okoliščinah lahko predstavljale oporo njihovim 
aspiracijam. Pri tem je očitno tako nerazumevanje bistva naše družbenopolitične 
ureditve in revolucije kakor tudi napihovanje posameznih negativnih pojavov. 
V ta okvir sodijo tudi določena politična gibanja v sosednjih državah, njihove 
teritorialne in druge težnje na račun Jugoslavije, Vključno s politiko denaciona- 
lizacije oziroma zatiranja naših nacionalnih manjšin. 

Vidi se skratka, da je njihova osnovna zavzetost stalno spremljanje notra- 
njega dogajanja in razmerje sil pri nas, kar naj jim omogoča določanje njihove 
politične, gospodarske in vojne strategije. 

Od tod tudi povečana aktivnost na liniji, gospodarske špijonaže, zbiranje po- 
datkov o naših gospodarskih dejavnostih in investicijskih načrtih, zlasti na tistih 
področjih, ki pomenijo* krepitev naše gospodarske neodvisnosti. Na teh vpra- 
šanjih se obveščevalne službe praktično kažejo kot nadaljevanje politike z dru- 
gimi, to je ilegalnimi, obveščevalnimi, destruktivnimi in drugimi sredstvi. 

Oblike obveščevalnega delovanja proti SR Sloveniji in SFRJ so najrazličnej- 
še. Prevladujejo pa: 

1. spremljanje in ocenjevanje naših notranjih dogajanj z analizo vsebine 
sredstev javnega informiranja, ki ob naši odprtosti in pogosto pomanjkanju var- 
nostnih kriterijev nudijo obveščevalnim službam velike možnosti za zbiranje 
vitalno pomembnih podatkov; 

2. spremljanje naših razvojnih teženj z vključevanjem v raziskovalne, inve- 
sticijske in druge projekte, pri čemer često premalo mislimo na nujnost selektiv- 
nejšega in odgovornejšega obnašanja v odnosu do inozemskih partnerjev; 
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3. klasične obveščevalno-agenturne metode dela, kot še vedno najzaneslji- 
vejši način zagotavljanja prisotnosti v bližini centrov, v katerih se oblikuje po- 
litika in odloča. 

Za ilustracijo tega naj povem gledišče šefa najbolj razvpite zahodne obve- 
ščevalne službe, ki je v svojem nedavnem intervjuju dejal: 

»Tehnični sistemi opazovanja nam lahko dajejo pomembne podatke, toda 
prek njih ne. moremo spremljati notranjepolitično dinamiko, ki nam edina 
omogoča, da ocenimo, kako se določena družba spreminja. Obveščevalni podatki 
te vrste se lahko pridobijo samo na način, ki ga mi nazivamo ,tajno1 zbiranje'.« 
In dalje: »Obstajajo določene situacije, v katerih lahko majhna direktna pomoč 
naše države omogoči, da vplivamo na dano situacijo, da bi preprečili večjo 
krizo v bodočnosti. Lahko bi se zgodilo, da bomo soočeni s stvarno potrebo 
pravočasnega mirnega vplivanja na rastočo nevarnost, da ne bi bili kasneje, ko 
ne bi imeli druge izbire, prisiljeni intervenirati s silo. Ob takih prilikah ne že- 
limo več pošiljati mornariške pešadije.« In dalje: »Moramo izhajati iz tega, da je 
v odnosih med državami v svetu nasploh sprejeto dejstvo, da se vsi ukvarjamo 
s tajnim zbiranjem obveščevalnih materialov. To se dogaja, odkar je Mojzes 
poslal po enega človeka iz vsakega plemena špionirati v Aman. Vpliv na ravno- 
težje sil v svetu v času daljnovzhodne kampanje bi lahko bil pomemben, če bi 
katerakoli država tedaj spremenila politično usmeritev.« In končno: »Stvarna 
naloga obveščevalnih služb je v tem, da preskrbij tisto vrsto podatkov, ki omo- 
gočajo predvidevati bodoči razvoj v državah, ki so posebno- pomembne za nas.« 

Te izjave ne potrebujejo nobenega komentarja. Služijo pa lahko kar resno 
opozorilo tistim, ki mislijo, da je klasična agentura, na področju delovanja tujih 
obveščevalnih služb preteklost. Kot zakonitost pa to velja za vse obvešče- 
valne službe in za vse obveščevalne sisteme, s katerimi se tako ali drugače sre- 
čujemo. Iz tega torej jasno izhaja, da teze o preživelosti obveščevalnega delova- 
nja po agenturni poti ne držijo, da vodijo v zmoto, demobilizacijo in pasiviza- 
cijo., ki gre na roko tujim obveščevalnim centralam. 

Tuje obveščevalne službe in politično subverzivne sile so si na našem pro- 
storu očitno -med seboj razdelile vloge oziroma se specializirajo za posamezna 
vprašanja. Nekatere se očitno bolj posvečajo zbiranju podatkov gospodarske na- 
rave in njihovi obdelavi vse do poskusov, da bi prek tega ugotovile smer našega 
gospodarskega razvoja in možnosti za plasiranje prek kapitalnih naložb takšne 
tehnologije, ki ne prispeva k naši ekonomski neodvisnosti. Drugi se zopet 
bolj posvečajo zbiranju in obdelavi podatkov o posameznih političnih dogodkih, 
pri čemer jih posebej zanimajo zlasti najvidnejši predstavniki našega političnega 
življenja ter nosilci socialistične samoupravne usmeritve in neuvrščenosti v 
naši zunanji politiki ter eventualna opozicija. Tretje zanimajo konkretni objekti, 
pomembni za našo obrambo in gospodarski razvoj, še posebej pa koncepcija 
splošnega ljudskega odpora. 

O njihovi prisotnosti v našem prostoru govori več dejstev. Naši varnostni 
organi so nedavno v Ljubljani odkrili, sodni organi na Reki pa obsodili skupino 
agentov ene od tujih obveščevalnih služb, ki je bila poslana, da nam »ponudi« 
svoje usluge »proti drugi strani«, hkrati pa, da evidentira, ali in kakšno orožje 
se pošilja neuvrščenim deželam prek naših luk. Hkrati pa so poskušali izzvati 
incident, ki bi dal povod ladjevju velikih sil za še širše angažiranje v Sredo- 
zemlju in škodoval nadaljnjemu uveljavljanju politike neuvrščenosti v svetu. 
Ta prisotnost se kaže v intenzivni obdelavi naših državljanov v begunskih tabo- 
riščih nekaterih držav zahodne Evrope, v (pripravljanju baz za sprejem beguncev 
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iz Jugoslavije ob nekakšnem dnevu »X«, v pridobivanju naših delavcev v tujini 
za službo v »pomožnih enotah« nekaterih držav NATO pakta, katerih funkcija 
bi bila med drugim, da bi v določeni situaciji v našem zaledju nastopile kot 
nekakšna jedra za razvoj protirevolucionarne »vstaje«. Kaže se v dopuščanju 
proitijugoslovanskega delovanja ostankov informbirojevščine in druge politične 
emigracije, kaže se v dajanju nemškega državljanstva Slovencem s Štajerske in 
Gorenjske in podobno. 

Pomemben znanilec stalnega spremljanja dogajanj pri nas je gibanje čez 
naše meje določenih varnostno zanimivih oseb, ki so že poznani sodelavci tujih 
obveščevalnih služb ali pa to lahko jutri postanejo. Število prehodov takšnih 
oseb čez naše državne meje raste znatno hitreje kot število vseh prehodov čez 
našo državno' mejo, zlasti pa ob posameznih dogodkih mednarodnega pomena. 
Te naše ugotovitve se popolnoma ujemajo z že omenjeno blokovsko obveščevalno 
filozofijo, da je nastopil trenutek, ko morajo biti velike sile na določenih, za 
ravnotežje sil pomembnih področjih obveščevalno še bolj prisotne, da bi se 
lahko izognile vojaškemu vmešavanju. To so izkušnje, znane predvsem iz 
Vietnama in osvobodilnih vojn. Pokazale so, da je splošni ljudski odpor agre- 
sorju nezlomljiv, da pa se na poti subverzivnega delovanja in neprestanega 
psihološkega pritiska da narušiti razmerje sil v škodo interesov druge strani. 
Tako skušajo oškodovati interese osvobodilnih teženj malih in mladih narodov. 
Razume se, da ne gre zgolj za zahodni, ameriški obveščevalni pritisk, čeprav 
je ta bolj izrazito agresiven, temveč prihaja pritisk na razne načine tudi z drugih 
strani, vključno s strani tako imenovanih »nevtralnih« držav. 

Na žalost imajo tuje obveščevalne službe oporo v posameznih naših ljudeh, 
ki so pozabili na socialistično moralo in se prodali za prgišče deviznega denarja. 
Vsi ti so, zavedajoč se ali ne, objekt interesa tujih sil, ki bi jih v določeni situa- 
ciji izkoristile za svoje namene, po pravilu, če si svoji domovini ukradel denar, 
potem boš drugič pripravljen storiti še kaj drugega. 

Z obveščevalnim delovanjem je tesno povezan psihološko-propagandni pri- 
tisk, ki ga čutimo na različne načine, vsebina pa mu je vselej protiustavna, 
protikomumistična, usmerjena v prvi vrsti proti utrditvi političnih in ekonomskih 
razmer v Sloveniji in Jugoslaviji, ki smo jo dosegli z 21. sejo Predsedstva ZKJ 
in 29. sejo CK ZKS. 

V zadnjem času se ta pritisk stopnjuje s ciljem »mehčanja« naše notranje 
enotnosti in trdnosti, sejanja nezaupanja v vodstvo in v družbeni sistem, v 
Zvezo komunistov in v jutrišnji dan. Po tej poti neprestano seje jo gesla o tako 
imenovani »jugo krizi«, o skrbi za Jugoslavijo, o nujnosti naše naslonitve 
na ta ali oni blok. Pri tem imajo posebne vloge posamezne sosednje televi- 
zijske in radijske postaje, Springerjev tisk, radio Deutsche Welle, 9 tujih 
radijskih postaj v slovenščini in še več v srbohrvaščini. V ta namen uporabljajo 
osebne ter poslovne zveze ter znanstva, razne razgovore in obiske, kjer postav- 
ljajo dvoumna vprašanja, ki vnašajo sum in vsiljujejo pričakovane odgovore. 

Psihološki priltiisk izvajajo tudi sistematični poskusi indoktrinacije naših 
ljudi na delu v tujini in prek njih s pomočjo posameznikov iz vrst naše manj- 
šine v zamejstvu, s poskusom širjenja sovražnega in emigrantskega tiska v naš 
prostor, pisem s sovražno vsebino ali s posameznimi sovražnimi članki, vse z 
namenom, da bi vplivali na naše ljudi. 

Del teh psiholoških pritiskov je tudi pošiljanje posameznih anonimnih pi- 
sem sovražne vsebine, z odkritimi grožnjami in pretnjami: »Pazi se, mi smo 
še tukaj!« itd. Ta pisma, ki sicer ne predstavljajo nobeine posebne 'nevarnosti, so 
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vendar značilna za njihove avtorje, ki so med nami. To opozarja, da bi ob pre- 
izkušnji vendarle imeli opravka z določenim številom ljudi, ki se danes odkrito 
sovražno ne eksponirajo. 

Izraz in posledica teh psihološko^propagandnih pritiskov so tudi tako ime- 
novani »javni sovražni izpadi«, katerih vsebina je poskus razvrednotenja naše 
politike, revolucije, doseženih uspehov, napad na vodstvo, tovariša Tita in Zvezo 
komunistov. Sodeč po sestavi nosilcev sovražne dejavnosti te vrste lahko .skle- 
pamo, da so bolj objekt kot subjekt te aktivnosti. Značilno pa je, da je relativno 
več takih izpadov med tistimi, ki so dalj časa živeli v pogojih neprestane in- 
doktrinacije. Ta pojav se vedno bolj čuti med delom naših delavcev v tujini. 

Psihološko-propagandni pritisk dobiva kljub svoji vztrajnosti v določenih 
obdobjih še poseben razmah. Tako je bilo ob kratki bolezni tovariša Tita, ob za- 
ostritvi v zvezi z našimi zahodnimi mejami, ob konfrontaciji glede položaja slo- 
venske manjšine na Koroškem, ob propadlem barskem tako imenovanem usta- 
novnem sestanku ilegalne partijske skupine in podobno. V zadnjem času so 
predmet široko zasnovane psihološke vojne proti Sloveniji in Jugoslaviji narodni 
izdajalci, domobranci s poskusi njihove rehabilitacije, potem ko je politika tako 
imenovane »narodne sprave« njenim avtorjem in nosilcem očitno odpovedala. 

Te akcije potekajo povezano, od Argentine pa prek Londona, Munchna in 
Rima do Celovca in Trsta. V te akcije se vključujejo vsi emigrantski časopisi 
in na to temo so v tako imenovani »Svobodni Evropi« v zadnjem času napisali 
vrsto prctijugoslovanskih ter protikomunističnih pamfletov in člankov. Pritisk 
gre do posameznih poskusov politične rehabilitacije nacioinalistiono-liberali- 
stičinega obdobja in njegovih glavnih nosilcev pri nas in do tega, da skušajo 
določeni notranji in mednarodni faktorji na primer prikazati Edvarda Kocbeka 
kot izvirnega revolucionarja in pravega ljudskega tribuna, »ki so ga komunisti 
zavrgli«. V mednarodni areni se ga sedaj hoče na različne načine prikazati kot 
mučenika, kar pa niti njim niti njemu samemu ni uspelo, čeprav so se pri tem 
angažirah nekateri eminentni tujci, ki so še nedolgo tega na raznih simpozijih 
v Jugoslaviji skušali spodbujati opozicijo naši samoupravni socialistični ureditvi. 

Iz drugih izhodišč se v psihološko-propagandni pritisk vključujejo tudi 
ostanki naše informbirojevske emigracije oziroma ostanki tako imenovane »nove 
KPJ«. Tudi njim je glavni cilj napadov samoupravljanje, Zveza komunistov, 
politična in gospodarska stabilizacija ter njeni nosilci. 

V propagandnem gradivu, ki smo ga odkrili tudi pri nas, odkrito pozivajo 
na rušenje ustavne ureditve SFRJ, na vzpostavitev centralistične ureditve itd. 
Vsi ti primeri in ta aktivnost kažejo, da se akcije vodijo iz določenih centrov, 
da so usklađene in časovno naravnane na določene primere, ki lahko služijo ali 
naj bi služili za širšo eskalacijo pritiska na socialistično Jugoslavijo in Slovenijo. 
Kažejo pa tudi, da ne smemo na to gledati ločeno od delovanja notranjih opo- 
zicijskih sil. V tej luči je potrebno ocenjevati tudi aktivnost ostankov slovenske 
politične emigracije oziroma ostankov slovenske kontrarevolucije v inozemstvu. 
Ti ostanki ne morejo predstavljati neke nevarnosti za naš sistem. Ne zato, ker 
ne uporabljajo terorističnih sredstev, marveč zato, ker so se s svojim hlapčeva- 
njem mednarodni reakciji pri našem narodu docela onemogočili. To pa ne po- 
meni, da nam ni potrebna budnost, zlasti če vemo, da se skušajo povezovati in 
združevati, da ponujajo celo nekakšne programe, v katerih sedaj sprejemajo 
Jugoslavijo in samoupravijanje-seveda brez marksizma in komunistov, progra- 
me, ki naj bi bili privlačni tudi za posamezne nezadovoljneže v domovini. Dej- 
stvo je, da poskušajo tudi določene strukture slovenske politične emigracije 
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oziroma njeno osnovno jedro, ki ga še tvori okrog 3000 aktivnejših nosilcev 
sovražne dejavnosti, širiti svoj vpliv in zveze. Skušajo se uveljaviti s prodo^- 
rom med nekatere strukture Slovencev v zamejstvu in. med ekonomsko emi- 
gracijo. Oporo imajo pri posameznikih iz vrst kakšnih 250 duhovndkov-emi- 
grantov, ki delujejo med našimi izseljenci in delavci v tujini. Nekateri med 
njimi so celo glavni zastavonoše sovražnega delovanja proti Socialistični repu- 
bliki Sloveniji in Jugoslaviji in delujejo tudi z ekstremnim! metodami in sred- 
stvi. Pod firmo družb za slovenske študije v Združenih državah Amerike se 
skrivajo nove oblike o-rganiziranja in planiranja propagandnoipolitičnih akcij 
proti nam. Emigracija izdaja 18 raizličnih glasil v letni nakladi okrog 150 tisoč 
izvodov. Trst, Gorica, Celovec postajajo v določenem smislu izhodiščne točke 
za psihološke pritiske in širjenja kontrarevolucionarne literature med Slovenci 
v zamejstvu in v naš prostor. Cenimo, da pride v domovino po različnih poteh 
okrog 5 tisoč izvodov te »literature«. V tem so se pokazali posebno aktivni nam 
iz naše zgodovine dobro poznani Zeboti, Levstiki in Stareti s svojim tako ime- 
novanim »narodnim odborom za Slovenijo«. Vsi ti so očitno vključeni v voz 
NATO strategije napovedovanja in čakanja dneva, ko naj bi nastopil trenutek, 
ko bo potrebno Slovenijo* reševati pred nevarnostjo komunizma, sovjetske oku- 
pacije, srbohrvatske konfrontacije in tako dalje. 

Ob 30-letnici svojega poraza in zmage naše revolucije so prišli na dam z ne- 
kakšnimi izjavami in pozivi: »Slovenci v svetu, Slovencem v domovini«. V njih 
obujajo nade, da vojna generacija, generacija borcev odhaja in sejejo optimizem, 
da bo nova generacija napravila »nove korake«. Slovencem v svetu ponujajo 
koncept skupnega delovanja ne glede na razlike v političnih pogledih z geslom, 
da gre za usodo Slovenije, ki naj bi jo skupaj z njimi »reševali« znani liderji iz 
obdobja prodora liberalizma in nacionalizma. Čeprav slovenski politični emigra- 
ciji težnja po obnavljanju, kljub izdatnim razpoložljivim finančnim in drugim 
sredstvom, v glavnem ne uspeva, pa moramo vendarle biti pozorni, ker so v 
zvezi s povečanim psihološko-propagadnim pritiskom na Jugoslavijo- in še. pose- 
bej na nosilce samoupravne socialistične politične usmeritve v Sloveniji prišli na 
dan nekateri novi, formirani ali potencialni somišljeniki slovenske kontrarevo- 
lucije, ki se med seboj povezujejo, predvsem pa intenzivirajo svoje zveze s so- 
mišljeniki v inozemstvu. Očitno so na tej liniji tudi poskusi posameznih emi- 
grantov, da bi premagali formalno-pravne ovire za vrnitev v domovino, misleč, 
da je njihova izdajalska rabota že pozabljena in izbrisana iz spomina. Vsa ta 
gibanja, delovanje tujih obveščevalnih služb psihološko-propagandna vojna ter 
sovražna emigrantska aktivnost se razumljivo na določen način reflektira v 
našem notranjem življenju. Povezanost se kaže v direktnem usklajevanju aktiv- 
nosti v posameznih primerih, v dogovarjanju in komuniciranju, pri čemer po- 
samezniki izstopajo kot čisti eksponenti tujih interesov, koncepcij in pogledov, 
bodisi zavestno ah pa so v tem smislu uporabljeni. Notranje opozicijske sile 
računajo z delovanjem zunanjih sil in se nanje zanašajo, saj se zavedajo, da so 
brez pomoči zunanjih faktorjev njihove nade nične. Isto seveda velja tudi za 
zunanje sovražne sile, ki računajo na določeno notranjo oporo. Ofenziva Zveze 
komunistov in drugih socialističnih sil sili posameznike, ki so na politiki Zveze 
komunistov in nadaljnjem poglabljanju revolucije nasprotnih pozicijah, da po- 
kažejo svojo pravo barvo in se s svojim odnosom sami identificirajo. Po drugi 
strani pa jih ta ofenziva sili na podtalno in bolj organizirano delovanje in dogo- 
varjanje, kakor je to bilo pred 29. sejo, ko so nastopali javno in odkrito agresiv- 
no do Zveze komunistov, samoupravnega sistema, do Jugoslavije in do nosilcev 
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progresivnega političnega toka. Omenjeni pojav oziroma taktika je značilna tako 
za tako imenovane stare strukture (nekatere vodilne predstavnike bivših strank, 
razlaščence, kolaboracioniste, informbirojevce), pa tudi za novejše strukture, za 
tiste iz vrst nosilcev liberalizma, tehnokratizma, frakcionašev in nacionalistov, ki 
so bili s sklepi 29. seje in v kasnejših akcijah Zveze komunistov Slovenije poli- 
tično razkrinkani kot nosilci politike in idejne orientacije, ki je tuja Zvezi 
komunistov. 

Leta 1974 so naši organi obravnavali 282 primerov kaznivih dejanj sovraž- 
ne propagande, žalitve države oziroma njenih predstavnikov, širjenja lažnih 
vesti, vzbujanja nacionalne in verske nestrpnosti ter združevanja zoper ljudstvo 
in državo. Po več kot 5 kaznivih dejanj je bilo odkritih v 26 občinah. Značilno 
in spodbudno je, da na takšne primere ljudje sami reagirajo, saj so odkrili in 
prijavili več kot polovico takšnih sovražnih izpadov. Podobno je tudi pri pre- 
krških s političnim obeležjem, ki jih je bilo lani odkritih 292, in anonimnih pis- 
mih sovražne vsebine, ki jih je bilo 82. Somišljeniki, ki so se znašli subjektivno 
in objektivno na istih pozicijah, skušajo zadržati in vzdržati medsebojne kon- 
takte. Izogibajo se javnosti in modrujejo, da se ne smejo »izleteti«, da se je po- 
trebno varovati in čakati na čas, ko jih bo slovenski narod ponovno »pozval na 
oder«. Špekulirajo s tem, da je njihova nacionalistična in kvazisocialna dema- 
gogija pri nekaterih ljudeh pustila določene vplive in učinke. 

Druga značilnost je, da iščejo v določenih situacijah opozicijske sile iz dru- 
gih republik v Sloveniji pribežališče in prostor za plasiranje svojih gesel in tez. 
Iščejo zaveznike, ko začutijo, da so ogroženi. Isti pojav se kaže tudi v obratni 
smeri. 

To potrjuje, da je sovražno delovanje, usmerjeno proti ustavni ureditvi in 
politiki Zveze komunistov v Jugoslaviji, objektivno in subjektivno medsebojno 
povezano, zaradi česar na sovražno delovanje v Sloveniji ne moremo gledati izo- 
lirano od sovražnega delovanja v Jugoslaviji. 

Na drugi strani pa je očitno, da je to delovanje popolnoma vključeno v 
psihološko propagandno vojno, ki se vodi proti Jugoslaviji, oziroma je z njo 
sinhrotnizirano. 

Ne glede na določene razlike pri usmeritvi med posameznimi skupinami, 
je vsem nosilcem odporov in sovražne aktivnosti skupna vsebina sovražnega in 
rušilnega delovanja, cilj napada je isti, zato se praviloma znajdejo na istih 
pozicijah, ne glede na izhodišča. Medtem ko praviloma o nekaterih lahko govori- 
mo kot o sovražnih posameznikih, pa so pri klerikalnih in birokratskodogmat- 
sko usmerjenih strukturah zaznavne močnejše težnje in poskusi pridobivanja 
širše podpore med delovnimi ljudmi. Prvi skušajo izrabljati verska čustva ob- 
čanov in organizacijsko strukturo katoliške cerkve, drugi pa določene gospo- 
darske probleme in težave, ponujajoč teze o nujnosti vračanja na centralistič- 
ni sistem odločanja, is katerim naj bi po njihovem naredili ired v mašem gospodar- 
stvu, odpravili problem inflacije in druge, naš razvoj spremljajoče negativne 
pojave. 

Z inosilci teh lin takšnih parol ise povezujejo tudi ostanki itehnokratizma in 
posamezniki iz vrst bivših informbirojevoev, posamezni užaljenci, pa tudi po- 
samezniki iz organizacij združenega dela, ki pridejo v gospodarske težave. 

Sovražno delovanje s pozicij klerikalizma se je v preteklem letu zmanjšalo. 
Po zakonu so naši organi ukrepali porvsod, kjer so bile kršitve očitne in dokaza- 
ne. To so sicer posamezniki doma in v tujini skušali prikazovati kot pogrom 
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proti veri in cerkvi, kar pa ni imelo večjega odmeva, čeprav so jim nekateri pri- 
meri sektaških stališč naših organov ali organizacij lajšali takšne nastope. 

Več dejstev kaže, med njimi uvodnik Družine ob 30. obletnici osvoboditve, 
da se v rimokatoliški cerkvi le prebijajo progresivnejša stališča in pogledi na 
naš družbeini razvoj. Ob tem pa manjši krog še vedno vztraja na reakcionarnih 
pozicijah, sili s svojo dejavnostjo na izvenverska področja ali kako drugače 
krši zakonito urejene odnose med verskimi skupnostmi in družbo. 

Kljub temu, da birokratsko-dogmatske sile v Sloveniji ne morejo računati 
z realnimi možnostmi, pa moramo reči, da bi lahko dobile določeno osnovo in 
oporo, če ne bomo hitro in odločno presekali z nosilci tehnokratizma in drugih 
antisamoupravnih teženj, vključno tudi z vsemi oblikami gospodarskega kri- 
minala, od tistega, ki predstavlja tako imenovano prilaščanje za osebno korist, 
do tistega, ki ima širše politične dimenzije, ki pomeni izpodkopavanje naše ustav- 
ne ureditve in naše ekonomske stabilnosti. Če ne bomo najodločneje stopili na 
pot pojavom korupcije in špekulativnega ponašanja. V Republiškem sekretaria- 
tu ocenjujemo, da je dal družbeni dogovor o prekinjanju poslovnih zvez z 
emigranti-lastniki firm v tujini določene pozitivne rezultate, kiju b temu, da je 
nekaterim uspelo tudi ta dogovor obiti na ta način, da so predstavniški odnos 
transformirali v delovno razmerje in podobno. 

Očitno je borba proti nezakonitostim v gospodarstvu dolgotrajna in težka 
stvar. Ta boj smo v Sloveniji začeli z znanim primerom Kemija-impex pred 
petimi ali šestimi leti. Znano je, da so se ob vseh takšnih primerih prilašča- 
nja dohodka, ki ne izvira iz dela in pomeni specifično obliko izkoriščanja, prek 
tako imenovanih koristnih malverzaoij širila razna gesla, da skušamo zatreti 
poslovno aktivnost, elemanirati poslovno uspešne ljudi in podobno. Parole o 
nekakšnem preganjanju direktorjev se še vedno srečajo. Očitno je njihov na- 
men javno mnenje obrniti proti tistim, ki vodijo akcijo za dosledno spoštovanje 
zakonitosti, za spoštovanje samoupravnega reda, družbenih dogovorov in samo- 
upravnih sporazumov. 

Na žalost so »poslovno sposobni« posamezniki v gospodarstvu, ki so gra- 
dili na koristnih malverzacijah, potvarjanju dokumentacije in drugih nezako- 
nitih postopkih, uspeli tu in tam pridobti v očeh delovnega kolektiva, ki je 
na ta račun dosegel višje osebne dohodke, ugled in spoštovanje. Res pa je 
tudi, da so delavci povsod tam, kjer so jim bile stvari pravilno pojasnjene, ved- 
no* podprli akcijo za red in zakonitost. Jasno je, da dobivajo ti problemi v sicer 
zaostreni gospodarski situaciji še širše dimenzije, ker dajejo možnost, da bi po- 
samezni kolektivi v določenem trenutku lahko poštah plen tehnokratov, biro- 
kratov ali celo plen posameznih demagogov, ki bi potiskali ljudi v kakšne ne- 
premišljene akcije, v katere bi se lahko vmešavali ali vmešali tudi drugi in- 
teresi. 

Primeri nezakonitega ravnanja in špekulativnega obnašanja so voda na mlin 
tistim notranjim in predvsem zunanjim silam, ki neprestano oživljajo govorice o 
razvodenelosti in korumpiranosti našega sistema. To tezo gradijo, nekateri na 
podatkih o nekaterih ljudeh, ki so dejansko korumpirani, ki imajo denar v 
inozemskih bankah. Razpolagamo z zanesljivimi dokazili in nam je sedaj jasno, 
kje je bilo ozadje in kaj se je hotelo s »šušljanjem« o tem, da imajo celo naši 
najvišji predstavniki političnega življenja' denar v tujih bankah in podobno. 
S tem so poskušali diskreditirati vodilne kadre naše družbe, tiste, ki so bih no- 
silci akcije proti deviacijam, da bi lahko sami nadaljevali s prisvajanjem in 
korupcijo. 
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Do kam so padli nekateri posamezniki — na žalost so med njimi tudi posa- 
mezni vodilni gospodarski kadri ali kadri v gospodarstvu — najbolje govori naj- 
novejši, javnosti še neznani primer odkritja korupcije in prisvajanja velikih 
razmer v sežanski organizaciji združenega dela »Jadran«, kjer je zaradi nebud- 
nosti v kolektivu, nebudnosti inšpekcije, Službe družbenega knjigovodstva in 
drugih samo enemu udeležencu v tej aferi uspelo ukrasti tej družbi po še nepo- 
polnih podatkih nad 600 milijonov S dinarjev, jih pretopiti v tujo valuto in 
zlato ter naložiti v inozemskih bankah. Očitno je, da se je ob našem sistemu, 
ob pomanjkanj kij ivi kontroli v posameznih organizacijah razvil neke vrste ile- 
galni privatno-lastniški, privatno-kapitalistični odnos ali sistem, katerega skladi 
so se napajali iz razlk v ceni, te pa je plačevalo naše gospodarstvo oziroma naš 
delovni človek. Zato mora boj proti korupciji in proti tistim, ki korumpirajo 
druge, postati primarna naloga vseh naših varnostnih služb. 

Organi za notranje zadeve v Jugoslaviji v tem trenutku razčiščujejo mno- 
ge primere posameznikov, delovnih organizacij iin bank, ki jih je pred leti za- 
strupil val korupacije in nezakonitosti. 

Da gre za širše dimenzije izpodkopavanja naše ustavne ureditve in gospo- 
darske stabilnosti, govore tudi primeri tistih, ki jim je v zadnjih letih uspelo 
pravočasno pobegniti v inozemstvo in ki so tam praviloma vsi postali privatni 
lastniki ali delničarji, ki žive od kapitala, ki so ga oropali našim delovnim 
ljudem. 

Razumljivo je, da so takšni primeri objektivno mobilizirali birokratsko- 
dogmatske tendence in sile tako v Jugoslaviji kakor tudi pri tistih, ki jim 
samoupravna, neodvisna in neuvrščena Jugoslavija ni pri srcu. O takšnih pri- 
merih moramo naše ljudi širše obvestiti in jim pokazati vzroke, ki omogočajo 
takšne deformacije, če želimo, da bodo ravnali v smislu družbene samozaščite. 

Tovarišice in tovariši! Namenoma sem se nekoliko več pomudil ob vpra- 
šanjih, ki so tesno povezana z nadaljnjim razvojem socialističnih odnosov in z 
varstvom ustavne ureditve SFRJ in SRS. S tem pa nisem nameraval zmanjšati 
pomena drugih strani varnostne situacije, ki jih navadno označujemo kot stanje 
splošne ali javne, prometne, požarne varnosti ljudi ter njihovega in družbenega 
premoženja, ki so s stališča družbene samozaščite ravno tako pomembne. Tudi 
na tem področju se je v letu 1974 naša družba srečevala z mnogimi varnostnimi 
problemi, saj so organi za notranje zadeve obravnavali 23 800 kaznivih dejanj, 
146 000 prekrškov in nad 400 000 kršitev predpisov v cestnem prometu, javni 
red in mir pa je posamezno kršilo nad 9000 občanov. 

Če vzamemo, da vsako storjeno kaznivo dejianje oziroma prekršek pomeni 
v bistvu konflikt posameznika z družbenimi normami, potem vsi ti primeri 
skupaj predstavljajo določeno negativno kvaliteto, ki je ne smemo podcenjevati, 
niti ne z vidika delovanja organov odkrivanja in prav tako ne z vidika pomemb- 
nosti poglabljanja družbene samozaščite. Uspešen boj proti kriminaliteti zahte- 
va in predpostavlja ne le večjo učinkovitost organov za notranje zadeve, marveč 
predvsem in v prvi vrsti široko zasnovan sistem preventive, delavske in druž- 
bene kontrole ter višjo stopnjo varnostne zavesti in kulture občanov o tem, 
da so za svojo in družbeno varnost, za varnost svojega in družbenega imetja 
v prvi vrsti odgovorni oni sami. Tudi tukaj so že zasnovani pomembni rezultati, 
ki pa nas še zdaleč ne zadovoljujejo, kajti materialne in druge posledice neodgo- 
vornosti ali malomarnosti so še vedno: velike in prevelike. Gredo v milijarde. 

Poseben varnostni problem predstavlja za našo republiko državna meja, 
ki zahteva ob polni odprtosti sistem varnostnih ukrepov, ki bodo učinkovito 
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preprečevali kršenje mejnega režima in njene varnosti. Ta naloga je zelo zahtev- 
na že zato, ker je na primer leta 1974 potovalo čez državno mejo nad 66 
milijonov potnikov. Naši mejni organi so samo v lanskem letu odkrili 599 
primerov poskusov tihotapljenja orožja, od plinskega do hrzostrelk in pušk. 
Preprečili so vnos nad 70 000 izvodov prepovedanega tujega in emigrantskega 
tiska. Problem ilegalnega lastništva orožja pa ni značilen samo za mejo, marveč 
tudi za notranjost. V okviru akcije za ureditev teh razmer je bilo v letošnjem 
letu odkritih 375 primerov posedovanja neprijavljenega vojaškega in drugega 
orožja, od tega 55 vojaških pušk, 6 avtomatov, 1 polavtomatska puška in 6 
ročnih bomb ter večje količine civilnega oirožja in razstreliva. 

Organom za notranje zadeve je v letu 1974 uspelo, in uspeva tudi letos, 
brez težjih presenečenj obvladati to široko, pestro in predvsem zahtevno proble- 
matiko. Veliki napori za uveljavljanje koncepcije nedeljivosti, varnosti in kom- 
pleksne odgovornosti za varnostno situacijo iniso brez uspehov. Osnova našega 
varnostnega sistema je varnostni okoliš, ki se praviloma pokriva z območjem 
krajevne skupnosti. Delavci milice odgovarjajo skupaj z drugimi faktorji za 
varnost v varnostnem okolišu. Na njihovih ugotovitvah pa gradita svoje delo 
služba državne varnosti in kriminalistična služba, ko gre za primere, ki po 
svojih dimenzijah zahtevajo specifičen ter strokovno zahtevnejši pristop v 
smislu delokroga dela ter zakonskih poblastil. K enotnosti varnostnega sistema 
prispeva tudi boljša povezanost operativnih in upravnih služb v občini ter 
enoten informacijski sistem z daljinsko obdelavo podatkov, ki smo ga pričeli 
graditi. 

Na koncu moram posebej poudariti, da gre delavcem v organih za notranje 
zadeve Socialistične republike Slovenije priznanje, da v zadnjem obdobju 
varstvo ustavne ureditve, javni red in mir, veljavni režim na mejnih prehodih 
in ob meji, v naši republiki niso bili ogroženi, da smo uspeli zajeziti porast kri- 
minalitete ter povečati varnost na cestah, ki sicer zahtevajo še vedno veliko 
žrtev, vendar že manj kot v preteklih letih. Ob tem pa moram povedati, da 
je kljub budnosti iin občasnim posebnim ukrepom organov za notranje zadeve 
uspelo posameznim teroristom iz ustaško usmerjene emigracije v nekaj prime- 
rih ilegalno pretihotapiti čez državno mejo določena sredstva in orožje za plani- 
rane diverzantsko-teroristične namene in cilje. 

Moram poudariti, da kljub močnemu ozadju vseh prej navedenih sil, njiho- 
vim neomejenim finančnim in drugim sredstvom, kljub močni psihološko- 
propagandni aktivnosti in vmešavanju v naše notranje razmere niso po- 
skusi notranjega sovražnega delovanja, zaradi budnosti naših delovnih ljudi 
in delavcev v organih za notranje zadeve, nikjer našli plodnih tal. Kolikor je 
teh primerov bilo, so jih naši organi in delovni ljudje relativno hitro odkrili. 
Vrsta pojavov, o katerih sem govoril, ni takšne narave, da bi lahko ogrozili 
ali bistveno ovirali naš razvoj in kontinuiteto naše notranje ter zunanje politi- 
ke, vendar urejena družba tudi tega ne zanemarja in ne podcenjuje. 

Vsi ti dosežki in opisane varnostne razmere nam seveda tudi za naprej ne 
dovolijo, da ne bi bili budni in pripravljeni, da bi kakršenkoli poskus miniranja 
naše enotnosti, našega sistema, naše revolucije smeli podcenjevati. Nadaljevati 
moramo z napori, ki jih vsa naša skupnost vlaga v usposabljanje organov za 
notranje zadeve in njihovih naložb kot instrumenta v rokah delovnih ljudi. 
V ta namen so bila v zadnjih letih vložena znatna sredstva. S item so bili odprav- 
ljeni vzroki za kadrovsko in tehnično zaostajanje. Upoštevajoč sedanje var- 
nostne razmere pa bo treba tudi v naslednjem petletnem obdobju zagotoviti 
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temu področju potrebne pogoje, da bi lahko uresničili kar najvišjo stopnjo 
varnosti delovnega človeka in materialne pogoje za njegovo življenje in delo. 

Za uspešno odkrivanje in preprečevanje vseh omenjenih pojavov gre brez 
dvoma glavni delež splošni družbeni klimi, ki jo je ustvarila ofenziva organizi- 
ranih socialističnih sil v boju za uresničevanje nove ustave in sklepov kongre- 
sov Zveze komunistov, in še posebej družbeni klimi, ustvarjeni v odnosu do 
negativnih pojavov, do spoštovanja zakonitosti ter samoupravnega reda v naj- 
širšem smislu. Ta družbena klima je v mnogočem prispevala, da smo pričeli 
uspešneje premagovati določene ostanke preteklosti tudi na področju varnosti 
in družbene samozaščite. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet sprejema amandmaje odborov k 
predlogu dokumenta. V njegovem imenu predlagam, da predlog dokumenta s 
temi dopolnili sprejmete. Hvala za vašo pozornost! 

Predsedujoči Štefan Nemec: Zahvaljujem se tovarišu Marjanu Orož- 
nu za uvodno obrazložitev in s tem zaključujem skupno zasedanje vseh treh 
zborov. 

Obveščam vas, da bo Zbor združenega dela nadaljeval z delom takoj, v tej 
dvorani, Zbor občin v mali dvorani, kot je začel in tako tudi Družbenopolitični 
zbor v dvorani Centralnega komiteja. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10.25.) 
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(24. julija 1975) 

Predsedovala: M a r a Z 1 e b n i k , 
predsednica Zbora občin 

Začetek zasedanja ob 9.30. 

Predsedujoča Mara Z 1 e b n i k : Spoštovane tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Pričenjam skupno zasedanje Zbora združenega dela, Družbenopolitičnega 
zbora in Zbora občin, na katerem bomo poslušali ekspoze Izvršnega sveta Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije k analizi tekočih gospodarskih gibanj 
in izvajanja resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične 
republike Slovenije v letu 1975 s predlogi stališč in ukrepov Izvršnega sveta 
v zvezi z uresničevanjem resolucije. 

V imenu Izvršnega sveta bo prečital ekspoze tovariš Zvone Dragan, pod- 
predsednik Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije! Prosim! 

Zvone Dragan: Tovarišice in tovariši delegati! Analiza gospodarskih 
gibanj, ki je podlaga za razpravo o uresničevanju letošnje resolucije o družbeno- 
ekonomski politiki v prvem polletju, kaže na vso protislovnost in resnost seda- 
njega gospodarskega trenutka. Odstopanja od dogovorjenih nalog se izražajo 
zlasti: 

— v poslabšanju razmerij v zunanjetrgovinski menjavi, kar vpliva na nara- 
ščanje deficita v plačilni bilanci in na zmanjšanje stopnje rasti; 

— v nepokritih investicijah in v neustrezni strukturi investicij, ob prepo- 
časnem uresničevanju resolucije na področju združevanja sredstev za prioritetne 
objekte; 

— v neskladnostih na nekaterih točkah povpraševanja, zaradi zmanjše- 
vanja izvoznih naročil, zadržanosti prebivalstva pri trošenju dela povečanih 
prejemkov in prepočasne rasti denarne mase glede na gibanje nominalnega 
družbenega proizvoda; 

— v nadaljnjem naraščanju življenjskih stroškov in cen, kljub temu, da 
cene nekaterih surovin in reprodukcijskih materialov na svetovnih tržiščih 
v zadnjem obdobju padajo; 

— v razširjanju in poglabljanju žarišč nelikvidnosti, in 
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— v padanju produktivnosti dela in ekonomičnosti poslovanja ob eksten- 
zivnem zaposlovanju. 

V vseh temeljnih elementih uresničevanja ekonomske politike za leto 1975 
je položaj v SR Sloveniji podoben kot v SFR Jugoslaviji, s tem, da so na neka- 
terih področjih, zlasti na zunanjetrgovinskem področju, odstopanja od dogovor- 
jenih nalog pri nas še večja. V primerjavi z lanskoletnimi gibanji je položaj še 
težji, zlasti če upoštevamo naslednja dejstva: 

1. intenzivna gospodarska rast v prvih mesecih leta 1975 je v veliki meri 
povzročala reprodukcijo stare gospodarske strukture, pa tudi kopičenje zalog; 

2. sredi leta že opažamo upadanje stopnje gospodarske rasti in rasti proiz- 
vodnje, ob nadaljnji rasti cen, kar pomeni, da se gospodarstvo giblje v smeri, 
ki je značilna za tako imenovano stagflacijo. 

Seveda je očitno, da bi lahko takšna gibanja na doseženi razvojni ravni 
vodila v mnogo ostrejši gospodarski položaj — kot je bil v letu 1967 — z mnogo 
večjimi gospodarskimi in političnimi problemi, kot smo jih imeli pred osmimi, 
leti, ko smo bili v resni gospodarski stagnaciji. 

Izvršni svet se pojavlja v delegatski skupščini s svojimi stališči in predlogi 
ukrepov v času, za katerega je značilna visoka politična zavzetost in trdna odlo- 
čenost za najširšo družbeno akcijo v prid stabilizacije. Očitno je, da sta rastoča 
inflacija in plačilni deficit že dosegla takšno stopnjo, ki terja na eni strani 
odločne kratkoročne ukrepe, na drugi strani pa preudarno in dosledno vodeno 
večletno stabilizacijsko politiko. Večletni program stabilizacije je potreben, 
ker so korenine inflacije zelo globoke, obenem pa tudi zato, ker so resnično in 
tudi objektivno vzeto potrebni večletni napori, da bi se bistveno spremenila 
obstoječa materialna razmerja in strukturni disproporci v družbeni reproduk- 
ciji, ki so nastajali desetletja. In ne nazadnje je večletni stabilizacijski program 
nujen tudi zato, da razširjeno inflacijsko miselnost odločno spremenimo in 
zamenjamo z ravnanjem dobrega gospodarja. Postopno uresničevana in razumno 
vodena učinkovitejša protiinflacijska politika postaja tako jedro razvojne poli- 
tike v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Stara in preprosta, vendar neizprosna resnica je, da več trosimo kot proiz- 
vajamo oziroma premalo proizvajamo in da nismo dovolj produktivni glede na 
naše razvojne potrebe in ambicije. V prihodnje moramo to protislovje, ki ima 
objektivne in subjektivne vzroke in nas bo še dolgo spremljalo, učinkoviteje 
obvladovati z instrumenti, ki jih imamo na voljo v socialistični samoupravni 
družbi. Zato se naša strategija ne sme zgledovati po nekaterih kratkoročnih 
ukrepih, ki imajo močno poudarjen restriktivni značaj. Naš izhod je v neprestani 
bitki za večjo produktivnost dela in racionalno uporabo vseh sredstev družbene 
reprodukcije, v večji ustvarjalnosti, hitrejši in smotrni uporabi domačih in tujih 
znanstvenih izsledkov ter premagovanju različnih ozkosti, zaprtosti in pasivnega 
predajanja inflaciji. 

Že takrat, ko smo se zavestno odločili za graditev družbeno-gospodarskega 
sistema na novih ustavnih temeljih in za spremembe v razvojni politiki, smo 
se zavedali, da takšen boj pomeni hkrati tudi brezkompromisen politični, gospo- 
darski in socialni spopad z vsemi tistimi silami, ki so črpale in v dobršni meri 
še črpajo svojo moč v sedanji neustrezni strukturi proizvajalnih sil, v različnih 
politično-ekonomskih monopolih in v sebičnih podjetniških konceptih ter kažejo 
premajhno pripravljenost, da bi intenzivneje spreminjale obstoječo strukturo 
slovenskega gospodarstva in odpravljale preživele družbenoekonomske odnose. 

28» 
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Ocenjujemo, da je osnovno žarišče nestabilnosti predvsem v vseh nas, v naši 
premajhni učinkovitosti, v našem odnosu do zastavljenih nalog. Tako v tem 
ekspozeju kot tudi v stališčih in ukrepih, ki jih predlagamo Skupščini SR Slo- 
venije v potrditev, se ponavljajo nekatere že večkrat izražene ugotovitve, sta- 
lišča in usmeritve. Na eni strani je to izraz naše dosedanje skupne neučinkovi- 
tosti pri izvajanju stabilizacijske politike, hkrati pa je tudi eden izmed razlogov, 
zakaj nismo bili že v preteklem obdobju uspešnejši v boju proti najrazličnejšim 
koreninam inflacije. Vse preveč smo pričakovali od dejavnikov izven nas. To 
velja za vse ravni. 

Tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet ocenjuje, da ni potrebno v tem ekspozeju širše pojasnjevati 

sedanjih gibanj in ponovno utemeljevati že sprejeto ekonomsko politiko, saj 
analiza dovolj izčrpno govori o usmeritvah in gibanjih, obenem pa tudi zato, 
ker smo imeli o tem v zadnjih tednih vrsto političnih in strokovnih raz- 
prav. Iz okvira zastavljenih akcij in ukrepov izpostavljamo v ekspozeju le 
tista kritična področja,, na katerih se morajo razviti najpomembnejše fronte 
konkretnega boja za uresničevanje letošnje resolucije v naslednjih mesecih. 

Gospodarska rast in obvladovanje inflacije. Najprej velja poudariti, da se 
moramo še naprej zavzemati za gospodarsko rast na kvalitetnih osnovah, to je 
na osnovi povečevanja produktivnosti dela, boljšega izkoriščanja razpoložljivih 
zmogljivosti skladno s tržnimi potrebami, večje ekonomičnosti in učinkovitosti, 
povečanja izvoza in racionalne substitucije uvoza ter intenzivne, vendar v realne 
okvire omejene investicijske dejavnosti. To in mobilizacija vseh tistih faktorjev, 
ki bodo omogočili postopnejše spreminjanje strukture proizvodnje z odpravlja- 
njem sedanjih strukturnih problemov, je edina smotrna možnost našega raz- 
voja. To pa je hkrati tudi naša prva naloga v sklopu celotnega protiinflacijskega 
boja. Res je, da potrebujemo intenzivno gospodarsko rast, vendar ne takšno, 
ki bo ohranjala ali celo zaostrovala sedanja strukturna razmerja oziroma neso- 
razmerja, in to na višji stopnji našega razvoja. 

V industrijski proizvodnji je očitno, da je proizvodnja nekaterih izdelkov 
višjega standarda — na primer v avtomobilski industriji, v proizvodnji bele 
tehnike in v industriji pohištva — dosegla previsoko raven glede na razpolož- 
ljivi obseg in strukturo realnega povpraševanja na domačem trgu, pa tudi 
kvaliteta ni vedno zadovoljiva. Na tujih tržiščih pa bodisi, da nekateri izdelki 
niiiso konkurenčni, bodisi da nimamo razvitih 'trajnejših oblik poslovnega sode- 
lovanja, namesto sedaj močno prisotnih klasičnih kupo-prodajnih odnosov. Niso 
pa to edini primeri, kjer je potrebno pri sprejemanju novih srednjeročnih pla- 
nov ponovno preveriti razvojne in po potrebi korigirati sedanje usmeritve. 

Zavzemamo se torej za dinamično rast proizvodnje v skladnejših struktur- 
nih razmerjih, v stabilnejših pogojih gospodarjenja in ob upoštevanju predvsem 
naslednjih izhodišč: 

1. Pri razvojni politiki vztrajamo, da se mora tudi predelovalna industrija 
bolj vključiti v boj za spremembo gospodarske strukture, pri čemer mora svoj 
razvoj prilagajati potrebam tržišča, predvsem z lastnimi ukrepi. Naloga prede- 
lovalne industrije pa je tudi, da si poleg zanesljivega plasmaja zagotavlja na 
dolgoročni osnovi tudi energijo, surovine in reprodukcijski material za svoje 
poslovanje, skupaj s proizvajalci v teh dejavnostih. Boj za nujne strukturne 
spremembe v novih pogojih gospodarjenja znotraj predelovalne industrije ne 
bo nič lažji kot uresničevanje načrtovanih osrednjih prioritet na področju 
energetike, prometa, hrane, surovin in reprodukcijskih materialov. 
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2. V kratkoročni politiki je treba reševati del problemov predelovalne indu- 
strije tudi z ustreznejšo politiko potrošniških kreditov. V tem smislu je zvezni 
izvršni svet pred dnevi že sprejel nekatere predloge Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Prav tako smo se v okviru Republiškega sveta za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politiko dogovorili, da bo Izvršni svet skupaj z Narodno 
banko Slovenije, Gospodarsko zbornico in poslovnimi bankami pripravil pred- 
loge za trajnejše sistemske rešitve na področju potrošniškega kreditiranja. 
Sedanje stanje s stališča zagotavljanja enakih tržnih pogojev na enotnem jugo- 
slovanskem trgu je nevzdržno. Čeprav sedanji težak položaj dela slovenske 
predelovalne industrije rešujemo tudi z nekaterimi kratkoročnimi ukrepi, pa 
tega ne delamo z namenom, da bi ohranjali sedanjo strukturo, ampak zato, da 
bi predelovalna industrija skupaj z drugimi dejavnostmi in upravljalci v poslov- 
nih bankah dobila zagon za delno preusmeritev glede na potrebe domačega 
in tujih tržišč. 

3. Močnejše spodbujanje kvalitetnejših vzvodov gospodarske rasti s pove- 
čevanjem obsega in izboljševanjem kvalitete in racionalnosti ponudbe za plasma, 
ki je skladen s potrebami domačega in tujih tržišč, mora bistveno prispevati 
k uspešnejšemu obvladovanju inflacije. Razen tega je odvisno uspešnejše zavi- 
ranje rasti cen predvsem od učinkovitega delovanja celotnega spleta sistemskih 
in kratkoročnih ukrepov na vseh področjih ekonomske politike ter od družbeno 
odgovornega, zavestnega in predvsem racionalnega ravnanja vseh gospodarskih 
subjektov. Gospodarska zbornica in druge asociacije združenega dela se morajo 
zato pri sklepanju samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov o cenah 
odločneje zavzemati za sprejeto politiko cen in se aktivneje vključevati v njeno 
izvajanje. 

Najostreje se moramo upreti močno udomačeni inflacijski formuli pritiskov 
na povečevanje cen s ciljem, da bi predvsem na ta način reševali probleme nizke 
produktivnosti, premajhne ekonomičnosti in nerealnih razvojnih načrtov celo 
tam, kjer so zaloge visoke in kjer so takšni pritiski skregani z abecedo eko- 
nomske logike. 

4. Zaostriti je treba tudi odgovornost poslovodnih in samoupravnih orga- 
nov delovnih organizacij pri sprejemanju odločitev o povečanju cen, še posebno, 
če so te odločitve v nasprotju s širšimi družbenimi interesi, z načeli socialistične 
solidarnosti iin medsebojne proizvodne in dohodkovne povezanosti in odgovor- 
nosti, predvsem pa z načeli ekonomske utemeljenosti. Na tistih področjih, kjer 
je prišlo do občutnega padca cen surovin in reprodukcijskega materiala na 
svetovnih tržiščih, pa je treba takoj začeti postopek za spremembo družbenih 
dogovorov in samoupravnih sporazumov — v smeri usklajevanja domačih cen 
z novimi dolgoročnejšimi trendi gibanj svetovnih cen. 

Investicije v osnovna sredstva. V bistvu šele sedaj začenjamo dosledneje 
izpolnjevati sklepe 4. seje Predsedstva CK ZKJ in 10. seje Predsedstva CK ZKS 
o konkretnem in temeljnem razčiščevanju investicijske porabe v organizacijah 
združenega dela, v občinah, v republikah in v avtonomnih pokrajinah, da bi 
omejili investicije v realne okvire. Pri tem je nujno, da se lotimo investicijske 
problematike aktivno, selektivno in ob upoštevanju naslednjih nespornih 
dejstev: 

1. Investicije je treba obravnavati kot dejavnik intenzivne gospodarske 
rasti, skladno s politiko, začrtano v resoluciji, in v okviru realnih možnosti. To 
pomeni, da je treba pospeševati strukturno ustrezne in finančno zdrave inve- 
sticije. Investicije, ki poslabšujejo plačilno bilanco in spodbujajo inflacijo, pa je 



438 Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 

potrebno odločneje zavirati. Obenem pa moramo s samoupravnim združevanjem, 
prek poslovnih bank, pa tudi z obveznim združevanjem sredstev na podlagi 
zakonov hitreje preusmerjati del razpoložljive investicijske mase za pokrivanje 
izrazitih prioritetnih razvojnih potreb. 

2. Služba družbenega knjigovodstva in poslovne banke morajo čimprej 
ugotoviti dejanski obseg, nosilce in strukturo nepokritih investicij v SR Slove- 
niji, ki so tudi eden izmed pomembnih izvorov naraščajoče nelikvidnosti. Za 
vse tiste investicije, ki so inflacijsko konstruirane na fiktivnih postavkah in 
na nezagotovljeni oziroma deficitarno financirani investicijski potrošnji, je 
nujno zaostriti odgovornost, tudi kazensko. 

3. Mnoge prekoračitve v SR Sloveniji so v bistvu podražitve v progra- 
mih. V času, ko so bile investicijske odločitve sprejete in so bile sklenjene 
finančne konstrukcije, se ni upošteval tako imenovani inflacijski faktor, kar 
postaja velik anahronizem v naši investicijski politiki, posebej še ob tako visoki 
stopnji inflacije. 

4. V investicijski politiki moramo ustaviti vse investicije, ki so in bodo 
ostale brez realnega pokritja, ter investicije, ki se izvajajo na račun neizpolnje- 
vanja tekočih obveznosti investitorjev ali s sredstvi, ki so nujna za normalno 
odvijanje tekoče reprodukcije. Ustaviti je treba tudi tiste investicije, ki so sicer 
formalno pokrite, vendar z dvomljivimi finančnimi konstrukcijami. In končno 
je potrebno preprečiti ali bistveno zožiti tudi pokrite investicije, ki nadalje 
slabšajo sedanjo neugodno proizvodno strukturo, in tiste investicije, ki v svo- 
jem proizvodnem programu narodnogospodarsko neupravičeno temeljijo pred- 
vsem na uvoženih surovinah in reprodukcijskih materialih. 

5. V investicijski politiki za naslednje obdobje je treba predvsem upo- 
števati: ■ 

— koliko posamezne investicije prispevajo k spreminjanju strukture slo- 
venskega gospodarstva v skladu z razvojno politiko in tržnimi merili; 

— kakšen je njihov vpliv na povečanje izvoza in na krepitev lastne suro- 
vinske baze, s tem pa tudi na zmanjševanje uvozne odvisnosti oziroma na 
izboljševanje plačilne bilance; 

— ali organizacijam združenega dela, ki načrtujejo nove investicije, stanje 
na likvidnostnem področju zagotavlja nemoteno poslovanje; 

— kakšna je učinkovitost investicij z drugih narodnogospodarskih vidikov 
in ne le z ozko podjetniških vidikov. 

6. Izvršni svet, republiški upravni organi, organi drugih družbenopolitičnih 
skupnosti in samoupravne interesne skupnosti skupaj s poslovnimi bankami in 
samimi investitorji še naprej nosijo neposredno odgovornost za izvajanje prio- 
ritetnih investicij v energetiki in prometni infrastrukturi. Za izvajanje ostalih 
prioritetnih investicij na področju surovin in reprodukcijskih materialov, hrane 
in izvoiznega gospodarstva so temeljni nosilci odgovornosti investitorji v dogo- 
voru s poslovno-dohodkovno odvisnimi partnerji in upravljalci v poslovnih ban- 
kah ob sodelovanju Gospodarske zbornice. Razumljivo je, da je tudi pri teh 
prioritetnih investicijah potrebna angažiranost organov družbenopolitičnih 
skupnosti, vendar ne v takšni obliki in vsebini, predvsem pa ne v takšni nepo- 
sredni odgovornosti kot za energetiko in za prometno infrastrukturo. Za raz- 
reševanje problemov pri vseh ostalih novih investicijah pa nosijo direktno odgo- 
vornost investitorji sami in poslovne banke. 

7. Na podlagi takšne razmejitve odgovornosti za reševanje problemov inve- 
sticij v gospodarstvu morajo investitorji in poslovne banke, ob sodelovanju 



24. julija 1975 439 

Izvršnega sveta in republiških upravnih organov in organov drugih družbeno- 
političnih skupnosti, Gospodarske zbornice in Zveze sindikatov Slovenije, v naj- 
krajšem možnem času izdelati analizo o strukturi vseh tekočih investicij, obe- 
nem pa tudi pripraviti konkretne predloge, katere investicije naj se podaljšajo 
ali ustavijo, katere pa celo pospešijo, da bi čimprej izboljšali strukturo sloven- 
skega gospodarstva oziroma rešili njegove strukturne probleme. 

Na področju prioritetnih investicij so odstopanja pri izvajanju resolucije 
več kot očitna. V samoupravnih interesnih skupnostih nismo uspeli združiti 
potrebna sredstva za pokrivanje razlike med sprejetimi programi in obsegom 
sredstev, ki jih zagotavljajo že obstoječi zakoni za izvajanje programov novih 
energetskih objektov in modernizacijo železniškega in cestnega omrežja. Za 
premostitev nastalega položaja predlagamo obvezno združevanje dodatnih 
sredstev na podlagi zakonov za določeno časovno obdobje, kar seveda ni najbolj 
ugodno, ker se pri tem ne morejo dovolj upoštevati vse bistvene razlike in 
posebnosti v akumulativnosti gospodarstva in v intenzivnosti izkoriščanja uslug 
in storitev v posameznih dejavnostih. 

Razlogi, ki so nas vodili do teh predlogov, so bili predvsem naslednji: 
1. bistveno odstopanje od začrtane politike naložb v prioritetne dejavnosti, 
2. sistemsko še ne dovolj razvit položaj in vloga samoupravnih interesnih 

skupnosti elektrogospodarstva in železniškega prometa, zlasti na področju cen, 
3. velike potrebe po samoupravnem načinu združevanja sredstev za pokri- 

vanje izpadlega dohodka za leti 1974 in 1975, kot tudi potrebe po trajnih obrat- 
nih sredstvih, 

4. premalo učinkovit nastop samega združenega dela v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih, premajhna angažiranost izvršnih in upravnih organov ter 
premalo organizirana in učinkovita družbenopolitična akcija, ki bi nam omogo- 
čila, da bi že letos uresničili združevanje sredstev za te potrebe na samoupravni 
podlagi. 

Skupna razlika med letošnjo oceno sprejetih programov in obsegom sred- 
stev, ki jih zagotavljajo že obstoječi zakoni, je na področju elektrogospodarstva 
ter železniškega in cestnega gospodarstva ocenjena na okoli 1082 milijonov di- 
narjev v letu 1975 in na okoli 2500 milijonov dinarjev za celo leto 1976. 

V letu 1975 bodo z obveznim združevanjem dodatnih sredstev iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela na podlagi zakona zbrana za elektrogo- 
spodarstvo in železniško gospodarstvo sredstva v višini 312 milijonov dinarjev, 
s povečanjem prispevnih stopenj z zakonom za elektrogospodarstvo pa 190 mili- 
jonov dinarjev, torej skupno 502 milijona dinarjev. V prvi polovici leta 1976 
pa bo zbranih z obveznim združevanjem dodatnih sredstev iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela za ti dve dejavnosti 386 milijonov dinarjev, 
s povečanjem prispevnih stopenj za elektrogospodarstvo pa še 234 milijonov 
dinarjev, torej skupno 620 milijonov dinarjev. Zakonske intervencije temeljijo 
— predvsem za vlaganja v elektrogospodarstvo — na načelih, da prispeva za 
razvoj več tisti, ki je večji porabnik električne energije, pa tudi tisti, ki ima 
večji dohodek ali več investira. 

Poleg obveznega združevanja sredstev z zakonom bo potrebno zagotoviti 
za elektrogospodarstvo, železniško in cestno gospodarstvo iz inozemskih posojil 
in sredstev poslovnih bank v letu 1975 dodatno še 450 milijonov dinarjev, za 
celo leto 1976 pa še okoli 960 milijonov dinarjev. 



440 Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 

Za izgradnjo in modernizacijo cestnega omrežja pa predlagamo, da se pri- 
pravi do 15. septembra vse, kar je potrebno za temeljito organizirano in uspešno 
izvedeno akcijo javnega posojila. 

Samoupravne interesne skupnosti morajo — skupaj z republiškimi uprav- 
nimi organi, Gospodarsko zbornico in družbenopolitičnimi organizacijami — 
pripraviti do oktobra celoten samoupravni sistem financiranja razširjene repro- 
dukcije v elektrogospodarstvu in železniškem prometu, s tem pa zagotoviti, da 
se v celoti izvrši prehod na samoupravni način zbiranja sredstev za razširjeno 
reprodukcijo s 30. junijem 1976. To pomeni, da bomo morali na samoupravni 
način združiti vsa potrebna sredstva, ki jih bomo dotlej zagotavljali s sedanjimi 
zakoni in z dodatnimi, ki jih predlagamo danes Skupščini SR Slovenije v spre- 
jem. Izvršni svet — skupaj z Gospodarsko zbornico in političnimi organizaci- 
jami — zavestno časovno omejuje dodatno obvezno zakonsko zbiranje sredstev, 
da bi lahko tako zastavili politično akcijo in programe samoupravnega zdru- 
ževanja, s tem pa tudi odpravili iluzije prenekaterih proizvajalcev in porab- 
nikov storitev, da se bo še dolgo zadrževalo sedanje stanje. 

Prav zavoljo tega, ker bomo v tem in v naslednjih letih namenjali velika 
sredstva za naložbe v prioritetne dejavnosti, in zaradi objektivno omejenih 
investicijskih sredstev iz domačih in tujih virov, je potrebno maksimalno za- 
ostriti osebno in kolektivno odgovornost vseh, ki dnevno vplivajo na uporabo 
teh sredstev. To terja, da racionalno obrnemo vsak investicijski dinar, racio- 
nalno izbiramo in izvajamo projekte in se držimo dogovorjenih rokov. To so 
sicer načela, ki jih moramo dosledno upoštevati pri vseh investicijah v gospo- 
darstvu in tudi v družbenih dejavnostih, vendar še posebej pri prioritetnih 
dejavnostih, kjer bo porabljen največji del razpoložljivih sredstev za investi- 
cije v naslednjih letih. 

Ekonomski odnosi s tujino. Strategija in cilji, srednjeročna in dolgoročna 
orientacija ter smeri razvoja ekonomskih odnosov SR Slovenije s tujino so — 
poleg letošnje resolucije —• jasno opredeljeni tudi v dokumentih, ki jih je že 
sprejela Skupščina SR Slovenije v resoluciji o ekonomskih odnosih SR Slovenije 
s tujino — decembra 1973, v stališčih in sklepih o obmejnem gospodarskem 
sodelovanju s tujino — januarja 1975 ter v resoluciji o ekonomskih stikih SR 
Slovenije z deželami v razvoju — marca letošnjega leta. 

Dejanska gibanja bistveno odstopajo od začrtane politike. Predložena stali- 
šča in predlogi Izvršnega sveta dajejo po našem prepričanju čvrsto podlago za 
ukrepanje na področju ekonomskih odnosov s tujino, tako v federaciji kot 
v republiki in občinah ter zlasti pri temeljnih nosilcih, organizacijah združenega 
dela in poslovnih bankah. Pomenijo pa le minimalni obseg tistih ukrepov in 
akcij, ki jih moramo neogibno realizirati. 

Težišče aktivnosti za izboljšanje ekonomskih odnosov s tujino mora biti 
predvsem v vsakodnevnem delu in akcijah temeljnih nosilcev ekonomskih odno- 
sov s tujino, v stalnem samostojnem oblikovanju in izvrševanju njihove lastne 
proizvodne in poslovne politike, še bolj pa v njihovih medsebojnih povezavah, 
njihovi medsebojni proizvodni, poslovni in dohodkovni povezanosti in odvisnosti, 
vključujoč pri tem tudi zunanjetrgovinsko mrežo. 

Problematiko lastnih ekonomskih odnosov s tujino je treba pregledati 
v vsaki organizaciji združenega dela. Vsaka organizacija združenega dela mora 
analizirati lasten položaj glede na sprejete skupščinske dokumente, pobude in 
predloge ukrepov iz analize o gibanju zunanjetrgovinske menjave in druge 
sprejete ukrepe. Izdelati mora konkreten program svoje aktivnosti ter svoje in 
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skupne politike na tem področju in opredeliti, kaj bo izvršila sama, kaj pa je 
mogoče in potrebno rešiti v povezavi z drugimi partnerji v okviru reprodukcij- 
skih kompleksov. Pri tem se mora organizacija združenega dela koncentrirati 
predvsem na naslednja vprašanja: 

1. kaj je mogoče storiti za sistematično dolgoročno usmeritev v izvoz, 
2. kako doseči trajno substitucijo uvoza z ustreznimi domačimi materiali 

in opremo, 
3. uvoz katerih proizvodov bi bilo mogoče v celoti ustaviti ali ustrezno 

zmanjšati, ker je domača proizvodnja količinsko in kakovostno ustrezna, 
4. kaj je mogoče storiti pri tujih partnerjih za dosego večjega izvoza glede 

na določeni obseg lastnega uvoza. 
Naloga organizacij združenega dela, upravljalcev poslovnih bank je, da se 

dogovorijo o takšni politiki poslovnih bank, ki bo maksimalno usmerjena v raz- 
reševanje zunanjetrgovinskega deficita in problemov ekonomskih odnosov 
s tujino. 

Tudi občine prevzemajo svoj del odgovornosti za stanje njihovega gospo- 
darstva na področju ekonomskih odnosov s tujino. Ta njihova odgovornost se 
mora konkretizirati v srednjeročni in dolgoročni politiki razvoja, v tekočem 
usmerjanju dejavnosti organizacij združenega dela in v vseh drugih ukrepih, 
ki so v pristojnosti občine, še zlasti tistih, ki vplivajo na konkurenčno sposob- 
nost izvoznikov. 

Zaostriti je treba osebno odgovornost posameznikov, poslovodnih in samo- 
upravnih organov organizacij združenega dela pri sprejemanju konkretnih odlo- 
čitev in izvajanju dogovorjene politike ekonomskih odnosov s tujino, pri čemer 
postaja enostranska regionalna usmerjenost ponekod že nevzdržna. 

Stanje na področju strokovne usposobljenosti kadrov, ki opravljajo zunanje- 
trgovinsko poslovanje, je nezadovoljivo. Kadrovski potenciali so enostransko 
regionalno in poslovno usmerjeni in locirani. Zato je treba takoj pristopiti 
k izdelavi načrta za ustreznejšo kadrovsko usposobljenost in oblikovanje ustrez- 
nejših družbeno-strokovnih profilov kadrov za poslovne odnose s tujino ter 
ustreznih služb tako doma kot v tujini. 

Gospodarska zbornica mora, vključno s svojimi regionalnimi organi, pred- 
vsem zagotoviti in nuditi pomoč organizacijam združenega dela pri izdelavi 
njihovih lastnih programov, ukrepov in akcij na področju zunanjetrgovinske 
menjave, hkrati pa mora biti učinkovitejši usklajevalec in organizator dohod- 
kovnega in drugega povezovanja združenega dela ter v celoti prevzeti skrb 
za razreševanje kadrovske problematike na področju ekonomskih odnosov 
s tujino. 

Upravni organi, Gospodarska zbornica, Narodna banka Slovenije in po- 
slovne banke morajo ugotoviti in locirati žarišča trgovinskega deficita v slo- 
venskem gospodarstvu po posameznih organizacijah združenega dela in kom- 
pleksih ter predlagati konkretne programe njihove postopne sanacije. Izvršni 
svet in ustrezni upravni organi pa morajo še naprej nuditi strokovno pomoč 
organizacijam združenega dela pri razreševanju teh vprašanj, nenehno dajati 
predloge in spremljati uresničevanje ukrepov na področju ekonomskih odnosov 
s tujino ter si prizadevati za oblikovanje ustavno ustreznejšega sistema in 
instrumentarija tako v federaciji kot v republiki. 

Reprodukcijski kompleksi. V dokumentu, ki ga predlaga Izvršni svet Skup- 
ščini SR Slovenije, in v tem ekspozeju, kot tudi v raznih drugih političnih do- 
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kumentih, je veliko govora o oblikovanju in funkciji širših dohodkovno sood- 
visnih reprodukcijskih kompleksov. Izvršni svet meni, da je zaradi večje jasnosti 
pri oblikovanju in razvijanju reprodukcijskih kompleksov nujno določneje opre- 
deliti vsaj nekatere osnovne značilnosti in temeljne funkcije te institucije v gra- 
ditvi novega družbenoekonomskega sistema. 

V razvoju proizvajalnih sil in samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
smo prišli do stopnje, ko zgolj horizontalno povezovanje ne more odgovoriti na 
nekatere temeljne probleme družbene reprodukcije. To ne pomeni, da povezo- 
vanje v okviru sorodnih delovnih in tehnoloških procesov nima in ;ne bo imelo 
tudi vinaprej določene koristnosti, posebno, v racionalizaciji, specializaciji in 
modernejši organizaciji delovnih procesov. Vendar je urejanje dohodkovnih od- 
nosov med poslovno soodvisnimi fazami reprodukcije v okviru tako imenovanih 
reprodukcijskih kompleksov glavni instrument združenega dela dela za stabil- 
nejši in kvalitetnejši družbenoekonomski razvoj. 

Reprodukcijski kompleksi bodo imeli zelo različno podobo, tako po struk- 
turi, obsegu trajnosti, medsebojnih poslovnih in dohodkovnih odnosih, teritorial- 
nem zajetju in stopnji integriranosti. Pristop k razvijanju teh kompleksov mora 
biti fleksibilen — glede na naloge in konkretne pogoje in potrebe razvoja 
samoupravnih gospodarskih subjektov. V nekaterih primerih bo šlo za čvrste 
povezave — na primer za trajnejše združevanje v reprodukcijsko soodvisne 
sestavljene organizacije združenega dela, v drugih primerih pa bodo povezave 
opredeljene v samoupravnih sporazumih in pogodbah, sklenjenih za izvedbo 
določenega sklopa skupnih nalog, za širše ali ožje skupne posle, razvojne pro- 
grame in projekte in za različno časovno obdobje. Pri tem so bistveni stvarni 
dohodkovni odnosi, ki se opredele na podlagi meril, za katera se partnerji sami 
dogovorijo. Nobenega razloga ni, da pa ne začnemo takoj pospešeno razčiščevati 
medsebojne dohodkovne odnose predvsem v tistih že obstoječih vertikalnih 
integracijskih tvorbah oziroma dejavnostih, ki so že danes čvrsteje delovno 
in poslovno povezane. 

Reprodukcijski kompleksi v Sloveniji in v Jugoslaviji niso le nujen pogoj 
za realizacijo mnogih elementov ekonomske politike in za praktično funkcioni- 
ranje novega ekonomskega sistema oziroma njegovih podsistemov, na primer 
zlasti sistema cen, sistema družbenega planiranja, razširjene reprodukcije in 
zunanjetrgovinskega sistema, potrebni so tudi za vodenje komktretne antiinfla- 
cijske politike, politike ekonomskih odnosov s tujino, odpravljanje žarišč neli- 
kvidnosti, pospešitev cirkulacije sredstev družbene reprodukcije in procesov po- 
vezovanja dela in sredstev ter za reševanje konkretnih problemov pri pokrivanju 
prekoračitev investicijskih programov oziroma sploh za smotrno vodenje inve- 
sticijske politike. V reprodukcijskih kompleksih naj bi se torej urejala vsa te- 
meljna vprašanja stabilnejših pogojev reprodukcije, skupnega ustvarjanja več- 
jega dohodka in njegove delitve na bazi skupnih interesov in čistih računov 
med poslovno in dohodkovno soodvisnimi partnerji. 

Pri razvijanju reprodukcijskih kompleksov se moramo v sedanjem trenutku 
v največji možni meri opreti na obstoječe samoupravne strukture v gospodar- 
stvu in obstoječe integracijske tvorbe, sestavljene organizacije združenega dela, 
poslovne skupnosti in poslovne banke, ob organizacijski strokovni pomoči in ini- 
ciativi Gospodarske zbornice ter ob sodelovanju republiških upravnih organov in 
Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. Na tistih področjih združenega 
dela, kjer še nimamo ustreznih nosilcev povezovanja, pa je treba takoj obliko- 
vati po delegatskem načelu iniciativne grupe, ki morajo voditi delo do sprejetja 
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samoupravnih sporazumov in konstituiranja različnih oblik reprodukcijskih 
kompleksov. 

Pri razreševanju tekoče problematike pa je treba upoštevati reprodukcij- 
ske komplekse, kakršni se že porajajo, vsaj v začetnih obrisih: -elektrogospodar- 
stvo — premogovništvo; nafta in plin — 'bazna kemična industrija — predelo- 
valna kemična industrija; črna in barvna metalurgija — strojegradnja — kovin- 
ska in elektro industrija; industrija gradbenega materiala — gradbeništvo — 
stanovanjska gradnja; gozdarstvo — lesna industrija — industrija celuloze in 
papirja; usnjarska industrija — obutvena industrija. Seveda ob vključevanju 
še drugih dohodkovno soodvisnih proizvodnih, raziskovalnih in ^predvsem trgov- 
skih dejavnosti ter ob polni angažiranosti finančnih institucij. 

Ob vsej široki družbeni podpori pri oblikovanju reprodukcijskih komplek- 
sov pa je potrebno preprečevati različne pojavne oblike monopolov, tako v okvi- 
ru vertikalnih in še posebej v okviru horizontalnih povezav, kot se kažejo pone- 
kod že sedaj —■ na primer v enem delu gradbeništva in v gozdarstvu. Zato> je po- 
trebno razviti in dosledneje izvajati protimonopolno zakonodajo za zagotovitev 
enotnosti jugoslovanskega trga. Oblikovati je treba tako samoupravne kot tudi 
zakonske norme za zajemanje tistega dela dohodka, ki je rezultat — kot pravi 
ustava —• dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih ali pa je rezultat izjemnih 
ugodnosti na trgu oziroma drugih izjemnih ugodnosti za pridobivanje dohodka 
ali kot pravimo temu, monopolnega dobička, rente in podobno. 

Osebna, skupna in splošna poraba. Sedanji resni položaj v gospodarstvu in 
nujnost dodatnega združevanja sredstev za izvedbo prioritetnih nalog na pod- 
ročju infrastrukture še bolj zahteva, da dosledno zagotovimo ustrezno politiko 
delitve bruto dohodka gospodarstva in gibanje vseh oblik porabe v okvirih, 
predvidenih z resolucijo. To pomeni, da mora biti rast osebnih dohodkov, skupne 
in splošne porabe skupaj za 10 odstotkov nižja od rasti nominalnega družbenega 
proizvoda oziroma bruto dohodka gospodarstva. Prvi podatki in predhodne 
ocene za prvo polletje kažejo, da so se ob porastu nominalnega družbenega 
proizvoda za 35 odstotkov osebni dohodki v masi povečali tudi za 35 odstotkov, 
sredstva za skupno porabo za 36,4 odstotka in splošno porabo za 27,3 odstotka, 
sredstva za skupno in splošno porabo v prvih šesltih mesecih pa skupaj za 
34,1 odstotka. Osebni dohodki ter skupna in splošna poraba so se torej na 
podlagi teh predhodnih podatkov v prvem polletju v primerjavi z istim obdob- 
jem lani povečali za 34,6 odstotka, medtem ko je dovoljeni porast po medre- 
publiškem dogovoru 31,5 odstotka. To pomeni, da ne uresničujemo niti medre- 
publiškega dogovora niti lastnega družbenega dogovora, ki smo ga sprejeli 
v okviru republike. 

Da bi se gibanja vseh oblik porabe v drugi polovici leta uskladila s pred- 
videvanji resolucije in družbenih dogovorov, predlaga Izvršni svet naslednje 
ukrepe in akcije: 

1. Samoupravne interesne skupnosti na področju skupne porabe naj ana- 
lizirajo priliv sredstev glede na sprejete programe in ukrepajo v skladu z druž- 
benim dogovorom in dokumentom, ki ga Izvršni svet predlaga danes Skupščini 
SR Slovenije v potrditev. 

Izvršni svet je — podobno kot je to storil odbor podpisnikov družbenega 
dogovora — na podlagi analiz o dotoku sredstev predlagal Republiški izobraže- 
valni skupnosti in Republiški raziskovalni skupnosti, naj znižata prispevne 
stopnje iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za drugo polletje. 
Skupščina Republiške izobraževalne skupnosti je na osnovi lastne pobude tak 
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sklep že sprejela, Republiška raziskovalna skupnost pa predloga ni sprejela 
oziroma je odložila dokončno odločitev. Izvršni svet vztraja, da bi morala 
Republiška raziskovalna skupnost tak sklep sprejeti takoj. Zadnji podatki Služ- 
be družbenega knjigovodstva za šestmesečno obdobje namreč kažejo, da je 
imela Republiška izobraževalna skupnost za 2,4 odstotka višje dohodke od 
planiranih za prvo polletje 1975, Raziskovalna skupnost Slovenije pa za 1,9 
odstotka. 

Izvršni svet pa meni, da ni nobenih razlogov, da se ne bi še celo povečala 
sredstva za raziskovalno dejavnost v neposrednem dogovoru med gospodar- 
stvom in izvajalci raziskav na podlagi sklenjenih konkretnih pogodb za tiste 
naloge, s katerimi se konkretno razrešuje temeljna gospodarska problematika. 
Takšno prakso je treba pospeševati, da bi tudi sicer postala prevladujoča. 

Z ozirom na hitrejšo rast nominalnih osebnih dohodkov lahko pričakujemo 
tudi hitrejši dotok sredstev za tiste samoupravne interesne skupnosti, ki se 
napajajo iz bruto osebnih dohodkov. Da bi gibanje sredstev iz tega vira že med 
letom uskladili z usmeritvami resolucije, predlaga Izvršni svet, da tudi samo- 
upravne interesne skupnosti, ki se napajajo iz bruto osebnih dohodkov, pre- 
ventivno ukrepajo na podlagi polletnih analiz oziroma podatkov o stvarnih 
gospodarskih gibanjih v juliju in avgustu ter znižajo prispevne stopnje iz bruto 
osebnega dohodka, če bi bil dotok hitrejši od planiranega. Tiste temeljne orga- 
nizacije združenega dela, ki bodo pridobile sredstva z zmanjšanim odlivom, 
pa naj jih uporabijo za financiranje tekoče reprodukcije in izboljševanje likvid- 
nosti. 

V primerih, če bo pri posameznih samoupravnih interesnih skupnostih 
kljub preventivnim popravkom prispevnih stopenj priliv sredstev nad plani- 
ranimi dohodki, pa bo Služba družbenega knjigovodstva dosledno imobilizirala 
vsa presežna sredstva, ki se bodo do konca leta uporabljala za dajanje kratko- 
ročnih kreditov gospodarstvu. 

2. Zadnji podatki kažejo, da nominalni osebni dohodki naraščajo, pri čemer 
realni osebni dohodki na zaposlenega v družbenih dejavnostih rastejo hitreje 
kot v gospodarstvu. Udeleženci samoupravnih sporazumov o razporejanju do- 
hodka in delitvi sredstev za osebne dohodke naj zagotovijo: 

a) ob uveljavljanju novih samoupravnih sporazumov v gospodarskih de- 
javnostih počasnejšo rast osebnih dohodkov od rasti bruto dohodka, v družbenih 
dejavnostih pa v okviru razpoložljivih sredstev, skladno s sprejetim družbenim 
dogovorom; 

b) povečanje deleža gospodarstva za bruto akumulacijo (to je za amortiza- 
cijo in sklade) v delitvi bruto dohodka za okoli 1,2 poena glede na leto 1974, 
kot smo predvideli z resolucijo; 

c) v okviru bruto osebnega dohodka počasnejšo rast neto osebnih dohodkov; 
d) da se bo realni osebni dohodek na zaposlenega gibal izpod produktiv- 

nosti dela, skladno s predvidenimi razmerji v resoluciji; 
e) večjo diferenciacijo v delitvi sredstev za neto osebne dohodke glede na 

stvarne rezultate dela zaposlenih. 
Septembra je zadnji rok za dokončen sprejem izpolnjenega koncepta in 

konkretne metodologije za sistem družbenega dogovarjanja o načelih za raz- 
porejanje dohodka, delitev osebnih dohodkov in sredstev za skupno porabo. Za 
izvršitev te naloge so odgovorni poleg Izvršnega sveta in republiških upravnih 
organov vsi podpisniki družbenega dogovora. Na tej podlagi bo potrebno orga- 
nizirati konkretno akcijo predvsem v okviru samih samoupravnih interesnih 
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skupnosti ter skupno dogovorjene naloge iin roke dosledno uresničevati in ne 
dovoliti, da bi se nam ponovila praksa dogovarjanja za letošnje leto, ko so 
nekateri podpisniki družbenega dogovora neodgovorno podaljševali roke in z 
raznimi nerealnimi zahtevki hromili celortmo akcijo. Le tako bo mogoče sprejeti 
družbeni dogovor in samoupravne akte znotraj samoupravnih interesnih skup- 
nosti hkrati z resolucijo v družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije 
v letu 1976, ne pa dva ali štiri mesece po njenem sprejemu. 

3. Na področju splošne porabe je treba vztrajati pri sprejetih dogovorih in 
porabo omejiti mesečno le do višine dvanajstin letnega plana dohodka. Izvršni 
svet bo po analizi periodičnih obračunov temeljnih organizacij združenega dela 
za prvo polletje 1975 in ob podrobni analizi gibanj splošne porabe, predvsem 
pa na podlagi točnejše ocene doseganja dohodkov družbenopolitičnih skupnosti 
z vidika zakonskih in dogovorjenih obveznosti, še posebej glede na obveznosti 
do zveznega proračuna in za uresničitev že sprejetih medrepubliških dogovorov, 
dal Skupščini SR Slovenije v septembru poročilo in predlagal ukrepe, ki naj bi 
zagotovili oblikovanje dogovorjene ravni dohodkov proračunov republike in 
občin za izvršitev njenih nalog. 

Prisotne so sicer pripombe, da je odnos do splošne porabe v predloženih 
ukrepih drugačen kot do skupne porabe. To ni res. Prvič, splošna poraba že 
dve leti bistveno zaostaja za skupno porabo, kar je vzrok, da je stanje v upravi 
kritično. Drugič, splošna poraba je tudi izpod planirane v celotni republiki, vsi 
presežki pa so že na razpolago bankam za kratkoročno kreditiranje gospo- 
darstva in se avtomatsko izločajo in vključujejo v bančne potenciale. 

Polletni rezultati kažejo, da je obseg rasti splošne porabe manjši od plani- 
ranega v okviru republike kot celote, s tem, da je nekoliko hitrejša rast repu- 
bliškega proračuna v prvem polletju predvsem iz naslova davka iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela. Kljub temu Izvršni svet ne predlaga 
korekcije v tem trenutku, ampak bomo pripravili do 1. oktobra analizo davka 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. Upoštevati je namreč treba, 
da so bile že uveljavljene nove zelo pomembne olajšave za davčne zavezance, 
obenem pa tudi še ni jasno, kakšen učinek bo imel zvezni ukrep o obračunu 
davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela po plačami ne pa po 
fakturirani realizaciji. 

Tovarišice in tovariši delegati! 
Predloženi dokument »Stališča in predlogi ukrepov k oceni uresničevanja 

resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposred- 
nih nalogah v letu 1975« v dopolnjenem tekstu, ki ste ga prejeli včeraj, vsebuje 
tudi predloge Predsedstva in Izvršnega odbora Republiške konference SZDL in 
pristojnih skupščinskih odborov. V sedanjem izpopolnjenem tekstu predstavlja 
natančnejšo opredelitev naših skupnih nalog v naslednjih mesecih, če želimo-, 
da se bomo v praiksi čimbolj približali usmeritvam v resoluciji. Izvršni svet 
pričakuje, da boste ta dokument, dopolnjen po današnji razpravi, potrdili. Ta 
potrditev bo obenem pomenila tudi napotilo konkretno opredeljenim subjektom 
za akcijo v naslednjih mesecih. Vse politične, samoupravne in upravne organe 
pa bo zavezovala, da še bolj dosledno uresničujejo naloge v skladu s svojo 
pristojnostjo in odgovornostjo. 

Izvršni svet bo v prihodnjem tednu obravnaval podrobne operativne nalo- 
ge upravnih organov in svojih teles za izvedbo ukrepov iz predloženega do- 
kumenta v okviru svojih pooblastil, pristojnosti in odgovornosti, hkrati pa bo 
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tudi sprejel izhodišča za pravočasno pripravo koncepta resolucije o družbeno- 
ekonomski politiki SR Slovenije za leto 1976. 

Za uspešno uresničevanje takšne družbene aktivnosti so bili pri republiški 
in pri občinskih konferencah SZDL ustanovljeni koordinacijski odbori, frontno 
sestavljeni iz delegatov vseh družbenopolitičnih organizacij in drugih druž- 
benih dejavnikov. Ti odbori že stojijo na čelu akcije, ki prodira v vse osnovne 
celice družbenoekonomskega in političnega življenja pri nas. Aktivnost, ki smo 
jo sprožili, ne sme biti kratkotrajna in kampanjskega značaja. Je sestavni del 
naporov za uresničevanje ustave in sklepov kongresov Zveze komunistov. Zato 
je v njej nujno aktivirati vse delavce v združenem delu in slehernega občana 
za stabilizacijo gospodarskih in socialnih političnih tokov. Postati mora vsak- 
danja praksa in življenjski interes vseh delovnih ljudi, združenih v temeljnih 
samoupravnih skupnostih in organiziranih prek družbenopolitičnih organizacij 
v Socialistični zvezi. Samoupravni in upravni organi v občinah morajo, izhaja- 
joč iz specifičnih razmer, irneiti pregled nad izpolnjevanjem stabilizacijskih pro- 
gramov organizacij združenega dela in pospeševati stvari tam, kjer notranji 
dejavniki niso pripravljeni, da bi praktično delovali v stabilizacijski smeri. 

Odgovornost za uresničevanje tega dokumenta prevzemajo tudi vse socia- 
listične sile, ki so v okviru SZDL kot fronte podprle ta dokument in se oprede- 
lile, da je konkretna akcijska podlaga vseh političnih, samoupravnih, vodstvenih 
in strokovno-znanstvenih dejavnikov za uresničevanje ključnih smotrov reso- 
lucije o ekonomski politiki SR Slovenije v letu 1975. Akcija je že doslej dobila 
širok razmah in dobiva podporo vseh družbenopolitičnih dejavnikov. 

Tudi Zveza sindikatov Slovenije prevzema v tej akciji številne naloge, ne 
le kot politična organizacija delavcev, temveč predvsem kot ustavno jasno 
opredeljeni instrument samoupravno organiziranega združenega dela za razreše^ 
vanje mnogih konkretnih problemov izboljševanja materialnih pogojev za delo 
in življenje delovnih ljudi in razvoj novih družbenoekonomskih odnosov. 

Potemtakem je povsem jasno, da se bo bitka za stabilizacijo v naslednjih 
mesecih vodila v treh medsebojno povezanih krogih subjektov akcije: 

1. znotraj temeljnih organizacij združenega dela in njihovih asociacij, sa- 
moupravnih interesnih skupnosti, poslovnih bank in gospodarske zbornice, kjer 
je težišče celotne akcije, 

2. v okviru družbenopolitičnih organizacij in 
3. v okviru organov družbenopolitičnih skupnosti, seveda diferencirano gle- 

de na njihove pristojnosti in odgovornosti. 
Nesprejemljiva so tudi vsa odstopanja od začrtanih poti, ki smo jih za 

reševanje številnih gospodarskih problemov že opredelili s samoupravnimi spo- 
razumi in družbenimi dogovori. Se vedno so namreč pogoste kršitve navedenih 
dokumentov, ki jih sami podpisujemo. Zato je nujno poskrbeti za redno sprem- 
ljanje izvajanja samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov ter okrepiti 
neposredno odgovornost podpisnikov. 

Tudi vse ukrepe zveznih in republiških organov, vključno s tistimi, ki jih 
bomo danes sprejeli, moramo brezpogojno izvajati. Če pa bi vsakodnevna 
praksa kjerkoli zanikala smotrnost posameznih ukrepov in predpisov, jih je 
treba v najkrajšem možnem času spremeniti po rednem postopku. Nobenega 
opravičila ni, da se ne bi izpolnjevali zakonski predpisi in ukrepi, ki so v 
veljavi. Odgovornost vseh organov, ki predlagajo ukrepe, pa je, da tekoče 
spremljajo njihovo učinkovitost in tudi ustrezno reagirajo na izvajanje v praksi. 
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Za dosledno izpolnjevanje samoupravnih sporazumov, družbenih dogovorov 
in zakonov je treba terjati in sankcionirati politično, materialno, pa tudi ka- 
zensko odgovornost, kar je skladno tudi s sicer široko zasnovano akcijo za 
spoštovanje zakonitosti v naši družbi. V takšni posamični in skupni odgovor- 
nosti vidimo učinkovit izhod iz sedanjega položaja. 

Zlasti pa moramo biti občutljivi za razne vrste kršitve zakonitosti in za 
malverzacije pod krinko koristi za podjetje, pri čemer se mora postaviti kazen- 
ska in materialna odgovornost za takšno ravnanje. 

Res je, da je vrsta zveznih pa tudi republiških ukrepov izrazito kratkoroč- 
nega in intervencijskega značaja, vendar ni namen teh ukrepov, da bi dolgo- 
ročneje zmanjševali odgovornost samega združenega dela v razširjeni družbeni 
reprodukciji, niti da bi ponovno koncentrirali osnovne funkcije v družbeni 
reprodukciji v okviru državnih organov. Njihov glavni cilj je, da ob vsej odgo- 
vornosti tistih, ki jih predlagajo, le pospešijo proces uresničevanja sprejete po- 
litike in omogočijo konstituiranje celotnega družbenoekonomskega sistema in 
ekonomske politike na bazi nove ustave. Zato je njihov doseg omejen in ga je 
treba realno ocenjevati, ker bi sicer gojili iluzije o tem, da je mogoče po poti 
državnega intervencionizma trajneje reševati vse tisto, za kar smo z ustavo 
jasno utemeljili, da je temeljna funkcija združenega dela in vseh instrumentov, 
ki jih ima na voljo. 

Nikakor ne želimo dramatizirati stvari, vendar prav zaradi stanja, v kakrš- 
nem smo, letos ne more biti govora o klasični mrtvi sezoni v avgustu in začetku 
septembra, zaradi izredne pomembnosti nalog, ki so pred nami. Zato se moramo 
tako organizirati, da bomo na vseh ravneh delovali čimbolj normalno tudi v 
tem času. S tem bo tudi učinek dopustov manj čutiti pri izvajanju politike in 
ukrepov, ki jih vsebuje predloženi dokument. 

Tovarišice in tovariši delegati! S tem, ko v predloženem dokumentu Izvršni 
svet izpostavlja nekatere pomembnejše naloge za akcijo v naslednjih mesecih, 
pa vsekakor ne želimo podcenjevati obilice drugih nalog, na katere nas ob- 
vezuje resolucija o družbenoekonomskem razvoju v letošnjem letu, V tem 
okviru je logično, da morajo Izvršni svet in republiški upravni organi tekoče 
opravljati vse ostale naloge in funkcije, skladno z novim ustavnim položajem 
in z že sprejetimi delovnimi programi. 

V imenu Izvršnega sveta predlagam, da skupaj z dopolnitvami iz današnje 
razprave potrdite predložena stališča in predloge ukrepov. 

Predsedujoča Mara Žlebnik: Tovariš podpredsednik, hvala lepa! 
S tem zaključujem skupno zasedanje. Vsi trije zbori bodo nadaljevali delo 

na ločenih sejah zborov takoj. Hvala lepa! 

(Zasedanje je bilo končano ob 10.35.) 



skupna seja vseh zborov 

skupščine sr Slovenije 

2, seja 

(11. junija 1975) 

Predsedoval: dr. Marijan Brecelj, 
predsednik Skupščine SR Slovenije 

Začetek seje ob 10. uri. 

Predsednik dr. Marijan Brecelj: Tovarišice in tovariši delegati! 
Na podlagi 364. člena ustave Socialistične republike Slovenije in na podlagi 
2. člena našega začasnega poslovnika ter v zvezi s 330. členom poslovnika naše 
skupščine pričenjam 2. skupno sejo vseh zborov Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije. 

Ugotavljam, da je bila na ločenih sejah zborov opravljena verifikacija, in 
sicer v Zboru združenega dela 146 delegatom, v Zboru občiin 60 delegatom in 
v Družbenopolitičnem zboru 37 delegatom. 

Glede na to ugotavljam, da je navzoča večina delegatov vsakega zbora in 
da je skupna seja v smislu tretjega odstavka 357. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije sklepčna. 

Na dnevnem redu, kakor ste iz vabila videli, imamo le eno točko, in sicer 
razglasitev ustavnega zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo usta- 
ve Socialistične republike Slovenije. 

440. člen ustave Socialistične republike Slovenije obvezuje, da naša skupšči- 
na razglasi spremembo ustave na skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slove- 
nije. 

To je potrebno storiti tudi zato, da se v vseh treh zborih skupščine danes 
sprejeti ustavni zakon na skupni seji razglasi, kajti 435. člen ustave naše 
republike določa, da se ustavni zakon sprejme po enakem postopku kakor 
ustava. 

Prehajamo tedaj na edino točko dnevnega reda, se pravi na razglasitev 
ustavnega zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustave Sociali- 
stične republike Slovenije. 



2. seja 449 

Upoštevajoč dejstvo, da je bil ustavni zakon o spremembah zakona za 
izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije sprejet na 17. seji Zbora zdru- 
ženega dela, dne 11. junija 1975, na 17. seji Zbora občin, dne 11. junija 1975 in 
na 16. seji Družbenopolitičnega zbora, dne 11. junija 1975, v vseh treh zborih z 
2/3 večino delegatov vsakega zbora, razglašam ustavni zakon o spremembah 
ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije. 

S tem je naša skupna seja končana. Tovarišice in tovariše delegate prosim, 
da ostanejo v dvorani, kjer bo še skupno zasedanje vseh treh zborov. 

(Seja je bila končana ob 10.05.) 
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